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Sammendrag 
 
Kommunens Klima- og biomangfoldsplan (KOB) ble vedtatt 21.6.2017. Denne har en utfyllende 

beskrivelse av status, utfordringer og muligheter på miljø og klima. Derfor er dette bare gjengitt i 

korte trekk i denne rapporten. Denne rapporten er konsentrert om klimagassregnskap for 

kommunen – både eksisterende tall for viktige sektorer der det har vært mulig å få tak i tall, samt 

potensial for fremtidig klimagassregnskap for kommunen. 

Innen biologisk mangfold er en av de største utfordringene i kommunen å få fjernet fremmede, 

svartelistede arter. Dette er et svært ressurskrevende arbeid og det er over 500 lokaliteter med 

svartelistede arter i kommunen. Det viktigste for å ta vare på sårbare arter, er å ta vare på store nok 

naturområder til at de kan overleve og formere seg. 

Innenfor klima, er det transport og energi som har de største utslippene. Utslippene fra transport har 

økt de siste årene. SSB sitt klimagassregnskap viser at 76 % av utslipppet fra kommunen skjer 

gjennom transport. Det aller viktigste tiltaket kommunen kan gjøre for å hindre økte 

klimagassutslipp, er å legge til rette for å redusere trafikken gjennom fremtidsrettet 

tettstedsutvikling i områder med god kollektivtransport og boligbygging i kombinasjon med korte 

avstander til barnehage, skoler, butikker og andre tjenesteytelser. For å nå målet om 40 % reduksjon 

av klimagassutslipp innen 2020, er det nødvendig med nullvekst i persontransporten. Ved å legge til 

rette for utbygging i områder som gir økt trafikk, må man redusere trafikken andre steder. 

Et lett gjennomførbart tiltak som har vist god effekt for å få ned utslipp fra privat forbruk, er å gi 

tilbud om energirådgiving til privathusholdninger. Tiltak på energi er godt kjent, teknologien er 

tilgjengelig og det lønner seg som oftest. Andre tiltak for å endre forbruksmønster er mer krevende, 

og effekten er ikke like tydelig (holdningskampanjer mm). 

For kommunen som virksomhet, er det bygg og energi som står for de største utslippene. For å 

redusere utslipp fra dette, er klimakrav til oppsetting av nybygg essensielt. For eksempel kan bruk av 

massivtre i stedet for betong og stål være svært utslippsbesparende. For eksisterende 

bygningsmasse, er energitiltak innen ventilasjon og etterisolering viktig. Av foreslåtte tiltak i 

budsjettet, er det utskifting av oljefyrene på Bakkeløkka ungdomsskole og Fagerstrand barnehage 

som vil gi størst dokumentert effekt. Dette vil gi en årlig reduksjon på 76 tonn CO2 per år.  

Det er kort tid til 2020 og det er ikke tydelig i de politiske vedtakene hvilken regnemetode 40 % målet 

om klimagassreduksjon skal regnes ut i fra. Rapporten har derfor et forslag til oppsett for 

klimagassregnskap til bruk fremover, samt at året for måloppnåelse forlenges til 2030 og at 

«oppstartsåret» settes til 2017.  

Rapporten inneholder også en gjennomgang av budsjettiltak på klima og miljø, og den potensielle 

effekten av klimatiltak der det har vært mulig å si noe om det.  
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Innledning 
Dette er den første bærekraftsrapporten og klimagassregnskapet til Nesodden kommune. Det er ikke 

mange andre kommuner som har laget noe slikt per i dag, og Akershus fylkeskommune gir for første 

gang i år ut sin  rapport. Det betyr at det er stort rom for revidering av hva rapporten skal inneholde. 

Den er ment som et verktøy for at politikerne og administrasjonen i kommunen skal se hva som er 

status på miljø og klima, og derav kunne sette inn tiltak for å bedre situasjonen der det trengs.  

Rapporten er delt inn i to deler. Første del er en omtale av miljøtilstanden i kommunen og hva som 

eventuelt blir gjort for å bedre denne tilstanden. I Klima- og biomangfoldsplanen som ble vedtatt i 

juni i år, er det gjort en grundig analyse av nettopp status, utfordringer og muligheter for 

biomangfoldet. Fullstendig beskrivelse er derfor ikke gjengitt i detalj her. Andre del gir status for 

klimautslipp og aktiviteter som genererer eller minker utslipp er beskrevet.  

Klimagassregnskapet som er vist i rapporten, baseres på SSB sine tall og tall fra AsplanViak for 

Nesodden kommune som virksomhet (klimakostmodellen). Ut i fra hvordan tiltakene i KOB er 

formulert og satt opp, er det ikke mulig å estimere klimagasseffekten per tiltak i dag. I tillegg er de 

fleste tiltakene så vidt startet opp. Tiltakene i KOB er likevel listet opp i vedlegg I, der det er tatt med 

anslåtte kostnader og om tiltaket kan ha stor, middels, lav eller negativ klimaeffekt.  

Handlingsplanen i KOB skal rulleres hvert år. Den nåværende handlingsplanen ble vedtatt i juni 2017, 

og rullering vil bli gjort i løpet av sommer/høst 2018 for fremleggelse til budsjettbehandlingen i 2018.  

Kommunens visjon i budsjettet 

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. 

 

Vedtatt verbalforslag 2015 for bærekraftsrapport 

Bærekraftsrapport med klimaregnskap som del av årlig handlingsprogram  

a) Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en årlig rapport som del av Nesodden kommunes 

handlingsprogram for det påfølgende året, som del av budsjettbehandlingen. Den skal omfatte et 

klimaregnskap, samt status, utfordringer og muligheter når det gjelder Nesodden kommunes arbeid 

med klima, miljø, biologisk mangfold og relaterte områder. 

b) Årsrapporten skal bygge på Nesoddens plan for klima og biologisk mangfold og skal inneholde et 

klimaregnskap.   

c) Utgangspunktet er at Nesodden skal ta sin del av de nasjonale klimakuttene som må til for at FNs 

og de nasjonale mål for å begrense klimaendringene oppnås, og at Nesoddens klimautslipp totalt sett 

skal minske. 

d) I den grad kommunen pr i dag ikke har tilstrekkelig oversikt for å kunne lage gode nok 

klimaregnskap for ulike tiltak skal det være en målsetting å skape bedre oversikt. 

e) Når rapporten og klimaregnskapet har blitt utviklet godt nok, er målet at dette så langt det er 

mulig skal regnes som forpliktende rammer for nye prosjekter.   
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Miljøstatus 
 
Politisk mål, 15.punktsliste:  

 Forsterket vern av Nesoddmarka etter modell av Oslo, med egne verneområder. 

 Vern av grøntstruktur i prioriterte utbyggingsområder. 
 
Mål i kommuneplanen:  

 Bevaring av kommunens unike miljøkvaliteter, herunder landskapet, friluftsmulighetene og 
det biologiske mangfoldet.  

 Oppnå god miljøtilstand i kommunens vassdrag, jfr. kommunens miljømål for 
vannforekomster, og sikre rent drikkevann til kommunens innbyggere.  

 Bevare Nesoddmarka og de grønne lungene og øke allmennhetens tilgang til strandsonen 

Biologisk mangfold 
Beskrivelse av tilstand og utfordringer for det biologiske mangfoldet på Nesodden er nøye beskrevet i 

KOB-planen. Det kan være aktuelt å gi en nærmere beskrivelse i bærekraftsrapporten senere år, hvis 

omtalen i KOB blir utdatert. Under er de viktigste punktene gjengitt i korte trekk. 

Nesodden har et rikt natur- og kulturlandskap, karakterisert med varmekjære løvskoger og store 

furutrær, isdammer og gårdsdammer med salamandere og andre amfibier, slåtteenger og 

slåttemarker. På de kalkrike øyene er den rike floraen som tidligere var typisk for Oslofjordregionen 

bevart; øyene i Indre Oslofjord regnes i dag som nasjonalt unike.  

Det er 6 utvalgte naturtyper i Norge. De er blitt utvalgt på bakgrunn av hvor stort biologisk mangfold 

som er innenfor naturtypen, hvor sjelden den er, potensielt rødlistearter tilknyttet den mm. På 

Nesodden er vi så heldige å ha de to utvalgte naturtypene «hule eiker» og «slåttemark». Det er 

registrert 12 slåttemarker i kommunen. De ligger på Steilene, Skjærholmen, Fagerstrand brygge, 

Lillerud, Solbakken, Solberg, Oksval brygge og Granerud. Hule eiker finnes over store deler av 

kommunen, men er konsentrert rundt Røer og Bergerområdet. Kommunen har også hagemark og 

naturbeitemark som står på listen over fremtidige utvalgte naturtyper.  

Det er også 13 prioriterte arter i Norge. Dette er arter som er særlig truet og trenger ekstra strengt 

vern. Den eneste prioriterte arten som er registrert på Nesodden er dverggås. Den er funnet på 

Skjælholmene og er kritisk truet.  

Rødlistede arter er arter som står i fare for å bli utryddet. Det er gjort ca. 8.700 registreringer 

rødlistede arter i kommunen per november 2017 (Artsdatabanken). Registreringene gjøres av alt fra 

privatpersoner til fagkyndige, og noen arter kan ha blitt registrert flere ganger (typisk for fugl), mens 

andre arter kan ha blitt borte ettersom registreringene strekker seg tilbake til 1983. De som er kritisk 

truet er lomvi, tanntustmose (mose), åkerrikse (fugl), gulltvetann (karplante) og dverggås. 

Det er 10 naturvernområder i kommunen – hhv 2 dyrefredningsområder for amfibier 

(Blylagsdammen og Kvistemyrdammen), 5 naturreservater (Steilene, Husbergøya og Skjælholmen), 

samt 2 plantefredningsområder (Hellvik gamle brygge og Fyrsteilene). Dette er områder med spesielt 

høyt og viktig naturmangfold, eller der det er spesielle arter som er truet og trenger særskilt vern. 

Kommunen har satt ut et oppdrag om mulighetsstudie for Nesoddmarka som vernet område. Dette 

vil bli innarbeidet i forslaget til ny kommuneplan. 
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De største truslene for naturen på Nesodden er mindre leveområder, fragmentering av leveområder 

og økt biltrafikk. For å redusere disse truslene, er det viktig å ivareta grønne lunger (tettstednære 

grøntområder) og grøntkorridorer, i tillegg til noen større, sammenhengende naturområder. Det er 

også en utfordring med manglende skjøtsel av slåttemarker, hule eiker og amfibiedammer som 

trenger å bli skjøttet for at naturverdiene skal bli bevart. 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. 

Fjord og kyst 

Nesodden har 3.114 dekar strandsoneareal (SSB, KOSTRA). Av dette ligger 2.200 dekar under 50 

meter fra bygninger. Dette viser at det potensielt kan være utfordringer med allemannsretten, kyststi 

og generell tilgang til fjorden. Fra 2006 til 2017, ble det satt opp 69 bygg i strandsonen (100-

metersbeltet). 13 av disse var bolighus og 47 var garasje eller uthus. Det er satt av midler til kyststien 

og oppgradering av badestrender i budsjettet, noe som kan være med på å opprettholde og øke 

tilgangen til fjorden for innbyggerne og andre tilreisende. 

Kommunen har begrenset oversikt om naturverdiene i sjøen - hvor tilstanden er god og hvor den er 

under press. Samtidig er det ressurskrevende å kartlegge alt. En tilnærming kan være å regulere visse 

aktiviteter gjennom kommuneplanen og sette krav om grundig kartlegging ved større inngrep eller 

aktiviteter.  

I oktober 2017 ble det vedtatt hummerfredningsområde utenfor tuppen av Nesodden. Her blir det 

gjort tiltak i regi av Marinreperatørene i samarbeid med Havforskningsinstituttet for å se om man kan 

bedre leveforholdene for hummeren. 

Tiltak for kartlegging, skjøtsel og bevaring i KOB 

Det er svært mange og omfattende tiltak for kartlegging, skjøtsel og bevaring i handlingsplanen i 

KOB. All slik kartlegging må gjøres av kvalifisert personell. Det står i KOB at dette skal tas innenfor 

ordinært budsjett. Dette omfanget av kartlegging vil innebære i hvert fall ett halvt årsverk over flere 

sesonger. Det er ikke reelt at alle tiltakene blir gjennomført innenfor dagens ordinære 

budsjettrammer. Samtidig er kartlagte områder i stor grad ferskvare og må uansett gjentas dersom 

et område skal reguleres til andre formål enn LNF. Selv om kommunen ideelt sett skulle ha kjent 

bedre til alle viktige naturverdier innenfor kommunegrensen, er det ikke kapasitet til å gjennomføre 

generelle kartlegginger per i dag. Ved oppstart av planarbeid, blir det imidlertid stilt krav til 

kartlegging av naturmiljøet for området som foreslås regulert. 

Det er samtidig viktig å ha en samlet oversikt og en plan for forvaltning av de mest verdifulle 

naturområdene. Dette vil bli fulgt opp i skjøtselsplanen som vil bli utarbeidet i 2018. Det er også 

viktig at allerede registrerte arter og naturtyper blir lagt inn i de digitale kartene, da dette ikke er 

fulgt opp i tilstrekkelig grad per i dag. 

Svartelistete arter 

Svartelistete arter er fremmede arter som utgjør en trussel for stedegne planter og dyr. De har høy 

risiko for å spre seg og fortrenge den opprinnelige flora og faunaen. I KOB-planen er det satt opp 

tiltak for parkslirekne, kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, brunstorkenebb og russesvalerot. 
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Det er registrert 574 lokaliteter med fremmede arter i kommunen per november 20171. Det kan 

være alt fra 1 til 200 planter/dyr per lokalitet. Parkslirekne er registrert 121 steder. Stillehavsøsters er 

en av de mest invaderende artene per i dag. Det er mange lokaliteter som ikke er registrert digitalt, 

og det er sannsynlig at det er mange flere lokaliteter som ikke er registrert.  

I 2017 ble det kun gjort noen tiltak for å fjerne brunstorkenebb. Kommunen mottok støtte fra 

Fylkesmannen på 37.000 kr for å fjerne fremmede arter i 2017.  

Arbeidet med fjerning av fremmede arter er tid- og ressurskrevende. Fjerning av planter er i de fleste 

tilfeller mest effektivt ved å luke manuelt, grave opp røtter, eventuelt maskinell slått eller sprøyting 

(helst direkte på blader og stengler). Arbeidet må i de fleste tilfeller gjentas 3 år på rad. Med 

ressursene som er avsatt i kommunen i dag, er det kanskje mulig å ta for seg 2-3 felt med 

svartelistete planter i løpet av en vekstsesong. 

I 2018 vil Handlingsplan for fremmede arter bli oppdatert, med en prioritering av områder ut i fra 

hvor man ser for seg at det er mulig å få fjernet helt noen av artene som er prioritert i KOB.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kart som viser registrerte svartelista arter på Nesodden (t.v.) og  steder der kritisk truete arter er observert (t.h.) 
(kilde: Artskart) 

Masseforvaltning  
Uttak av byggeråstoff gir belastning på miljø og samfunn, blant annet støv, støy og klimagassutslipp 

fra transport. Bygge- og anleggsvirksomhet skaper også overskuddsmasser som gravemasser og 

byggavfall. Det kan føre til foruresning og forsøpling. Det kan også bidra til å spre fremmede arter, 

ved at frø og planterester fraktes i jordmassene eller på anleggsmaskiner. Hver innbygger i Akershus 

bruker i gjennomsnitt 10 tonn eller et lastebillass pukk og grus per år2.  

Det vil alltid være behov for arealer til mellomlager, sikker behandling og deponi av 

overskuddsmasser. På Nesodden er det en utfordring med manglende areal for mellomlagring av 

byggemasser. Dette skaper unødig lange transportavstander og kan i værste tilfelle ødelegge 

områder med sårbar natur dersom det blir opprettet midlertidige lagringsplasser. Kommunen har 

                                                           
1
 Artsobservasjoner 

2
 Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
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ikke noen plan for masseforvaltning per i dag. Varig deponi er imidlertid tilgjengelig i nærhet til 

kommunen (Franzefoss).  

Vannkvalitet  
Det kommunale vannet er av god kvalitet. Vår og høst er det noe myrsmak på vannet, og kommunen 

jobber med å få installert kullfilter på vannverket. Mange av de private drikkevannsbrønnene har 

dårlig vannkvalitet, oftest på grunn av høyt innhold av jern og mangan, og høyt bakterieinnhold.  

Som oppfølging av den vedtatte «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø» jobber kommunen med 

flere store områdeplaner for å bygge ut vann- og avløpsnett i tett befolkede områder (Flaskebekk, 

Solbergskogen, Oksval/Ursvik, Bomansvik, Torvvik, Nordstrand/Dalbo, Svestad, Ildjernet). 

I tillegg pågår det flere reguleringsplaner for mindre områder, hvor vannkvaliteten hensyntas. I 

spredt bebyggelse er det sendt ut flere pålegg om oppgradering av private avløpsanlegg. Samtidig 

rehabiliterer kommunen eksisterende ledningsnett blant annet i Bjørnemyrsvingen, Blomsterveien 

og Fagerstrand. 

Det er en del overløp fra pumpestasjoner ved mye nedbør i kommunen. Dette skal bli målt, men 

mengdemålerne er ikke ferdig installert ennå. Målingene vil bli brukt som utgangspunkt til å 

planlegge videre rehabilitering av avløpsnettet vårt. Kommunen har tenkt å søke midler fra 

Miljødirektoratet for å få gjennomført en overvannstudie, som et ledd i kommunens klimatilpasning.  

Det et samtidig et problem med avrenning av gjødsel fra hest og storfe i noen bekker. Dette gjelder 

spesielt Haslebekken og Fagerstrandbekken. Ettersom det ikke er noe sted å levere hestegjødsel, 

samt at gårdene gjerne mangler eget spredeareal for dette avfallet, er det mange steder store 

hauger med gjødsel som står i fare for å forurense omkringliggende arealer.  
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Klimastatus 
I denne delen av rapporten presenteres først et overordnet klimagassregnskap for kommunen, 

basert på SSB sine tall og tall for kommunen som virksomhet (klimakostmodellen). De påfølgende 

kapitlene gir en mer beskrivende omtale av utviklingen innenfor ulike sektorer, med klimagassutslipp 

der det har vært mulig å få tak i tall på dette. 

Klimaregnskap 
Politisk mål: Redusere klimautslipp med 40 prosent innen 2020 sett i forhold til 2006. Kommunen skal 

gå foran. 

KOB-planen har tre tilnærminger til hvordan klimagassregnskapet for Nesodden kan utformes. Dette 

er: 

1) Utslipp i kommunen etter SSB sin regnemetode: ca. 16.000 tonn CO2 i 2015 

2) Kommunen som virksomhet (klimakostmodell): ca. 13.000 tonn CO2 i 2015 

3) Forbruk per innbygger i Nesodden kommune: ca. 160.000 tonn CO2 totalt, ca. 9 tonn CO2 

per innbygger (1 tonn under landsgjennomsnittet) i 2015. Dette omtales som det «totale 

klimafotavtrykket» i KOB og videre i denne rapporten. 

Forklaring til disse tilnærmingsmåtene står nærmere beskrevet i KOB-planen. Hovedtrekkene er at 

metodene har brukt ulike verdier og parametere. Resultatene kan derfor ikke sammenlignes.  

Tall fra SSB viser direkte utslipp som genereres internt i kommunen. De inkluderer for eksempel ikke 

varer som produseres andre steder. De totale utslippene fra alle kommunene i landet, regnet ut på 

denne måten, står kun for 40 % av Norges samlede utslipp. Denne måten å regne ut på, kan likevel gi 

nyttig informasjon om hvilke utslipp som er størst og hvilke tiltak man bør prioritere. En utfordring 

med SSB sine tall for kommuner, er imidlertid at tallene i liten grad kommer fra faktiske målinger, 

men er basert på fordelingsnøkler fra de nasjonale utslippene (landsgjennomsnitt). Det betyr at 

faktiske tiltak i kommunen risikerer å ikke bli fanget opp. I tillegg er det en utfordring at dataene for 

kommuner med under 20.000 innbyggere, som Nesodden, ikke er så detaljerte som for større 

kommuner. SSB utgir også kommunetall annet hvert år, og det vil ikke være mulig å få årlige 

rapporter basert på SSB sine utregninger.  

Klimakostmodellen beskriver Nesodden kommune som bedrift og har med både direkte utslipp 

(energibruk i kommunens bygg, kommunens bidrag til transport mm), og «indirekte» utslipp fra det 

vi kjøper inn av materiell og tjenester, der utslippene skjer utenfor kommunegrensen (produksjon av 

byggematerialer, skolemateriell, medisiner, flyreiser etc.). Denne måten å regne ut utslippene på, 

kan gi viktig informasjon om hvor kommunen bør sette inn tiltak for sin egen virksomhet. Det sier 

imidlertid ikke noe om utslippene fra kommunen som helhet. 

Det totale klimafotavtrykket (forbruk per innbygger) tar med alt en person bidrar til av utslipp, ved å 

bo, reise, spise, kjøpe klær, kjøpe eller motta tjenester mm. Det meste av disse utslippene skjer 

utenfor Nesodden kommunes grenser (klesproduksjon, matproduksjon, flyreiser mm). Det finnes 

ikke tall for dette på kommunenivå, og vil være svært tidkrevende og komplisert å få ut detaljerte tall 

på. I denne rapporten er det derfor kun gjengitt regnskap for de to første regnemetodene.  
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Hvilken metode skal benyttes i fremtidige klimagassregnskap? 

Nesodden sitt mål om å redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2020 må ta utgangspunkt i én 

metode for utregning dersom vi skal kunne si noe om man når målet eller ikke. De tre metodene 

skisser over er i liten grad et hensiktsmessig verktøy for å se resultater av innsatsen som blir satt inn 

på kommunalt nivå.  

En annen metode man kan bruke, er å gjøre egne beregninger ut i fra de viktigste utslippskildene i 

kommunen, med utgangspunkt i det vi har av tallmateriale (SSB/KOSTRA, bidrag fra avfallsbransjen, 

kollektivtransport, egne strømmålinger, trafikktellinger mm). Dette vil kunne gi en direkte kobling 

opp mot tiltak som er satt i verk.  

Det anbefales at man bruker den siste metoden som er nevnt. Dette vil både gjøre det enklere å gi 

årlige rapporteringer, samt å vise den faktiske utviklingen i kommunen. Dette kan suppleres med 

klimakostmodellen, der man ser om også kommunen som virksomhet klarer å redusere sine utslipp 

tilsvarende, samt SSB sine utregninger som supplement. Det anbefales imidlertid at dette ikke brukes 

som en del av 40 % målet.  

Bruk av den sistnevnte metoden fordrer imidlertid et større arbeid med å finne indikatorer og 

måltall. De vil også måtte være generelle og vil ha usikkerheter knytte til seg. Utviklingen av et slikt 

klimagassverktøy kan baseres på Akershus fylkeskommune sin modell for sine mål og tiltak i sin nye 

klima- og energiplan. 

Akershus fylkeskommune har i utkast til sin nye regionale plan for klima og energi, konkretisert 

utslippsmålene per sektor. Dette gir en mer håndfast tilnærming til hvor man ønsker å satse på å 

redusere utslippene. Fylkeskommunen skal totalt sett redusere sine utslipp med 55 % i 2030 

sammenlignet med 1991. Dette er delt inn i: 

 50 % reduksjon fra transport  

 80 % reduksjon fra avfall og avløp 

 90 % reduksjon fra bygg 

 20 % reduksjon fra landbruk 

 reduksjon i indirekte utslipp/forbruk fra privatpersoner («klimafotavtrykk»)3 

For å konkretisere dette enda mer, har fylkeskommunen delt inn hver sektor i underkategorier og 

ønsket effekt over tid. Dette er gjort for lettere å fordele ansvar, samt lettere kunne prioritere tiltak 

over tid. Dette skaper et grunnlag for å se hvilke tiltak man kan velge for å nå målene (for eksempel 

om man skal sette inn mest ressurser på tungtrafikk eller lette kjøretøy og når skal man nå ulike 

milepæler). Under er et tenkt eksempel på hvordan det kan settes opp for Nesodden kommune. 

  

                                                           
3
 Det er ikke satt konkret mål for redusert klimafotavtrykk, ettersom AFK ikke har tall for faktiske utslipp fra 

dette i fylket og en eventuell utregning har store usikkerheter. 
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Oppfølging 50 % reduksjon i utslipp fra transport 

Undermål  Referanse 2018 2019 2020 Effekt* Tiltak 

El-bil andelen 
i kommunen 
er doblet fra 
2017 til 2020 

Andelen er 
4 % i dag 

5 % 6 % 8 % 25 % 
 
12,6 gram spart CO2 pr 
km 
Gjennomsnttlig 
kjørelengde:  13.000 km 
per år 
1 el-bil = 163 kilo CO2 
spart per år 
Effekt 313 flere el-biler: 
51 tonn CO2 

- Ladestasjoner på 
offentlige 
parkeringsplasser 

- Tilskuddsordning 
for sameier til 
ladestasjon 

- Billigere 
parkeringsavgift 

- xxxxx 

Kollektivtrans
porten er 50 
% utslippsfri i 
2020 

Utslipp fra 
busser er i 
dag: xxx 
Utslipp fra 
båt er i 
dag: xxx 

0 % 30 % 50 % 10 % - Stille krav om 
fossilfrie busser 

- Dialog med Ruter 
- Samarbeid med 

Oslo/AFK/FM om 
hydrogenferge/el-
ferge 

Nullvekst i 
persontrafikk 

7.500 
kjøretøy 
registrert i 
2017 

7500 7500 7500 10 % - Fortetting 
tangenområdet 

- Utbedring 
kollektivtransport 

- Bildelingssystem 

Økt sykkel og 
gange 

Ukjent + 5 
% 

+ 6 % + 10 
% 

5 % - Sykkelstrategi 
- Aksjon skolevei 
- Holdningskampanj

er 
- xxxx 

Totalt     50 %  

*Estimatet er et tenkt eksempel og har ikke helt reelle tall. For el-bil, tas for eksempel ikke hensyn til utslipp ved produksjon 

av el-biler, ulike typer el-biler og hva slags bil de erstatter. 

Hva skal 40 %-målet regnes fra? 

I det politiske vedtaket, står det at reduksjonen på 40 % skal beregnes ut i fra 2006. Det er dessverre 

flere utfordringer med dette. Det finnes ikke kommunetall fra SSB for 2006. Regnemetoden SSB 

bruker for klimagassregnskap på kommunenivå ble revidert i 2009. Tallene er derfor ikke kompatible 

med statistikken for tidligere år, spesielt for kommuner med under 20.000 innbyggere. I KOB-planen 

regnet Asplan Viak ut utslippene fra 2006 ved å gjøre en del omregninger. SSB anbefaler ikke å gjøre 

det på denne måten4, da det kan gi feil i tallmaterialet. I tillegg er det tidkrevende å få til.  

Hvis man skal benytte den skisserte modellen etter Akershus fylkeskommune, bør man bruke 2017 

som basisår. Dette er også det mest hensiktsmessige med tanke på at det er nå tiltakene i KOB-

planen er satt i verk (selv om det er gjort tiltak tidligere). Det er bare 2 år til 2020 og for å gi en lengre 

forutsigbarhet, samt mulighet for å se faktisk effekt av tiltakene, anbefales det samtidig at det settes 

et nytt årstall for når målet skal nås. AFK og flere andre kommuner benytter 2030. Både metode og 

måleår bør avklares politisk og vil kunne implementeres i neste års bærekraftsrapport. Under er 

likevel data fra SSB og klimakostmodellen brukt for å si noe om utviklingen de siste årene. 

                                                           
4
 pers.komm. AsplanViak konsulent 
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Utslippstall fra SSB 

Tall for 2017 blir lagt frem våren 2018. Som nevnt over, er det utfordringer med å benytte tall fra 

2006. I denne rapporten vises derfor statistikk fra 2009 til 2015. 

 

Figur 2: Totale klimagassutslipp i kommunen (høyre akse), samt fordelt på sektor (venstre akse). (Kilde:SSB) 

De totale utslippene fra 2009 til 2015 har etter SSB sin regnemetode blitt redusert med 19,7 %. 

Samtidig var det en økning av klimagassutslippene på 3,6 % fra 2013 til 2015. Økningen ligger 

primært innenfor lette og tunge kjøretøy. Den største nedgangen i utslipp har skjedd innen 

oppvarming. Dette skyldes i stor grad utfasing av oljefyr og andre fossile brenselskilder.  

 

Figur 3: Prosentvis fordeling av utslipp per sektor (Kilde: SSB) 

Diagrammet over viser at veitrafikk er den desidert største utslippskilden i kommunen, med hele 76 

% av utslippene. Etter dette, kommer jordbruk som tilsammen står for 8 % av totalutslippene.  Kilden 

til utslipp av deponigass stammer fra det gamle deponiet på Teigen gjenbruksstasjon og ligger på 7 % 

av totalen. 
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Klimagassutslipp Nesodden kommune 2009 - 2015 
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Oppvarming i andre næringer og
husholdninger
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1 % 

Klimagassutslipp 2015 i Nesodden kommune 
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Klimagassregnskap Nesodden kommune som virksomhet 

Tall for kommunen i klimakostmodellen er beregnet hvert andre år, fra 2001. Grafen under viser 

utviklingen fra 2001 til 2015 som er siste registreringsår.  

 

Figur 4: Totale utslipp for Nesodden kommune som virksomhet fra 2001 til 2015 (Kilde: Klimakost) 

Fra 2009 til 2015 har utslippene fra kommunen som virksomhet økt med 11 %. Dette skyldes økte 

utslipp gjennom bygg og kjøp av tjenester. Energibruken har økt over perioden, men er nå på vei ned 

igjen. Det har vært en svak økning også på kjøp av tjenester og reise og transport.  

De årlige utslippene påvirkes dersom kommunen gjør større investeringer. Hvis man ikke skal få økte 

utslipp ved fremtidige investeringer, bør tiltak som fossilfrie byggeplasser og klimavennlige innkjøp 

brukes. Det kan likevel være år med større utslipp, men der det totale utslippet over tid likevel blir 

redusert, for eksempel ved bygging av bygg med gode energiløsninger. 

Figuren under viser hvordan utslippene i kommunen er fordelt mellom de ulike virksomhetene, samt 

hvor utslippene skjer. Tallene er fra 2015. Utslippene er størst fra bygg og energi. Innen energi, er det 

størst energibruk i skoler. Innen bygg er det «annet» som har størst utslipp, etterfulgt av vann og 

avløp, skole og helse. Dette er en miks av tjenester, herunder idrett og kultur, og er spesielt stor for 

Nesodden grunnet kommunale boliger som også ligger under denne kategorien. Nærmere detaljer 

kan ses i figur 6 og 7 under. 
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Figur 5: Klimagassutslipp (tonn CO2) fra Nesodden kommune i 2015. (Kilde: Klimakost) 

 

Figur 6: Klimagassutslipp fordelt på virksomhet/sektor i Nesodden kommune 2015. (Kilde: Klimakost) 

 

Figur 7: Oversikt over hva slags aktiviteter som genererer utslipp i kommunen som virksomhet for 2015 (Kilde: Klimakost) 
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CO2-utslippene fordeler seg på forbruksvarer (2.100 tonn CO2), reise og transport (1.400 tonn CO2), 

energi (2.500 tonn CO2), bygg og infrastruktur (4.000 tonn CO2) og kjøp av tjenester (3.700 tonn 

CO2). Bygg og energi gir omtrent halvparten av utslippene til kommunen som virksomhet. Innenfor 

disse områdene er det mange kjente tiltak som gir god effekt, og bør prioriteres høyt.  

Per i dag utgjør klimafotavtrykk fra kommunal tjenesteproduksjon omtrent 7 % av det totale 

klimafotavtrykket. Til tross for et relativt lavt fotavtrykk fra kommunal virksomhet er det likevel 

nødvendig med en ytterligere nedgang. I det politiske vedtaket står det også at kommunen skal gå 

foran, og bør derfor jobbe for å redusere utslippene fra sin virksomhet. 

Arealutvikling 

Mål fra kommuneplanen:  

 Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet 

 Attraktivt kommunesenter på Tangen med Tangenten som motor for sentrumsutviklingen.  

 Utvikling av Fagerstrand til et spennende tettsted med et tydelig lokalsenter. 

 Utvikling av bolig- og næringsområder som støtter opp om et godt kollektivtilbud 
 
Arealutvikling er det som har størst påvirkning på klimagassutslipp for Nesodden kommune som ikke 

har industri eller andre store utslippskilder. Dette gjelder spesielt persontrafikk som kan påvirkes 

både positivt og negativt ved ulik tilrettelegging. Reisemønster har sitt opphav i lokalisering av 

boliger, arbeidsplasser og andre funksjoner. En konsentrert utvikling av Nesodden sine tettsteder 

gir et bedre grunnlag for handels- og servicetilbud, kollektivtrafikk og mulighet for sykkel og gange, 

som vil bidra til å begrense bilbruk. Utvikling utenfor prioriterte vekstområder bør skje innenfor 

allerede etablerte byggeområder.  

Det er en utfordring at det er svært mange uregulerte områder på Nesodden, hvor det skjer 

enkeltutbygginger etter dispensasjoner. Dette gjør at man mister den helhetlige, ønskete 

samfunnsutviklingen. Kommunen er imidlertid avhengig av å motta forslag til reguleringsplaner fra 

en forslagsstiller. I mange av de uregulerte områdene der det allerede er mange boliger, er det 

gjerne enkeltpersoner som ønsker å sette opp en til bolig på tomten, som ikke har behov eller ønske 

om å sende inn forslag til reguleringsplan. Kommunen bør se på hvordan man kan tilnærme seg dette 

på en hensiktsmessig måte, for å kunne få til en god samfunnsutvikling for slike områder. 

I desember 2015 ble Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP) vedtatt. Planen har 

som mål at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet 

utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal være effektivt og 

miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. I regionalplanen 

er Tangenåsen utpekt som prioritert vekstområde hvor det legges til rette for at minimum 80 % av 

bolig- og arbeidsveksten i kommunen skal skje.  

Kommuneplanen skal rulleres med hensyn til å imøtekomme den regionale plan for areal- og 

transport i Oslo og Akershus. Kommunen har mottatt tilskudd for utarbeidelse av mulighetsstudie for 

helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling for Nordre Nesodden. Mulighetsstudiet vil bli innarbeidet i 

forslaget til kommuneplan. I kommuneplanen er det et mål å tilrettelegge for etablering av 150 nye 

boliger i året i løpet av de neste 12 år, som er kommuneplanens tidsperspektiv. 
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Nesoddens bebyggelse kan deles inn i tre deler. Dette er nordre Nesodden (Tangen sentrum, 

Nesoddtangen brygge, Granholt, Flaskebekk og Skoklefallkrysset). «Grendene» (Berger, Fjellstrand, 

Bjørnemyr og Jaer) og søndre Nesodden (Fagerstrand).  

 
 
  

Figur 8: t.v. Bosettingsmønster på Nesodden. Hoveddelen av befolkningen bor i nordre Nesodden (Tangenområdet, 
Bjørnemyr, Berger, Fjordvangen), på Fjellstrand og Fagerstrandområdet. T.h. Eksempel over uregulerte område med stor 
boligtetthet på nordre Nesodden. Hvite felt (med røde streker rundt eiendommene) er uregulerte, gule felt er regulerte 
områder. 

Området hvor det pågår flest reguleringsplaner er Fagerstrand. Både Fagerstrand og grendene, skal i 

følge ATP utvikle seg innenfor en vekst på 20% (vedlikeholdsvekst), altså til det som er tilstrekkelig 

for å sikre gode og stabile bomiljø. 

Omsøkte reguleringsplaner på Fagerstrand tilsvarer om lag 1.500 boenheter. I tillegg foreligger det 

planer om 15.000-20.000 m2 næringsområde i reguleringsplanen Fagerstrand sjøside, og 3.000 m2 

næringsområde i reguleringsplanen Munkerud. Det foreligger få planer for nordre Nesodden. Det vil 

si at over 100 % av veksten vil skje på Fagerstrand. Per i dag er området bilbasert. Selv om det 

utvikles skoler, barnehager og andre tjenester, er kollektivtilbudet en hemsko for å endre området 

fra å være bilbasert. Hvis kommunen skal nærme seg målet om 40 % reduksjon innen 2020, som er 

for kort tidsperiode til at Fagerstrand skal bli et tettsted uten økt biltrafikk, må man redusere 

biltrafikken i andre områder på Nesodden. Den pågående utvikling av Fagerstrand som kommunens 

lokalsenter i sør vil allikevel skje gradvis, og de sentrale områdene skal utvikles først.  

Skog og jordbruk 

Av Nesoddens totale areal på 61 km2, er omtrent 32 km2 produktiv skog. Fra 2009 til 2017 har 

arealet gått ned med over 0,7 km2. Produktiv skog lagrer CO2 i tømmerstokkene og kan erstatte 

andre byggematerialer som er mer utslippsintensive. Omdisponering av produktive skogsarealer 

bidrar negativt i klimagassregnskapet (vises ikke i SSB sine kommunetall). Det har ikke vært mulig å 
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kvantifisere opptaket av CO2 i den stående skogen, eller utslippet ved omdisponering av 

skogsarealene innen tidsfristen for denne rapporten.  

Samtidig har det totale jordbruksarealet økt med 0,17 km2 i perioden 2009 - 2017. Den største 

omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord skjedde i 2014 og 2015. Til sammen er det bygd ned 38 

dekar (0,038 km2) jordbruksareal fra 2009 til 2017. Dette er lite sett i forhold til nasjonale tall. 

Myr inneholder størst karbonmengde per arealenhet, cirka tre ganger så mye som skog og 

jordbruksareal. Karbonlageret i myr er betinget av høyt vanninnhold, og er derfor sårbar mot alle 

inngrep som innebærer senkning av grunnvannsnivået. Det slippes ut om lag 3-4 tonn CO2 per dekar 

dyrket myr5. Vi har ikke registreringer for hvor mye myr som er dyrket opp på Nesodden per i dag, 

men det er flere våtmarker som ligger nært boligområder og som man bør ta hensyn til i videre 

arealutvikling. 

Transport 

Mål i kommuneplanen:  

 Redusert behov for bilbruk.  

 Ved planlegging og regulering av boligområder i nærheten av kollektivpunkt vurderes 

muligheten for delvis eller helt bilfritt område 

Som vist i Figur 3 over, er andelen klimagassutslipp fra tunge og lette kjøretøy i Nesodden kommune 

76 % av totalutslippene. Dette tilsvarte nesten 12.000 tonn CO2 i 2015. Fra 2009 til 2015 har 

utslippene fra tunge kjøretøy økt med 20 % (4.200 tonn CO2) og fra lette kjøretøy har det vært en 

økning på 1,5 % (1.400 tonn CO2). Økningen fra lette kjøretøy skyldes primært en økning i antall 

personbiler på ca. 800 stk. siden 2010. Dette henger mest sannsynlig sammen med utbygging av 

større boligfelt utenfor de sentrumsnære områdene, nærmere bestemt Marikloppa, Strandlia og 

Bakkeløkka. Økningen i utslipp ville vært større dersom det ikke samtidig hadde vært en 

teknologiutvikling med lavere utslipp fra diesel- og bensinbiler, samt en økning av el-biler. Vi kjenner 

ikke til bakgrunnen for de økte utslippene fra tunge kjøretøy.  

Nedgang i persontransporten kan tilrettelegges enten ved å sikre at nye boligfelt er godt tilknyttet 

kollektivtransport og har nødvendige tjenester i sykkel- og gangavstand, eller fortette i de 

sentrumsnære områdene som allerede eksisterer (tangenområdet). Endret teknologi vil ikke i seg 

selv være nok for å redusere utslippene vesentlig mot 2020. 

Utvikling i persontransporten 

Figurene under viser kjørelengder per personbil i follokommunene og endring fra 2010 til 2015. De 

viser at Nesodden ligger lavt på antall kilometer per bil per år. Dette skyldes at en stor andel av 

innbyggerne pendler med buss og båt, i tillegg til at vi har kortere avstander sammenlignet med de 

andre follokommunene. Samtidig viser Figur 10 at Nesodden har hatt lavest nedgang i kjørelengder 

over perioden, og har til og med hatt en økning fra 2015 til 2016. Dette skyldes ikke økning i antall 

kjøretøy, ettersom det var tilnærmet likt antall registrerte personbiler i 2015 og 2016. Befolkningen 

har altså begynt å kjøre lenger, uten at vi kjenner til hvorfor. PROSAM6 har beregnet at hvert hushold 

på en gjennomsnitts ukedag kjører 6 bilturer. For å motvirke denne trenden, er satsning på 

kollektivtrafikk, langsiktig arealplanlegging og holdningskampanjer sentrale tiltak.  

                                                           
5
 Arne Grønlund, NIBIO 

6
 Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området 
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Figur 9: Graf over utvikling i kjørelengder for follokommunene. (Kilde: SSB) 

 

Figur 10: Graf som viser den prosentvise endringen i kjørelengder for follokommunene. Nesodden og Ås har hatt størst 
økning siden 2015. (Kilde: SSB) 

Antall el-biler på Nesodden i dag 

Nesodden kommune har lavest andel el-biler sammenlignet med de andre kommunene i Follo, også 

sett i forhold til folketall. I 2016 var det 313 el-biler i kommunen. For å stimulere til overgang til 

fossilfrie biler, er det viktig at kommunen legger til rette for god ladeinfrastruktur. Dette er videreført 

i budsjettet. 

Tabellen under viser prosentandel el-bil per innbygger i follokommunene, der Nesodden har lavest 

tall. Den viser også antall personbiler totalt, og hvor mange personer det er per bil i kommunene. Her 

ligger Nesodden best an i Follo, med 2,5 personer per personbil. Selv om Nesodden har et lavt antall 

biler er person, oppveier ikke dette for el-bilandelen. 4 % av den totale bilparken på Nesodden er el-

biler. I de andre kommunene ligger dette på 5 - 7 %. 
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Befolkning 2017 Antall el-biler 2016* Prosent Antall personbiler totalt 2016* Personer per bil 

Vestby 17 371 472 2,72 8 651 2,0 

Ski 30 813 695 2,26 14 516 2,1 

Ås 19 601 507 2,59 8 901 2,2 

Frogn 15 810 562 3,55 7 891 2,0 

Nesodden 19 137 313 1,64 7 750 2,5 

Oppegård 27 143 929 3,42 14 956 1,8 
*statistikken fra SSB har ikke nyere tall enn fra 2016. Vi antar likevel at forholdstallet og prosentandelen ikke har endret seg nevneverdig.  

Kilde: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp 

Transport i kommunen som virksomhet 

Transport stod for 7,5 % av kommunens utslipp i 2015 (1.000 tonn CO2). Det har vært et økt utslipp 

fra transport i kommunen på 38 tonn CO2 fra 2009 til 2015.  

Kommunen har et mål om at det fortløpende kjøpes inn fossilfrie kjøretøy (el-biler) ved utskifting av 

bilparken. Totalt har kommunen 11 el-biler, 1 hybridbil og 82 bensin/diesel-biler per november 2017. 

Kommunen har også 3 el-sykler. 

Ut i fra kjørelengde på el-bilene og en enkel faktor for bespart CO2-utslipp per kilometer, gav el-

bilene et redusert utslipp på nesten 2 tonn CO2 i 2016. Det har ikke vært mulig å få frem totale 

kilometer for hele bilparken innen fristen for denne rapporten, men det kan inkluderes i neste års 

rapport. 

I kommunen er det kun virksomhet Barn, unge og familie (BUF) som har mål om å benytte offentlig 

kommunikasjon, hhv. bruk av el-bil/sykkel eller offentlig kommunikasjon i minst 10 % av alle 

tjenesteoppdrag. Dette bør flere virksomheter også se på mulighetene for. 

Kollektivtransport, sykkel og gange  

Politiske mål, 15.punktsliste:  

 El-ferge.  

 Høyest mulige prioritet på regulering av gang og sykkelveier.  

 Nesodden skal ligge i forkant og presse på fylkeskommunen. Forskuttering av prosjekter fra 

kommunens side bør vurderes. 

Mål i kommuneplanen:  

 Et godt kollektivtilbud på Nesodden og mellom Nesodden – Oslo, Lysaker, Ski og Ås.  

 Økt vekt på fjorden som transportvei.  

 Sammenhengende gang- og sykkelveinett langs hovedveiene i kommunen 
 
Nesodden er kommunen med høyest kollektivandel i Norge på grunn av den korte båtreisen (med 

tilknyttete bussforbindelser) og den lange omveien med bilveiene til Oslo. I 2016 lå kollektivandelen 

av motorisert transport på 48 % på Nesodden7. 

Av daglige reiser utenom arbeidsreiser, skjer 15 % kollektivt på Nesodden8. Gåing og sykling utgjør 35 

% av hverdagsreiser utenom arbeidsreiser på Nesodden. Både kollektivandelen og gåing/sykling 

ligger 5 % høyere enn gjennomsnittet i Follo.  

                                                           
7
 RUTER 

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp
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Sykkel brukes oftere på reiser til og fra skole og arbeid, enn til andre formål som omsorgsreiser, 

innkjøpsreiser, fritids- og besøksreiser. De fleste reiser under 1 km foretas til fots (68 %). De fleste 

reiser over 1 km foretas med bil. Sykkelandelen er størst (8 %) på reiser mellom 1 – 3 km9. De fleste 

som går og sykler til sine aktiviteter er barn og unge. Det er 8 km med sykkelveier på Nesodden og 

dekker størstedelen av hovedveiene i kommunen. 

Det er grunn til å anta at store deler av kjøringen som skjer på Nesodden er småturer til/fra butikker 

og aktiviteter i hverdagen, ettersom store deler av befolkningen pendler med kollektiv til 

arbeidsplassen sin. Det er altså et potensial for å øke andelen som går og sykler til aktiviteter og 

andre tjenester internt i kommunen. Kommunen vil legge til rette for dette gjennom sin Parkering- 

og sykkelstrategi som kommer i 2018. 

Det kuperte terrenget på Nesodden er utfordrende med hensyn til å tilrettelegge for sykling. Etter at 

el-sykkel kom på markedet, har det blitt mange som benytter dette også på Nesodden. Dette øker 

rekkevidden ved bruk av sykkel og kan være en god erstatning til bruk av bil til «småturer». 

Kommunen bør vurdere hvordan man kan stimulere til økt bruk av el-sykkel fremover. 

Nesoddbåten 

Utslipp og energibruk per passasjerkilometer fra båten er høyt sammenlignet med andre 

kollektivtransportløsninger. En overgang fra diesel til elektrisk eller hydrogenbasert drift, vil kutte 

utslipp betraktelig for de eksisterende rutene. Ruter har mål om at i løpet av 2020 skal kun fornybar 

energi brukes på båtene. Forstudien for utslippsfri båtrute i Oslofjorden10, viser at det er mulig å få til 

el- eller hydrogenferge i løpet av 2022. En slik satsing vil være et nybrottsarbeid og utviklingen vil 

følges tett, både av næringsliv og andre byer og vil kunne fremheve kommunen som klimabevisst. 

Dette vil også være et foregangsprosjekt som underbygger Oslo og Akershus sin klima- og 

energistrategi, samt Akershus fylkeskommunens klimamål. Nullutslippsbåter vil imidlertid være 

kostbart og det trengs støtte fra staten for å få det på plass. Dette fordrer politisk påvirkning fra 

kommunene.  

Bygg og energi 

Politisk mål, 15.punktsliste: Utviklingen av Fagerstrand, og eventuelt Tangen brygge bør være et 
foregangsprosjekt innenfor miljøvennlig bygging, områdeutvikling og energibruk i bygg. 
 
Mål i kommuneplanen: Energinøytrale utbyggingsområder der energibruk og utslipp søkes redusert 
så mye som mulig eller helt. 

Private boliger 

De nyeste tallene fra SSB på energibruk i husholdningene er fra 2012. Statistikk med 

kommunefordelte tall opphørte i 2009. Det er mulig å få frem data på dette på andre måter, men har 

ikke vært mulig innen fristen for denne rapporten. 

De største utslippene fra energibruk i husholdningene oppstår dersom husene bruker fyringsolje. I 

følge ENOVA11 slippes det ut omtrent 6 tonn CO2 per oljefyr i en vanlig enebolig. Det er registrert 

                                                                                                                                                                                     
8
 Mobilitetsanalyse Follo 2016 

9
 Reisevaneundersøkelsen 2014 

10
 http://mm.aftenposten.no/dokumenter/2017-08-22_Rapport-

%20forprosjekt%20utslippsfri%20b%C3%A5trute%20i%20Oslofjorden.pdf 
11

 https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/ 
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omtrent 350 husstander med oljefyr i kommunen per i dag. Det er sannsynlig at kommunens register 

ikke er fullstendig, og at det derfor kan være flere oljefyr i kommunen. I 2020 blir det forbudt med 

bruk av oljefyr. I november vil kommunen arrangere informasjonsmøte, og kommer fortløpende til å 

legge ut informasjon på nettsider og gjennom andre media informere innbyggerne om hvordan de 

kan skifte over til andre energiløsninger. 

Som vist i Figur 2, er oppvarming i hushold den fjerde største utslippskilden. Tiltak for å senke dette 

utslippet er i de fleste tilfeller økonomisk lønnsomme (ENØK). Barrierer for at dette blir gjort er i stor 

grad manglende kunnskap om hva som kan bli gjort i sitt eget hus, hva som er energieffekten av 

dette og hva nedbetalingstiden vil være. Kommunen kan tilrettelegge for dette gjennom å tilby 

energirådgivning til innbyggerne. Dette kan organiseres via private aktører. Kostnadsestimat for noe 

slikt ligger mellom 35.000 kr (per år) for en nettside spesialtilpasset kommunen og den enkelte bolig, 

til om lag 135.000 kr for en informasjonskampanje med hjemmebesøk av energirådgivere, ENØK-

telefon, informasjonsmøter etc. Flere kommuner, der i blant Ski, har hatt stor suksess med dette. 

Kommunens bygg og energibruk 

Kommunens bygg, inkludert energibruk og drift, står for 46 % av klimagassutslippene (6.300 tonn 

CO2) fra kommunen som virksomhet. Utslipp fra energibruk har gått ned med 1.200 tonn CO2 fra 

2009 til 2015.  

Samlet energibruk for hele kommunen som virksomhet etc. lå på ca. 18 gWh i 2016. Energibruken 

har variert mellom 13 – 19 gWh siden 2010. Endringer skyldes både ulik bruk av byggene, eventuelt 

nyoppsatte bygg og ulik temperatur, spesielt i vinterhalvåret. Den totale energibruken for 

kommunens bygg har de siste 5 årene ligget på rundt 14 gWh. Den har ikke endret seg vesentlig over 

perioden.  

Et av de mest utslippsreduserende tiltakene man kan gjøre ved nybygg, er bruk av massivtre i 

bærekonstruksjonene (SINTEF12). Dette kan i mange tilfeller også gi billigere byggekostnader og bør 

være noe kommunen vurderer ved nybygg. For eksisterende bygningsmasse, er det energitiltak som 

er det mest utslippsbesparende. Det er satt ned en ENØK-gruppe som ser på hva slags tiltak som kan 

gjøres i kommunens bygningsmasse. Dette er et viktig tiltak for å få en helhetlig gjennomgang av 

mulighetene i kommunen. 

Nesodden kommune drifter omtrent 2.700 veilys13. Dette er grovt sett fordelt på: 

 120 LED-lamper – ca. 35 watt 

 1800 NAV-lamper  - ca. 70 watt 

 700 kvikksølvdamplamper (HQL) – ca. 120 watt 

Totalt ble det brukt 1,2 gWh for veilys i regi av kommunen i 2016. Dette var ca. 7 % av det totale 

energiforbruket i kommunen. Det har vært en gradvis nedgang på 0,6 gWh i energibruken til veilys 

fra 2011 til 2016. 

Kommunen har ikke grønne sertifikater i innkjøp av strøm i dag. Dette er noe som bør vurderes i 

fremtiden. Bergen energi, som leverer strøm til kommunen har mulighet til å levere CO2 regnskap på 

                                                           
12

 Bruk av massivtre i bygninger, Miljøegenskaper og energibruk, SINTEF 2005 
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energibruken fra 2018. Da kan kommunen få større oversikt over hva energibruken bidrar med av 

utslipp. 

Avfall og deponi 

Avfall fra private husholdninger og returpunkt driftes av FolloRen. Nesodden kommune som bedrift, 

har inngått avtale med Norsk gjenvinning fra 1. oktober 2017. Statistikk fra sistnevnte vil derfor ikke 

være tilgjengelig før i 2018.  

Avfallsmengder fra private hushold på Nesodden 

Innbyggerne på Nesodden kaster 15 kilo mer avfall enn landsgjennomsnittet. Totalt ble det kastet 

447 kilo avfall per person på Nesodden i 2016 (SSB/KOSTRA). Dette er 5 kilo mindre enn i 2009. 

Under er estimerte avfallsmengder fra Nesodden i 2016 fra noen hovedgrupper vist, etter statistikk 

fra FolloRen. Da var ikke utsortering av matavfall startet. Tall for 2017 vil være klare i januar 2018.  

 Restavfall pr innbygger: 159 kg pr innbygger 

 Plastemballasje pr innbygger: 5 kg pr innbygger 

 Papp/papir pr innbygger: 41 kg pr innbygger 

 Glass og metallemballasje pr innbygger: 17 kg pr innbygger 

 Tekstiler pr innbygger: 5,9 kg pr innbygger 

 

Siden avfallshåndteringen for husholdningene foregår i fem kommuner, og enkelte renovasjonsbiler 

både henter avfall i Frogn og Nesodden, har ikke FolloRen eksakte tall for avfallsmengder for 

Nesodden. De ulike mengdene er derfor beregnet ut i fra innbyggertall.  

57 % av avfallsmengdene går til energigjenvinning, 33 % til materialgjenvinning, 9 % legges på deponi 

og 1 % til ombruk. FolloRen jobber med å få CO2-besparelser for gjenvinning av avfall til nye 

produkter.  Dette er imidlertid ikke klart før jan/februar 2018. Det kan inkluderes i neste års rapport 

hvis ønskelig.  

Alt matavfall som nå sorterers i grønne poser går til produksjon av biogass. Estimerte tall pr 

innbygger er ca. 45 kg matavfall utsortert pr innbygger pr år14. For Nesodden tilsvarer dette 

omlag 229 tonn CO2. 

 

Det er en utfordring med forsøpling rundt returpunkt og det vil alltid være innbyggere som kaster 

avfall i feil dunk. Det er derfor viktig at returpunkt er tilgjengelig for innbyggerne, både så man 

slipper å kjøre langt for å resirkulere, samt at det er enkelt å resirkulere fremfor å kaste i restavfallet. 

Deponi 

Som nevnt over, stammer klimagassutslipp fra deponi på Nesodden fra Teigen gjenbruksstasjon. 

Dette ligger på 8 % av totalutslippene etter SSB sine tall. Det deponeres ikke restavfall der i dag, men 

utslippene stammer fra metanutslipp fra det gamle deponiet. Det er ikke kjent om det er gjort 

konkrete målinger av metanutslippet. NIBIO måler imidlertid årlig på utslipp til vann fra deponiet. For 

å få ned utslippene til luft, må man enten fjerne deponiet eller sikre helt tett dekke i sammenheng 

med uttak av gassen. Det er ikke sett nærmere på om noe slikt faktisk er mulig per i dag. 

                                                           
14

 FolloRen 
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Forbruk og anskaffelser 

Politisk mål, 15.punktsliste: Etiske og klimavennlige innkjøp i kommunen 

Nesodden kommune som bedrift (klimakostmodellen) slapp ut ca. 6.000 tonn CO2 gjennom sine kjøp 

av tjenester og forbruksvarer i 2015. I 2009 lå utslippet på 4.200 tonn CO2. Endringen kan stamme 

fra en økning i befolkningen og vil endres ved større eller lavere investeringer. 

Nesodden kommune har felles innkjøpskontor med Vestby, Ås og Frogn. Det er mange avtaler der 

miljø og klima kunne vært inkludert, men er det i liten grad per i dag. Ved revidering av avtalene bør 

kommunen stille nærmere krav om miljø og klima. Dette gjelder både for produkter som gir direkte 

utslipp, og der man kan spare både økonomi og utslipp gjennom et livsløpssyklusperspektiv. Enkle 

grep kan være å se på kvalitet og hvor lenge et produkt er ment å vare, eller å stille krav til 

vedlikehold fra leverandøren.  Nytt regelverk legger føringer for at miljøkrav skal vurderes i alle 

anskaffelser. Derfor kan man regne med større fokus på dette i fremtiden. Det ligger også føringer 

om at levetidsberegninger skal legges vekt på, slik at man kan se kostnaden for et innkjøp i et 

livsløpsperspektiv og ikke en årlig besparelse. Aktuelle avtaler som kan gi utslippsbesparelser for 

Nesodden er: 

 Drivstoffkontrakt 

 Renovasjonskontrakt 

 Materialer og byggevarer 

 IKT-utstyr 

 Biler – leasing og kjøp 

 Skolemateriell, kontormateriell mm 

 Matvarer, meieriprodukter, Frukt og grønt (bhg og skoler) (2016) 

 Medisinsk forbruksmateriell 
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Tiltak i budsjettet 

Miljøtiltak i budsjettet 

Investeringer vann og avløp 
Selv om vanntilstanden i kommunen generelt er god, er det viktig å følge opp avløp for å unngå 

fremtidig forurensning. Dette er fulgt opp i budsjettet gjennom investeringer i vann og avløp. 

Kyststi 
Utbedringer vil gi bedre tilgjengelighet til stien og sjøen. Tilrettelegging for at flere bruker kyststien 

og får gode opplevelser med dette, kan gi økt interesse og bevissthet for naturen og kan fungere som 

turvei som erstatning for bilbruk. 

Klimaeffekt av tiltak i budsjettet 

Stilling for inneklima 
Rådmannen har foreslått å opprette en stilling til oppfølging av ventilasjon og inneklima. Stillingen vil 
kunne bidra til energieffektivisering av kommunens bygg og anlegg.  
 

El-sykler kommuneansatte 

Effekten av dette avhenger av hvor mange som benytter seg av ordningen, samt hvor stor andel av 

bilbruken som blir erstattet med sykling. I følge elsykkelkalkulator.no er gjennomsnittlig kjørelengde 

for el-sykkel 2.500 km/ år, noe som tilsvarer ca en femtedel av årlig bilbruk.  

Ladestasjoner 

Rådmannen foreslår å legge inn nye 2 mill. kr til prosjektet i 2019. Dette tilsvarer om lag 40 nye 

ladepunkt. For at folk skal gå over fra diesel og bensindrevete personbiler, er det viktig at 

infrastrukturen er på plass for å sikre god rekkevidde på kjøringen. Samtidig kan man ikke gi en 

direkte kobling mellom ladestasjoner og endring av bilparken. Det er mange utfordringer ved å sette 

opp et konkret regnestykke på effekten av dette, spesielt med tanke på om bilen erstatter en 

diesel/bensinbil eller om den kommer i tillegg, de faktiske CO2-besparelsene per kilometer, samt 

utslipp fra produksjon av el-biler. Det er også usikkert om oppføring av så ladestasjoner nødvendigvis 

vil være utslagsgivende for overgang fra fossile biler til el-biler. Veldig grovt sett, kan det settes opp 

slik: 

- 1 el-bil = 163 kilo CO2 spart per år (beregnet kun fra drivstoff: 12,6 gram spart CO2 pr km ) 

- 40 ladepunkter med effekten vi har på eksisterende ladepunkter i dag, bruker 6-7 timer på 

opplading. Det betyr at man kan se for seg at det er 40 biler per dag som benytter 

ladepunktene. (Dersom man oppretter hurtigladestasjoner, vil det bli annerledes) 

- 40 biler ganger 163 kilo tilsvarer om lag 6,5 tonn CO2 per år.  

LED lys  

Rådmannen foreslår å legge inn 2 mill. kr til oppgradering av veibelysning til LED og 1 mill. kr til LED-

tiltak på kommunale bygg og anlegg.  

EUs arbeid med å redusere energiforbruket stoppet all produksjon av kvikksølvdamplamper (HQL) i 

april 2015. Det er disse som trengs å skiftes først, både fordi de snart har oppnådd sin levetid, samt 

at det er der de største energibesparelsene ligger ved overgang til LED.  
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For å regne ut energibesparelsen per år ved overgang fra HQL til LED, kan man sette opp et slikt 

regnestykke: 

 HQL: 365 dager x 24 timer = 8760 timer x 120 watt = 1051 kWh 

 LED: 365 dager x 24 timer = 8760 timer x 35 watt = 307 kWh 

 Differanse: 745 kWh 

Det finnes ikke en «offisiell» norsk utslippsfaktor på elektrisk kraft, men det er ofte brukt et tall på 

rundt 110 gram CO2 per kWh15. Besparelsen med bruk av denne faktoren tilsvarer rundt 80 kilo CO2 

per år per lampe. 

Levetid på LED-lamper er om lag 10-12 år. Dette gir en besparelse på 820 kilo CO2 per utskifting, 

forutsatt at den fungerer hver dag hele året, at man ikke trenger utskiftinger av deler, hærverk etc.  

Det koster omtrent 6000 kr å gå over til LED-belysning per lampe, for ny armatur. Med 2 mill. kr til 

veilys vil dette tilsvare ca. 330 lamper. I dette er imidlertid ikke gravearbeid, prosjektering, eventuelle 

behov for å skifte selve stolpen, kabler mm tatt med. Det er derfor grunn til å anta at de 2 mill. kr 

heller tilsvarer maksimalt 200 lamper. Man kan altså anta at man reduserer utslippene med 16 tonn 

CO2 per år16 gjennom disse investeringsmidlene. Det vil altså kunne gi en reduksjon på 160 tonn CO2 

for investeringen som helhet (10-års levetid). 

For investeringene på 1 mill. kr til anlegg og bygg, kan man se for seg et tilsvarende regnestykke, 

altså omtrent halvparten av tallene vist over. Dette avhenger imidlertid om det er utebelysning eller 

innebelysning som skiftes ut. 

Intelligent belysning kan gi større besparelser, ettersom lyset skrus av når det ikke er behov.  

Utfasing oljefyrkjel 

Som nevnt, gir 2.200 liter fyringsolje ca. 6 tonn CO217. I Fagerstrand barnehage er det blitt brukt i 

gjennomsnitt 10.000 liter olje per år de siste 6 årene. På Bakkeløkka er det brukt nesten 18.000 liter 

olje per år i gjennomsnitt de siste 6 årene. Det tilsvarer et utslipp på 27 tonn CO2 fra Fagerstrand 

barnehage og 49 tonn CO2 fra Bakkeløkka ungdomsskole, altså totalt 76 tonn CO2 per år. Utskifting 

av disse oljefyrene er det største enkelttiltaket kommunen kan gjøre for å redusere utslippene. 

Fyrkjelene bør erstattes med varmepumpe eller tilsvarende energiløsninger for å senke utslippene 

ytterligere.  

 

Mulighet for energisparing gjennom rehabilitering og nybygg 

- Rehabilitering og vedlikehold eksiterende bygningsmasse 

- Rivning av bygg 

- Rehabilitering Nesoddtunet og nye omsorgsboliger 

- Løesfeltet 

Det er stor mulighet for å sørge for lave utslipp, eventuelt levere strøm til nettet og få inntjening 

(plusshus), hvis man setter gode klimakrav ved rehabilitering og nybygging. Som vist i utslipp fra 

kommunen som virksomhet, er det spesielt ved oppsetting av nybygg at det genereres store utslipp. 
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 Energi Norge 
16

 80 kg CO2 x 200 armaturer 
17

 https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/ 
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Det er imidlertid viktig at man vet at entreprenørene kan levere etter kravene som blir satt. 

Byggingen av Løesfeltet eller de nye omsorgsboligene kan være pilot på hvordan kommunen kan lage 

klimavennlige bygg, for å følge opp alle klimatiltakene i KOB som gjelder energisparing, beste 

teknologi, bruk av LCC-analyser mm (se vedlegg II, Eiendom). Dette kan potensielt gjøres etter modell 

fra Oslo kommune som har hatt stor suksess med sine lignende prosjekter.  

Fornyelse bil – og maskinpark 

Dette vil gi reduserte utslipp dersom utskifting blir fossilfrie kjøretøy. Dette vil kunne gis regnskap på 

til neste års rapportering. Utskifting til fossilfrie kjøretøy gjelder foreløpig kun for personbiler, ikke 

for den resterende maskinparken. 

Digitalisering/e-kommune 

Digitalisering gir generelt en miljø- og klimagevinst, da det er mindre papir som benyttes og kastes. 

Oppgradering kjøkken Nesoddtunet 

Dette kan gi en klima- og miljøgevinst dersom det legges opp til gode løsninger for å hindre matsvinn. 

Dette kan i mange tilfeller også gi økonomisk gevinst, ettersom man bruker maten i stedet for å kaste 

den, samt at beboerne får bedre helse ved bedre ernæring og man kan redusere utgifter til medisiner 

mm. Flere helseforetak har hatt suksess med dette, blant annet St.Olavshospitalet i Trondheim, der 

de i tillegg til å redusere matsvinnet, har redusert utgifter ved lavere oppholdstid på sengeplasser på 

grunn av et gjennomtenkt og godt planlagt mattilbud18. 

Aksjon skolevei – Tryggere skolevei kan få flere barn til å gå og sykle. Effekten av dette er ikke målt. 

Renovasjon av tak – Vil gi lavere energiforbruk og er et viktig ENØK-tiltak. Effekten av dette er ikke 

estimert. 

Alternative prioriteringer 

Under presenteres tre mulige alternative prioriteringer for budsjettet, dersom det er aktuelt eller 

ønskelig å omfordele noen av postene. 

1. Økte ressurser til god samfunnsplanlegging – «lavutslippssamfunnet» 

Det aller viktigste tiltaket for å redusere og holde klimagassutslipp nede for hele kommunen, er 

god samfunnsplanlegging som legger til rette for «lavutslippssamfunnet», altså der boliger, 

tjenester og aktivitetsområder ligger i nær tilknytning til hverandre. Dette vil gi mindre behov for 

bilbruk som er det som står for det desidert største utslippet på Nesodden. Hvis man ønsker å 

følge opp dette på en tilfredsstillende måte, bør det settes av økte ressurser (bemanning) til 

samfunnsplanlegging og arealplanlegging som ses i sammenheng. Dette kan organiseres gjennom 

en stillingshjemmel, som ligger på om lag 750.000 kr per år. 

2. El-ferge eller hydrogenferge 

Kollektivandelen på Nesodden er god, men utslippene fra nesoddbåten er større en nødvendig. Å 

få båtene over på nullutslippsløsninger er kostbart. For at dette skal bli realisert, trengs politisk 

påvirkningsarbeid rettet mot nasjonale myndigheter, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, 
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 prosjekt «Grønt sykehus» , ref. Oikos Norge 
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Buskerud fylkeskommunen og Oslo kommune. Kommunestyret bør sette av ressurser til møter 

og dialog som oppfølging av dette. 

3. Energimålere for effektive energitiltak 

For å vite hvilke energisparingstiltak som kan gjøres i kommunens bygg, er det essensielt med 

målere som viser forbruket per aggregat i stedet for kun målere for et helt bygg. Dette gjør det er 

mulig å identifisere hvor det er noe som er galt, hvor det eventuelt er «lekkasjer» og hvor man 

kan sette inn tiltak. Måling per bygg sier lite om hvor utfordringene ligger og om det er mulig å 

gjøre noe for å redusere energibruken. Bruk av energimålere per aggregat gir også mulighet for å 

søke midler fra ENOVA til energisparetiltakene vi eventuelt ønsker å gjennomføre. Midler til 

tilfredsstillende antall energimålere koster mellom 100.000 – 700.000 kr avhengig av antall 

målere.  
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Vedlegg 

Vedlegg I: Status for oppfølging av tiltak i KOB  

 

Klimatiltak 

Under er klimatiltakene i KOB-planen listet opp. De er sortert etter virksomhet som er satt opp som 

ansvarlig, for lettere å kunne relatere tiltakene opp mot budsjettet (i KOB-planen er de listet opp 

etter sektor). Tiltak som kommunestyret skal følge opp er også tatt med. 

Det er ikke mulig å kvantifisere reduksjon av klimagasser av tiltakene. Dette skyldes primært at 

tiltakene ikke er konkrete nok til å kunne regne ut noen effekt. Det er likevel satt en antydning på hva 

tiltaket kan gi av utslippsbesparelser: stor, middels, lav eller negativ. 

Plan og miljø 

For plan og miljø, har vi laget en sjekkliste for alle klima- og miljøvurderingene som skal gjøres 

fortløpende i saksbehandlingen og som er satt opp som «pågår» under.  

Handlinger og tiltak Oppstart Anslåtte 
kostnader 

Oppfølging og kommentarer Klimaeffekt 

Vurdere muligheter for 
klimanøytrale 
boligområder. 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Fortløpende i planarbeidet 
Vurderes spesifikt i ny 
kommuneplan 
Bør defineres helt konkret; 
lage en standard 

stor 

Plassere skoler og 
barnehager slik at barna 
ikke trenger å kjøres 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Fortløpende i planarbeidet 
Vurderes spesifikt i ny 
kommuneplan 
Vurderer holdningskampanje 
for å redusere kjøring 

stor 

Arealplanlegging med 
utgangspunkt i 
transport/tilgjengelighet, 
minst mulig 
klimafotavtrykk 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Gjøres fortløpende 
Mulighetsstudie for fortetting 
igangsatt 

stor 

Fortetting hvor offentlige 
funksjoner allerede er 
etablert, spesielt på 
Tangen. Viktig med 
blanding av funksjoner 
(næring, barnehage, skole, 
bilkollektiv, arbeidsplasser, 
evt. ny idrettshall) 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Gjøres fortløpende 
Mulighetsstudie for fortetting 
igangsatt 

stor 
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Vurdere etablering av 
parsellhager knyttet opp 
mot bolig områdene, som 
resulterer i produksjon av 
kortreist mat 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Dette legger mye ansvar på 
beboeren, og kommunen har 
lite påvirkning for at dette 
følges opp over tid. Ønsker 
heller å vurdere å etablere 
dette knyttet opp mot skoler 
(kjøkkenhager), omsorgsbygg 
etc. (helsegevinst, 
bevisstgjøring) 

Negativ 
Ekstensivt jordbruk gir 
høyere utslipp. Kan 
bidra til bevisstgjøring.  

Vurdere mulighetene for 
etablering av bilkollektiv i 
forbindelse med nye 
utbyggingsprosjekter 

2017 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Jobber for å redusere 
parkeringsdekning 
Alternativ med fellesbil for 
nabolag? (incentiver kan være 
logo for gratis parkering mm) 

middels - avhenger av 
antall færre 
personbiler 

Det lages en sykkelstrategi 
for Nesodden kommune. 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Pågår middels - avhenger av 
oppfølging av tiltakene 

Vurdere bruk av 
blågrønnfaktor i prosjekter 
i planfase 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Gjøres fortløpende middels. Har større 
effekt for biomangfold 
og trivsel/helse 

Vurdere behov for 
overvannshåndtering i 
prosjekter i planfase 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Gjøres fortløpende klimatilpasningstiltak 

Drift av returpunkt, behov 
for/ plassering av 
returpunkt vurderes i alle 
reguleringsplaner. 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Gjøres fortløpende 
 FolloRen veileder på dette 

lavt 

Etablere nye stier, som for 
eksempel mellom 
boområder sentrum og 
offentlige institusjoner 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Fortløpende vurderinger, 
spesielt holde eksisterende 
stier åpne 
 Skal vurderes i kommuneplan 

lavt - middels 

Stille krav til f eks 
barnehage og gang og 
sykkelvei som rekkefølge-
bestemmelse til utbygger. 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Må vurderes i hvert tilfelle  
Gjøres fortløpende 

middels 

Nesodden kommune skal 
utarbeide et 
kvalitetsprogram som 
ivaretar energi- og 
klimaspørsmål i nye hytte- 
og boligområder. I tillegg 
bør det utarbeides en mal 
for utbyggingsavtaler hvor 
energi- og klima blir 
ivaretatt. 

2017 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Middels - stor 

Kommunen skal utarbeide 
et årlig energiregnskap som 
del av rullering av 
handlingsdelen i KOB 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Usikkerhet rundt hva som 
menes med dette 

Usikker 
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Kommunen skal bidra til at 
landbruket deltar aktivt 
med klimagassreduserende 
tiltak. 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Det er få kjente klimatiltak for 
jordbruket generelt. Er derfor 
usikkerhet om hvilke tiltak 
kommunen kan anbefale 

Usikker 

Arbeidet med 
miljøfyrtårnsertifisering 
fortsetter. Som sertifisører 
søkes brukt kontakter i de 
Follo-kommunene som har 
godkjente sertifisører. 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Er igangsatt.  Lav – middels. 
Inkluderer ikke 
klimatiltak som gir 
store 
utslippsreduksjoner, 
men også positiv for 
miljø 

Kommunen skal delta 
aktivt i interkommunale 
klima- og miljønettverk.  

2017 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Deltar i Klima og 
energinettverk for 
follokommunene 

Avhenger av konkret 
tiltaksoppfølging 

Vurdere ulike typer 
klimaregnskap for å få 
komplett bilde av 
klimafotavtrykket 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Er vurdert i denne rapporten Avhenger av konkret 
tiltaksoppfølging 

Avholde årlig klima- og 
miljødag 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Lav for direkteutslipp, 
høyere for indirekte 
gjennom 
forbruk/bevisstgjøring 

Oppdatere kommunens 
nettsider med miljørelatert 
informasjon 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Lav for direkteutslipp, 
høyere for indirekte 
gjennom 
forbruk/bevisstgjøring 

 

Eiendom, prosjektavdeling og FDV 

Tiltakene som er listet opp for denne virksomheten, går primært på kommunens egne bygg og 

anlegg. Klimaeffekten av tiltakene er derfor vurdert etter om de vil bidra til lave, middels eller store 

utslippsreduksjoner for kommunen som virksomhet. Dette er imidlertid ikke sammenlignbart med 

klimaeffekten av tiltak som går på samfunnet som helhet, som for eksempel de 4 første tiltakene i 

tabellen over, som potensielt kan bidra til mye større utslippsreduksjoner. 

Handlinger og tiltak Oppstart Anslåtte 
kostnader 

Oppfølging Klimaeffekt 

Ved utbygging og 
ombygging skal 
kommunen bruke et 
klimagassverktøy til å 
beregne klimagassutslipp 
ved forskjellige 
alternativer. 

2017 Prosjekt-
avhengig 

Undersøke om det finnes allerede i 
andre kommuner og hvordan det 
bør tas i bruk 

Avhenger av 
oppfølging av tiltak 

Nesodden kommune skal 
iverksette de ENØK-
tiltakene som allerede er 
utredet i Samarbeid med 
Akershus Enøk og 
Inneklima innen utløpet av 
2017. 

2017 Prosjekt-
avhengig 

 ENØK-gruppe etablert middels 
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Kommunen gjennomfører 
klimavennlig sentral 
driftsstyring i kommunale 
bygg og anlegg. 

2017 Prosjekt-
avhengig 

 Nye investeringsprosjekter kobles 
opp mot sentral driftsstyring 

stor 

Kommunen skal innføre 
bruk av 
livsløpskostnadsanalyser 
(LCC) for alle egne nybygg 
og rehabiliteringer innen 
utløpet av 2018. 

2017 Prosjekt-
avhengig 

 Ikke startet stor 

Forbruk av energi i egne 
nybygg skal være i henhold 
til strengeste krav til 
offentlige bygg. 

2017 Prosjekt-
avhengig 

Gjøres vurderinger av hva som er 
kost/nytte når det gjelder 
investeringsprosjekter Eiendom. 

stor 

Energispareplan i 
kommunale bygg og 
anlegg  

2018 Innenfor 
ordinær saks-
behandling 

  stor 

Etablere nye stier, som for 
eksempel mellom 
boområder sentrum og 
offentlige institusjoner 

Pågår Innenfor 
ordinær saks-
behandling 

  lav 

Kommunalt eide 
parkeringsplasser skal 
stilles til rådighet for 
bilkollektivet. 

2018 Innenfor 
ordinær saks-
behandling 

Usikker hvordan dette skal følges 
opp 

Lav – det antas at 
omfanget av 
delingsbiler vil være 
lavt og vil derfor 
redusere bilparken i 
liten grad innen 
perioden frem mot 
2020. 

Fortsette å gå over alle 
sluk før store 
nedbørsmengder 

Pågår Innenfor 
ordinære 
budsjetter 

  Klimatilpasningstiltak 

 

Infrastruktur og vannmiljø 

Tiltakene under er svært vanskelig å estimere klimaeffekt av, ettersom det har nær kobling til hvor 

stort omfanget blir (for eksempel antall ladestasjoner, størrelse på innfartsparkeringer, pris på 

avgifter). De fleste tiltakene er derfor satt opp med «middels» effekt, selv om de samlet sett kan gi 

en stor effekt.  

Handlinger og tiltak Oppstart Anslåtte 
kostnader 

Oppfølging Klimaeffekt 

Energikrevende løsninger i 
gatebelysning og annen 
offentlig belysning fases ut. 

2017 Ekstraordi
nær 
bevilgning
er ved 
budsjett-
behandling 

 Er startet opp. Byttes til LED 
fortløpende. Skifter ut områdelys. 
Veilysstrategi nesten ferdig (analyse 
av type belysning etc.) 
Antas å være ferdig i løpet av en 
femårsperiode (2022) 

Middels 

Redusere 
parkeringsnormen/revidere 
parkeringspolitikken i 
Nesodden. 
Maksimumsgrense for 

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehan
dling 

Tas i parkering- og sykkelstrategi 
som skal være ferdig ila våren 2018 

Stor 
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parkering pr bolig 

Vurdere bruk av 
parkeringsavgifter og 
fysiske hindringer 

2017 Innenfor 
ordinær 
saksbehan
dling 

 Gjøres fortløpende 
 Fordrer dialog med fylket (som eier 
av innfartsparkeringer) 
 Tas i parkering- og sykkelstrategi 

Middels 

Vurdere innfartsparkering 
for å få ned privatbilbruk 
må legges lenger fra Tangen 
– med avgift nær Tangen 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehan
dling 

Tas i parkering- og sykkelstrategi 
Må sørge for å regulere 
boligområder samtidig for å hindre 
nye parkeringsområder 

Middels 

Vurdere mulighet for å 
sette lavere fartsgrenser på 
enkelte veier 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehan
dling 

Myndighet til dette ligger hos 
Statens vegvesen.  

Usikker. Antas å 
være lav 

Det skal arbeides aktivt for 
flere pendler-p-plasser, 
spesielt på vestsiden. 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehan
dling 

 Tas i parkering- og sykkelstrategi Middels 

Nesodden kommune 
tilrettelegger for 
opprettelse av 
ladestasjoner for el-biler.  

2017 Prosjektav
hengig 

Har søkt tilskudd fra AFK i 2017 
Skal invitere Fortum hit i desember 
(leverandør) 

Middels 

Etablering av 
sykkelparkering ved 
holdeplasser og 
barnehager. 

2018 Prosjektav
hengig 

Tas i sykkel- og parkeringsstrategi 
Har søkt støtte fra AFK 

Middels 

Fortsette å rehabilitere 
avløpsnettet 

Pågår Prosjektav
hengig 

 Pågår Klimatilpasningstilta
k 

Fortsette å gå over alle sluk 
før store nedbørsmengder 

Pågår Innenfor 
ordinære 
budsjetter 

Pågår. Skal registrere alle sandfang 
og plan for behovsprøvd tømming 
Overvannskartlegging (søke tilskudd 
i januar 2018)  

Klimatilpasningstilta
k 

Opprettholde gode grøfter 
langs veiene 

Pågår Innenfor 
ordinære 
budsjetter 

Driftsbudsjettet er for lavt for å 
kunne følge opp dette per i dag 

Klimatilpasningstilta
k 

Vurdere reservekapasitet 
for vanntilførsel sørfra, 
spesielt ved 
Fagerstrandutbygging. 

Pågår Prosjekt-
avhengig 

Kartlegges gjennom prosjekt om 
overvann 
Ikke ofte et problem i dag, men vil 
oppstå med mer utbygging og 
klimaendringer 

Klimatilpasningstilta
k 

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.  

2017 Innenfor 
selvkost  

Blir gjort i regi av FolloRen 
Endret innsamlingsbehov fra 
FolloRen (ikke plastsortering, men 
matavfall) 
Informasjon om ny ordning på 
nettsider og facebook vurderes 

Middels pga biogass 
fra matavfall 
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Drift av 
gjenvinningsstasjoner, bruk 
av mobile 
gjenvinningsstasjoner hvor 
det legge til rette for at 
brukerne sorterer riktig på 
avfallskategorier som 
grovavfall, metall, glass, 
farlig avfall, trevirke, el-
avfall, hageavfall 

2017 Innenfor 
selvkost  

Mobile stasjoner blir gjort i regi av 
FolloRen 
 

Middels. Også viktig 
for å hindre 
forurensning. 

Det vurderes samarbeid 
med ulike aktører om 
etablering av et 
produksjonsanlegg for 
pellets/bioenergi/fjernvarm
e i regionen. 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehan
dling 

Skal vurderes i nye 
reguleringsplaner. Anser som mest 
fornuftig med anlegg for 
enkeltprosjekter/grender. 
Avhengig av eksterne aktører 

Middels 

Vurdere energigjenvinning i 
renseanleggene og 
pumpestasjonene for 
avløpsvann.  

Pågår Innenfor 
ordinær 
saksbehan
dling 

 Vurderes i nye prosjekt og ved 
ombygginger 

Middels 

 

Byggesak 

Handlinger og tiltak Oppstart Anslåtte 
kostnader 

Oppfølging Klimaeffekt 

Nesodden kommune skal gi informasjon om 
ENØK-tiltak, lavenergiboliger, passivhus og 
miljøvennlige energiløsninger til alle 
potensielle utbyggere i kommunen. 

2017 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Middels 

Kommunen skal følge opp at utbygger leverer 
FDV-dokumentasjon til boligeier før midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest gis. 

2017 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

  

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. 

2017 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Folkemøte i november 
Utsending av brev til 
eiere om utfasing 

Stor  
(avh. av 
antall 
utskiftinger) 

Oppfordre andre aktører om å innføre fossilfrie 
byggeplasser 

2017 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Kommunen bør gå 
foran på dette 

Middels 

Kommunen skal teste ut og eventuelt 
implementere klimaverktøy som 
beslutningsverktøy i byggesaker 

2017 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Komplisert. Bør  
finne ut om andre 
har laget noe slikt 

Middels 

Vurdere hvordan kostnader til 
parkeringsanlegg kan skilles ut i boligbygg 
prosjekter 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Middels 

Tilby innbyggerne miljørelatert informasjon i 
Tangenten 

2018 Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

Må konkretiseres 
nærmere hva slags info 
det er snakk om 

Lav  
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Skole og oppvekst 

Handlinger og tiltak Oppstart Anslåtte 
kostnader 

Oppfølging  Klimaeffekt 

Bevisstgjøring for klima 
og miljø i barnehager og 
skoler 

2018 Prosjektavhengig Er ikke igangsatt Middels 

Velge matvarer som er 
kortreiste og 
klimavennlige. 

2017 Innenfor ordinære 
budsjetter 

Brukes økologisk mat per i 
dag.  
Kortreiste og 
klimavennlige matvarer må 
vektlegges ved 
innkjøpsavtaler. Er 
utfordringer med hva som 
gir lavere utslipp. 

Lav Omfanget av mat 
er ikke så stort at det 
kan gi vesentlig utslag 
på klimautslippet for 
kommunen. 
Klimagevinsten for 
økologisk mat er 
usikker. 

Vurdere om skoler og 
bhg kan tilslutte seg 
"Grønt flagg"  

2018 Innenfor ordinære 
budsjetter 

 Middels 
 

Justere skole- og 
barnehagekretsene 

2017 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Omfattende Stor 
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Kommunestyret 

Handlinger og tiltak Oppstart Anslåtte kostnader Oppfølging Klimaeffekt 

Vurdere strategisk oppkjøp av 
eiendommer for å kunne stille 
strengere krav enn i PBL ved 
videresalg 

2017 Ekstraordinær 
bevilgninger ved 
budsjett-behandling 

 Middels.  

Stimulere, f. eks. ved 
insitament-ordninger, private 
sameier og borettslag til å sette 
i gang energi- og 
klimagjennomgang av egne 
bygg, installere solceller eller 
lignende, grønne tak, etablere 
kjøkkenhager 

2017 Ekstraordinær 
bevilgninger ved 
budsjettbehandling 

 Middels. Avhenger 
av tiltak.  

Kommunen skal jobbe for at 
publikumsrettede 
statlige/offentlige kontorer, 
skoler og barnehager og andre 
formålsbygg legges slik at man 
ikke trenger å kjøre bil. 

2017 Ekstraordinær 
bevilgninger ved 
budsjett-behandling 

 Stor 

Øke utnyttelsen av 
eiendommen Tangenten.  

2019 Investerings-midler 
ved budsjett-
behandling 

 Stor 

Det skal fokuseres spesielt på 
mulighetene for forbedret 
tilbud til pendlere og lokale 
reiser. 

2017 Innenfor ordinær 
budsjetter 

  Middels 

Det etableres en dialog med 
Ruter for å kartlegge og 
etablere nye traseer for 
kollektivtrafikk i tilknytning til 
planlagte nye utbyggingsfelt.  

2017 Innenfor ordinær 
budsjetter 

 Middels 

Det arbeides videre for 
etablering av ringbussrute og 
bussruter til nabokommuner 
med sentrale funksjoner, i 
samarbeid med Ruter og andre 
aktører. 

2017 Innenfor ordinær 
budsjetter 

 Middels 

Det arbeides for vurdering av 
forlengelse av båtrutene både i 
Vestfjorden og Bunnefjorden i 
rushtiden. 

2017 Innenfor ordinær 
budsjetter 

 Usikker. Båten har 
høye utslipp per 
person i dag. Bør 
være fossilfri i 
tilfellet. 

Det arbeides for 
implementering av busser som 
gir mindre lokal forurensning. 
F.eks. biodrivstoff, små 

2017 Innenfor ordinær 
budsjetter 

 Middels. Kan være 
et godt alternativ på 
strekninger med 
færre folk. 
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selvkjørende busser istedenfor 
privat bil. 

Innføre halvtimesrute på store 
gassbåter hele dagen og at 
hurtigbåtene utgår, basert på 
klimaregnskap 

2017 Innenfor ordinær 
budsjetter 

 Gjennomført Usikker. Båten har 
ganske høye utslipp 
per person, så det 
trengs en stor 
økning i antall 
pendlere for at 
dette skal gi et 
positivt bidrag i 
stedet for et 
negativt bidrag til 
klimagassregnskapet 

Innføring av ordning hvor de 
ansatte kan få sykkel-
godtgjørelse i stedet for 
bilgodtgjørelse. 

2017 Innenfor ordinær 
budsjetter 

 Lav-middels. Kan gi 
god uttelling per 
person, men mindre 
påvirkning totalt 
sett.  

Panteordning for materialer – 
gjenbruksstasjon for 
byggematerialer 

2018 Ekstraordinær 
bevilgninger ved 
budsjettbehandling 

 Middels.  

Øke selvforsyningsgrad med 
grønnsaker, ev også egenfisket 
eller sanket mat fra sjøen. For 
eksempel ved 
tilrettelegging/insentiver for 
andelslag/muligheter for å 
abonnere på grønnsaker. 

2018 Ekstraordinær 
bevilgninger ved 
budsjettbehandling 

 Lav eller negativ. Er 
holdningsskapende, 
men lavintensivt 
jordbruk gir generelt 
høyere utslipp per 
enhet (kjøp av 
kunstgjødsel, 
båt/bensinbruk etc.) 
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Andre 

Handlinger og tiltak Oppstart Ansvar Anslåtte 
kostnader 

Oppfølging Klimaeffekt 

Plassere fritidsaktivitetene slik 
at barna ikke trenger å kjøres. 

2017 Kultur (idrett og 
friluftsliv/ungdom 
og fritid) 

Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Stor 

Øke antall arbeidsplasser for å 
redusere transportbehovet, 
tilrettelegge for 
næringsvirksomhet 

2017 Kultur, næring, 
idrett og friluftsliv 

Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Middels 

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.  

2017 TES (verksted og 
bilpool) 

Investerings-
midler ved 
budsjett-
behandling 

 Middels 

Sykle-til-jobben-aksjon (for 
kommunen) 

2017 Interne tjenester 
og 
kommunikasjon 

Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Lav.  
Bevisstgjøring 

Kommunen skal sette 
miljøkrav til anskaffelser. Mer 
miljøvennlig forbruk ved å 
stille krav til miljøsertifiserte 
leverandører av varer og 
tjenester. 

Pågår Økonomi og 
styring 

Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Stor 

Bruke resirkulert papir der det 
er mulig. 

2017 Interne tjenester 
og 
kommunikasjon 

Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Lav 

Bruke lokale medier, brosjyre, 
nettside, og sosiale medier til 
å informere. 

2017 Interne tjenester 
og 
kommunikasjon 

Innenfor 
ordinær 
saksbehandling 

 Lav 
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 Biologisk mangfold 

Under er alle tiltak som er listet opp i KOB-planen vist, med kommentarer for oppfølging. 

Handlinger og tiltak Oppfølging Dekning 

Kartlegging, regulering/vern, skjøtsel, 
restaurering og etablering av nye miljøer.  

Er konkretisert i egne tiltak 
 
Igangsatt arbeid: 

- mulig restaurering av 
Tomåsan i samarbeid med 
Fylkesmannen 

- studie for vern av 
nesoddmarka 

- skjøtselsplan for 
kommunen. 

Prosjektavhengig 
Kartlegging kommer ofte i 
størrelsesordenen 
100.000-300.000 kr for et 
område. 
Restaurering og etablering 
av nye miljøer kan koste 
alt fra 0,5-10 mill. kr  

Deltakelse i Miljøgruppa i Follo Pågår Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Samarbeid med Omstilling Nesodden  Følges opp ved enkeltprosjekt for 
eksempel matsvinn. 
(Kommunen bør i utgangspunktet 
ikke ha egne vedtak på å 
samarbeide med enkeltaktører) 

Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Informere innbyggere via kommunens 
nettsider, brosjyrer og lokalavisen 

Pågår Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Arrangere miljødag med fokus på klima 
og biologisk mangfold. Utstilling, 
foredrag, aktiviteter for eksempel 
strandrydding.  

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Konkretisering av mulighetene sikrings- 
eller vernemuligheter av verdifulle 
grøntarealer innenfor grønn grense 

Pågår Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Utarbeidelse av mulighetsstudie av 
Nesoddmarka som vernet område 

Ferdigstilles i november 100.000 avsatt for 2017 

Kartlegging av hule eiker    

Kartlegging av verdifulle naturtyper i 
kulturlandskap og skog 

ALL KARTLEGGING ER SATT OPP 
TIL Å TAS INNENFOR  

 

Kartlegging av planteliv, spesielt i 
områder med skjellsand 

EKSISTERENDE BUDSJETT OG 
SAKSBEHANDLING. DETTE ER 

 

Kystområder langs Nesoddlandet og på 
øyene prioriteres, siden Oslofjorden har 
et unikt naturmangfold i nasjonal 
sammenheng som er truet. 

UREALISTISK I DETTE OMFANGET 
OG MÅ SES NÆRMERE PÅ I NESTE 
ÅRS RULLERING AV 
HANDLINGSPLAN 

 

Kartlegging av flaggermus OG BUDSJETT  

Oppdatering av 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. 

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Utsendelse av informasjon om kartlagte 
verdifulle naturområder til grunneiere 
samt råd om hensyn og behov som bør 
ivaretas ved skjøtsel. 

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Avslag på all utbygging hvor 
naturkartlegging ikke er gjort 
tilfredsstillende i forkant. 

PT-utvalget står som ansvarlig  
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Det lages en plan for ivaretakelse av 
amfibier, der det fokuseres på 
fragmentering av leveområder. Planen 
må følges opp systematisk. 

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Viktige barskogområder skal bevares for å 
ivareta mangfoldet som er avhengig av 
gamle trær og død ved.  

Vurderes som del av vern av marka Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Driftsmetodene justeres slik at de i større 
grad ivaretar hensynet til naturmangfold 
og friluftsliv. Kommunale skogsområder 
av B‐ og C‐verdi skal ikke hugges. 

Vurderes som del av vern av marka Innenfor ordinær budsjett 

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. 

Vurderes som del av vern av marka Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Det utarbeides en landskapsøkologisk 
plan for å forebygge at videre 
fragmentering av naturområdene på 
halvøya skader biologisk mangfold. 

Inkluderes i skjøtselsplan Innenfor ordinært budsjett 

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. 

2018 og 2019. I samarbeid med 
Marinreparatørene. Lokale 
vedtekter mot marin forsøpling 
lages ila 2018. 

Innenfor ordinær 
saksbehandling 
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Fremmede arter 

Det er ikke sannsynlig at man klarer å få fjernet alle de fremmede artene, selv de som er prioritert i 

KOB-planen. Da må det settes inn betydelig større ressurser enn i dag. Tiltakene under er i KOB satt 

til å tas innenfor ordinær saksbehandling. Selv disse tiltakene er svært tidkrevende og vil gå på 

bekostning av andre oppgaver. 

Tiltakene som er satt til å følges opp i 2018 skal inkluderes i kommunens Handlingsplan for fremmede 

arter. Der vil konkrete tiltak ses nærmere på og prioriteres. 

Handlinger og tiltak Oppfølging Dekning 

Alle forekomster må stedfestes, og 
legges inn i Miljødirektoratets database 
Artskart. 

Svært ressurskrevende. Avhenger 
av meldinger fra innbyggere.  

Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Samarbeide med Vegvesenet om 
bekjempelse av parkslirekne, 
kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø. 

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Eventuelt få til et samarbeid med 
frivillige slik at man kan redusere bruken 
av sprøytemidler. 

Omfanget og hvem som bruker 
sprøytemidler er ikke kjent. 

Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Kjempebjørnekjeks: Alle forekomster, 
uavhengig om de er på privat eller 
kommunal grunn, oppsøkes. På privat 
grunn kontaktes grunneier med 
anmodning om adgang til bekjempelse. 

Kjenner ikke til alle forekomster 
per i dag 

Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Russesvalerot skal bekjempes og følges 
opp hvert år. 

Prioritert høyt ettersom det kun er 
to lokaliteter – mulighet for å 
fjerne helt fra kommunen. 

Innenfor ordinær 
saksbehandling 

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: 

Svært krevende. Det er registrert 
121 lokaliteter i artskart. Det er 
mest sannsynlig flere lokaliteter 
som ikke er registrert. Skal velge ut 
enkeltlokaliteter i handlingsplan for 
fremmede arter, for å kunne 
bekjempe de ordentlig på de 
stedene der det settes inn 
ressurser 

Innenfor ordinær 
saksbehandling 

        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.
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        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. 

Har ikke oversikt over lokaliteter 
per i dag. Må starte med 

kartlegging i 2018 

Innenfor ordinær 
saksbehandling 

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

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

På steder der det er fylt på grov jord må 
det sås til, for å hindre at fremmede 
planter slår seg ned. 

2018 Prosjektavhengig 

Informere innbyggere og entreprenører 
om at masseforflytning kan føre til 
spredning av fremmede arter. Informere 
om rett behandling av hageavfall. 

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Få inn rutiner i kommunen, og informere 
aktuelle firmaer, slik at fremmede 
planter ikke spres ved flytting av masser. 

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Det etableres rutiner som sikrer at det i 
forbindelse med gravearbeider blir 
kontrollert om masser kan inneholde 
svartelistede arter. 

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Det utarbeides en veileder om hvordan 
masser med svartelistede arter skal 
håndteres. 

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Skjøtsel av kulturlandskapene må 
omfatte slåtteenger samt hindre 
gjengroing for å ivareta vidkronede 
(hule) eiker, hagemark, dammer og kyst.  

Slik skjøtsel er tidkrevende og 
fordrer kompetanse. Det trengs 
ekstra ressurser hvis dette skal bli 
gjennomført 
 

Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Arbeidet med skjøtsel skal styrkes, slik at 
grunneierne i større grad følger aktivt 
opp med tiltak. 

2018 Innenfor ordinær 
saksbehandling 

Koordinere klipping av veikanter for å 
bevare engvegetasjon og bekjempe 
fremmede arter.  

Vurderes inkludert i skjøtselsplan Innenfor ordinær 
saksbehandling 

 

 


