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VEDLEGG 1 til energi- og klimaplan for Nesodden kommune 
 
Kortform av mål og tiltaksplaner 
 
 

1.1 Overordnet mål for arbeidet med energi, klima og miljø 

Overordnet strategisk mål for arbeidet med energi, klima og miljø i kommunen: 

 

Nesodden kommune skal ha ambisiøse mål for effektiv utnyttelse av energiressursene, kutt i klimagassutslippene og miljøvennlig 
drift av kommunen. 
 

1.1.1 Overordnede tiltak 

Tiltak Ansvar Tidsfrist 

Planverk 

Energi- og klimaplanens mål og tiltak skal gjøres gjeldende i alle overordnede planer, 
reguleringsplaner og virksomhetsplaner i kommunen. Energi- og klimaregnskap innarbeides i 
årsrapporter. 

 

  

Ledelse 

Det er et lederansvar på alle nivåer å implementere planen og sørge for nødvendig 
kompetanse i oppfølgingen av planen.  

Innføring i energi- og klimaplanen legges inn i folkevalgtopplæringen. 
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Tiltak Ansvar Tidsfrist 

Administrativ ressurs 

Det opprettes en stilling i kommunens regi. Stillingen er nødvendig for implementeringen av 
kommunens klima-, energi- og miljøplan og oppfølgingen av tiltak. Styringsgruppa mener det 
er nødvendig at stillingen inntjenes gjennom sin funksjon, og at tiltakene som gjennomføres 
vil innebære besparelser for kommunen. 

 

  

Informasjon/kommunikasjon 

Nesodden kommune skal etablere rutiner for løpende å holde seg orientert om nasjonale og 
fylkeskommunale tiltak og forslag for energi- og klimagassreduksjon, samt 
tilskuddsordninger.  

Kommunens innbyggere, husholdninger og næringsliv skal gjennom hensiktsmessige 
informasjonstiltak bli informert om relevante klimagass- og energireduserende tiltak. Dette 
kan skje gjennom: 

• Interaktivt nettsted under kommunens hjemmesider 

• Fysisk distribusjon av egnet informasjonsmateriell 

• Bruk av lokale medier 

• Dialog med velforeninger, boligsamvirker, ideelle foreninger, næringsliv 

• Aktivitetsdager 

Nesodden kommune skal årlig avholde en energi- og klimadag (første gang i 2009). Her skal 
kommunen informere om sine resultater og prosjekter innenfor energi- og klimaarbeidet og få 
tilbakemeldinger og råd fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. 

• Det nedsettes en arrangementskomité for å organisere arbeidet med dette 
arrangementet 

• Tema på denne dagen kan være informasjon om kommunens miljøarbeid generelt og 
mer spesielt, kollektivtrafikk, sykkelfremmende tiltak, energiøkonomisering i 
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Tiltak Ansvar Tidsfrist 

husholdningene og næringsbygg, klimagassreduserende tiltak i landbruket og mer 
overordnede klimapolitiske foredrag. 

• Prisutdeling for miljøforslag til kommunen som har vist seg gode.  

Energi- og klimarådgiveren har det løpende ansvaret for å iverksette og koordinere disse 
informasjons- og kommunikasjonstiltakene. 

 

 

1.2 Satsningsområde energi 

Strategisk mål for satsningsområde energi: 

 

Nesodden kommune skal spare kostnader og det ytre miljøet gjennom å redusere eget energiforbruk i henhold til følgende 
kommunale mål: 

 

Kommunale delmål Handlingsplan/ tiltak Ansvar Tidsfrist 

1. a) Nesodden kommune skal 
redusere forbruket av ikke-
fornybar energi med 50 % i 
egen eksisterende 
bygningsmasse i 2015 sett i 
forhold til 2007. 

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

A1.1.1 Nesodden kommune skal iverksette de 
Enøk - tiltakene som allerede er utredet 
i Samarbeid med Akershus Enøk og 
Inneklima innen utløpet av 2009. 

A1.1.2   Kommunen gjennomfører sentral 
driftsstyring i kommunale bygg og 
anlegg. 

A1.1.3 Energiforbruket i nye kommunale 
bygninger skal overoppfylle kravene i 
TEK 07 med minimum 20 %. Der det er 
mulig skal bygningene bygges etter 
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Kommunale delmål Handlingsplan/ tiltak Ansvar Tidsfrist 

passivstandard. 

A1.1.4 Kommunen skal innføre bruk av 
livsløpskostnadsanalyser (LCC) for alle 
egne nybygg og rehabiliteringer innen 
utløpet av 2009. 

A.1.1.5  Nesodden kommune skal utarbeide et 
årlig energiregnskap. 

A1.1.6 Kommunen skal redusere 
energiforbruket i gatebelysning og 
annen offentlig belysning 

2. Vedrørende energikilder: 
Nesodden kommune skal bidra 
til og tilrettelegge for en økt 
satsning på bio- og solenergi og 
grunnvarme i kommunale bygg, 
næringsbygg og større private 
bygg.  

A1.2.1 Nesodden kommune skal kommunisere 
informasjon om enøk-tiltak, 
lavenergiboliger, passivhus og 
miljøvennlige energiløsninger til alle 
potensielle utbyggere i kommunen 
innen august 2009. 

A1.2.2 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.  

A1.2.3 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 FV-nett. 
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Kommunale delmål Handlingsplan/ tiltak Ansvar Tidsfrist 

3. Vedrørende energibærere: 
Nesodden kommune skal 
tilrettelegge for at fjernvarme 
basert på ikke-fossilt brensel 
blir anvendt i kommunale bygg, 
næringsbygg og private boliger. 

A1.3.1   Det tas kontakt med aktuelle grunneiere 
av skog i Nesodden kommune med 
tanke på eventuelle avtaler for 
leveranse av kortreist energi i form av 
biomasse til fjernvarmeproduksjon. Det 
tas også kontakt med Universitetet for 
miljø- og biovitenskap og de andre 
kommunene i Follo-regionen om mulig 
samarbeid med tanke på etablering av 
et produksjonsanlegg for pellets i 
regionen. 

  

4. Nesodden kommune skal 
opplyse om og tilskynde til 
miljøvennlig og mer effektiv 
energibruk i private boliger og 
næringsbygg i kommunen, 
deriblant en utfasing av 
oljefyring.  

A.1.4.1  Oljefyring skal fases ut i alle 
kommunale bygg slik det er formulert i 
klimaforliket. 

  

5. Nesodden kommune skal 
gjennom bruk av lokale medier, 
informasjonsutsendelser, 
nettsted og aktivitetsdager 
informere kommunens 
innbyggere om klimavennlig 
energibruk, energieffektivisering 
og andre relevante klimatiltak 
for kommunens innbyggere.  

A1.5.1 I løpet av 2009 skal alle skoler i 
Nesodden kommune bli 
regnmakerskoler.  
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1.3 Satsningsområde klima 

Strategisk mål for satsningsområde klima 

 
Nesodden kommune skal gjennom målrettede reduksjoner av klimagassutslippene aktivt bidra til at den nasjonale målsettingen om 
klimanøytralitet blir realisert innen 2030. 

 

  

Kommunale delmål Handlingsplan/ tiltak Ansvar Tidsfrist 

1. Nesodden kommune skal redusere 
de totale klimagassutslippene fra 
kommunen med  

• 10 % i 2009, sett i forhold 
til 2006. 

• 40 % i 2020, sett i forhold 
til 2006. 

• 60 % i 2030, sett i forhold 
til 2006. 

 

 

  

2. Nesodden kommune skal delta 
aktivt i nettverket ”livskraftige 
kommuner” og eventuelt andre 
nettverk 

A2.2.1  Nesodden kommune skal delta 
aktivt i nettverket ”livskraftige 
kommuner” og eventuelt andre 
nettverk 

  

3. Nesodden kommune skal bidra til 
at landbruket deltar aktivt med 
klimagassreduserende tiltak i 
kommunen. 

A2.3.1 Nesodden kommune skal involvere 
og samarbeide med 
landbrukskontoret og bondelaget på 
Nesodden. 
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Kommunale delmål Handlingsplan/ tiltak Ansvar Tidsfrist 

4. Nesodden kommune skal legge til 
rette for at sykkeltrafikkandelen av 
persontransporten dobles fra 
dagens nivå innen 2015. 

A2.4.1 Beregning av kommunens 
sykkeltrafikkandel settes i gang i 
løpet av 2009 

A2.4.2 I løpet av 2009 skal det etableres en 
handlingsplan for å klare en 
fordobling av sykkeltrafikken innen 
2015 

A2.4.3  Innen 2015 skal det være 
sammenhengende sykkelveier langs 
de viktigste transportaksene i 
kommunen.  

A2.4.4 Nesodden kommune skal innføre en 
ordning hvor de ansatte kan få 
sykkelgodtgjørelse i stedet for 
bilgodtgjørelse. 

A2.4.5 Nesodden kommune skal tilby 
bedriftssykler og el-biler, eventuelt 
som en del av en bildelingsordning, 
til de ansatte som har behov for 
dette i forbindelse med arbeidet.  

A2.4.6 Etablering av sykkelparkering ved 
holdeplasser og barnehager, som 
Kongleveien og Skoklefall. 

  

5. Nesodden kommune skal legge til 
rette for at kollektivtrafikkandelen 
innen kommunen skal dobles fra 

A2.5.1 Beregning av kommunens 
kollektivtrafikkandel settes i gang i 
løpet av 2009. Det skal fokuseres 
spesielt på mulighetene for forbedret 
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Kommunale delmål Handlingsplan/ tiltak Ansvar Tidsfrist 

dagens nivå innen 2015. tilbud til pendlere. Det skal arbeides 
aktivt for flere pendler-p-plasser, 
spesielt på vestsiden.  

A2.5.2 Nesodden kommune skal ta opp 
mulighetene for forenkling av 
takstsonesystemet på Nesodden 
med Ruter. 

A2.5.3 Nesodden kommune skal i størst 
mulig grad sørge for at nye 
utbyggingsfelt for boliger tilpasses 
eksisterende traseer for 
kollektivtrafikk. Det etableres en 
dialog med Ruter for å kartlegge og 
etablere nye traséer for 
kollektivtrafikk i tilknytning til 
planlagte nye utbyggingsfelt. 
Kommunen skal jobbe for at 
publikumsrettede statlige/ offentlige 
kontorer legges slik at man ikke 
trenger å kjøre bil.  

A2.5.4   Det arbeides for etablering av 
ringbussrute og bussruter til 
nabokommuner med sentrale 
funksjoner, i samarbeid med Ruter 
og andre aktører. 

A2.5.5 Det arbeides for vurdering av 
forlengelse av båtrutene både i 
vestfjorden og Bunnefjorden i 
rushtiden.  
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Kommunale delmål Handlingsplan/ tiltak Ansvar Tidsfrist 

6. Nesodden kommune skal bidra til 
at svanemerket biodrivstoff eller 
annet klimanøytralt drivstoff blir 
tilgjengelig i kommunen i løpet av 
2010. Dette skal oppnås gjennom 
dialog med 
bensinstasjonsselskapene og 
andre aktører. (Svanemerket 
biodrivstoff er ikke fremstilt av 
råvare som kommer fra kornsorter 
som hvete, mais eller ris) 

A2.6.1 I løpet av 2009 skal kommunen 
inngå dialog med 
bensinstasjonselskapene om at det 
skal settes opp minst en pumpe for 
Svanemerket bioetanol/biodiesel 
innen 2010. 

A2.6.2   Nesodden kommune tilrettelegger for 
opprettelse av ladestasjoner for el-
biler. 

A2.6.3 Kommunen innfører bruk av el-biler 
til eget bruk. 

  

7. Nesodden kommune skal legge til 
rette for at det etableres en ordning 
for bildeling på Nesodden. 

A2.7.1 Nesodden kommune skal utrede 
mulighetene for etablering av 
bilkollektiv i forbindelse med nye 
utbyggingsprosjekter. Kommunalt 
eide parkeringsplasser skal stilles til 
rådighet for bilkollektivet. Nesodden 
kommune skal i løpet av 2009 
henvende seg til relevante aktører 
for å få anlagt biloppstillingsplasser 
for bilkollektiv ved trafikk-
knutepunkter og tettbebygde 
områder.  

  

8. Nesodden kommune skal ha 
klimavennlig drift av egne bygg 

A2.8.1 Gjennomføre ENØK-tiltak.   
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1.4 Satsningsområde miljøvennlig drift av Nesodden kommune  

Strategisk mål for satsningsområde miljøvennlig drift av Nesodden kommune: 

 

Nesodden kommune skal redusere miljøbelastningen fra egne virksomheter ved å innføre miljøstyring i kommunen. 

 

Kommunale delmål Handlingsplan/ tiltak Ansvar Tidsfrist 

1. Nesodden kommune skal 
miljøsertifisere alle kommunale 
virksomheter i løpet av 2012 som 
miljøfyrtårn, ISO-sertifisering eller 
annen hensiktsmessig 
miljøsertifiseringsordning. 

A3.1.1 I løpet av første halvår 2009 skal 
minst to kommunale virksomheter ha 
startet arbeidet med å bli Miljøfyrtårn. 
For å redusere kostnadene for 
kommunen til et minimum benyttes 
egne ressurser som Miljøfyrtårn-
konsulenter. Som sertifisører søkes 
brukt kontakter i nabokommunene 
(Ås, Ski og Oppegård kommuner har 
godkjente sertifisører).  

  

2. Nesodden kommune skal legge 
om til et mer miljøvennlig forbruk 
ved å stille krav/kriterier til 
miljøsertifisering av leverandører 
av varer og tjenester, i henhold til 
statlige retningslinjer.  

A3.2.1 Når arbeidet med Miljøfyrtårn-
sertifiseringen av egne virksomheter 
er kommet godt i gang, skal det stilles 
strengere krav til 
miljøfyrtårnsertifisering av 
leverandører av varer og tjenester. 
Dette skal innarbeides i det generelle 
konkurransegrunnlaget. 

A3.2.2 Forbruket av papir reduseres med 
20% i løpet av 2009. 

A3.2.3 Kommunen må finne flere plasser for 
fullverdige mottakspunkter for 
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Kommunale delmål Handlingsplan/ tiltak Ansvar Tidsfrist 

kildesortering. 

3. Nesodden kommune skal 
fortløpende skifte ut den 
kommunale bilparken med 
lavutslippsbiler og el-biler. Alle 
kommunens biler skal gå på CO2-
fritt eller CO2-nøytralt drivstoff 
innen 2015. 

A3.3.1 Når en kommunal bil er moden for 
utskiftning, skal den erstattes med en 
bil som har lavest mulig CO2-utslipp 
(g/km). Det utarbeides en intern rutine 
for dette i løpet av 2009. 

A3.3.2 Gjennomføre kurs i miljøvennlig 
kjøring for kommunens ansatte 

  

4. Nesodden kommune skal 
arrangere en energi- og klimadag 
årlig, og første gang i 2009. 

   

5. Nesodden kommune skal teste ut 
og implementere klimaverktøy 
som beslutningsverktøy i 
planprosesser og 
byggesaksbehandling.  

A3.5.1 I løpet av 2009 skal det gjennomføres 
en studie av tilgjengelige klima - 
verktøy som kan benyttes til 
beslutningsstøtte i planprosesser og 
byggesaksbehandling. 

A3.5.2 Nesodden kommune skal, som et 
pilotprosjekt, benytte Statsbygg sitt 
klimagassverktøy 
(www.klimagassregnskap.no) til 
beslutningstøtte i utbyggingen av 
Nesodden kommunesenter på 
Tangen. 

  

 

 


