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Sammendrag
Denne rapporten er først og fremst et klimaregnskap og analyse av klimagassutslipp i kommunen.
Det vil benyttes som grunnlag for utarbeidelse av tiltak under årlig rullering av handlingsdelen i
Klima- og biomangfoldplanen (KOB), samt til utarbeidelse av klimabudsjett som skal legges frem i
forbindelse med ordinært budsjett.
Utslippene er fordelt på to områder: Kommunen som virksomhet (direkte utslipp og fotavtrykk) og
Nesoddsamfunnet (direkte utslipp innenfor kommunens geografiske grenser og fotavtrykk for
kommunens innbyggere).

Figur 1: Sammendrag, Nesodden kommunes totale klimafotavtrykk vist i kilotonn (kt) CO2ekvivalenter (CO2e).
Direkte og indirekte utslipp for kommunen som virksomhet beregnes til å ligge på 12,5 kt CO2e i
2017. Ser man på direkte utslipp innenfor kommunens geografiske grenser, ligger de på 25,9 kt CO2e.
I tillegg er det estimert klimafotavtrykk for kommunens innbyggere, Nesoddsamfunnet, på 169 kt
CO2e. Til sammen tilsvarer det et årlig klimafotavtrykk på ca. 207 kt (207 000 tonn) CO2e, ca. 11 tonn
CO2e per innbygger, når man inkluderer estimert fotavtrykk.
Til sammenligning er utslipp fra personbiler i Oslo kommune alene på 317,5 kt CO2e.
Utslipp fra kommunen som virksomhet har en del svakheter da tallene baserer seg på innrapporterte
KOSTRA tall. Sannsynligheten for feilrapportering setter begrensning og det anbefales en nærmere
analyse av tall for neste klima- og miljørapport og klimaregnskap.
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Tilgjengelig tallgrunnlag viser at nedgangen i utslipp for kommunen som virksomhet er relativt liten
og må akselereres betydelig for å nå målsettingen om 65% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.
Utslipp fra kommunen som virksomhet har gått ned med 33,6% siden 2011, men ser man i forhold til
2001, så har utslippene gått opp med ca. 16,6%.
Det er spesielt viktig å sette strengere miljøkrav i alle kommunale anskaffelser, inkludert tjenester,
samt i bygg- og transportsektorene. En utskifting av kommunens bilflåte til fossilfrie biler innen 2030
er et effektivt og gjennomførbart tiltak. Energieffektivisering og isolering av kommunale bygg og
fossilfrie anleggsplasser er andre tiltak som lettere lar seg gjennomføre. Arbeidet med kommunale
anskaffelser er mer tid- og ressurskrevende og bør prioriteres mer fremover.
Geografiske, direkte utslipp er lavere sett i forhold til andre kommuner. Kommunen har redusert de
direkte utslippene innenfor kommunens grenser gjennomsnittlig med 3,6% siden 2013. Nedgangen
vil kunne reduseres ytterligere i løpet av de kommende årene grunnet overgang til elektriske
passasjerferger. Men det vil fortsatt være nødvendig å redusere utslipp fra veitrafikk og andre
sektorer for å holde nedgangen av klimagassutslipp i riktig tempo. Det er spesielt viktig å satse på
tettstedsutvikling med kollektivknutepunkt som minimerer bilkjøring. Nesodden kommune har i
gjennomsnittet 6 bilkjøringer per husstand per dag, noe som må reduseres.
Klimafotavtrykket til husholdninger er vanskelig å regne ut, og mange kommuner velger å ikke
inkludere dette aspektet, siden det er stor usikkerhet knyttet til tallene. For Nesodden kommune
ligger det estimerte klimafotavtrykket under landsgjennomsnittet og under gjennomsnittet for
Akershus. Det er likevel viktig at utslippene går ned og ikke står stille. Her er holdningskampanjer
innen tema som forbruk, matsvinn, miljøvennlige reisevaner og energieffektivisering gode tiltak.
Alt i alt må Nesodden kommune raskt sette inn effektive tiltak for å kunne nå målet om 65%
reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Dette gjelder både for kommunen som virksomhet og
utslipp fra nesoddsamfunnet.
Når det gjelder lokal luftforurensning, kommer Nesodden kommune godt ut. Nesodden er en av
komunene i regionen med best luftkvalitet, i følge ny landsdekkende varlingstjeneste for luftkvalitet.
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Bakgrunn
Som del av kommunens arbeid med klima og miljø, skal det lages en årlig klima- og miljørapport.
Rapporten tar for seg status på miljø og klima - hva som er tilstanden i dag og hva som blir gjort. I
tillegg inneholder denne rapporten kommunens første klimaregnskap som skal legges til grunn for
konkrete klima- og miljøtiltak samt kommunens klimamål.
Nesodden kommune har fokus på miljø og klima, og har dette innarbeidet i sin saksbehandling og sitt
arbeid. Utviklingsarbeid med klimaregnskap og -budsjett er en del av dette arbeidet.
I verbalforslag til budsjett 2015 ble det vedtatt at det skulle utarbeides bærekraftrapport med
klimaregnskap som del av årlig handlingsprogram. Juni 2017 vedtok kommunestyret Handlingsplan
for klima og biomangfold (KOB-planen). Handlingsplanen har en faktadel og en tiltaksdel, tiltaksdelen
er delt i klimatiltak og tiltak for biomangfold. De valgte tiltakene fungerer som et verktøy når nye
tiltak foreslås inn i økonomiplanen og annet overordnet planverk. Kommunens første
bærekraftrapport for år 2017 ble publisert rett etter kommunedelplan for klima og biologisk
mangfold.
Dette er kommunens andre bærekraftrapport – klima- og miljørapport 2018, og inneholder
kommunens første klimaregnskap som legges til grunn for kommunens klimamål.
Nesodden kommune vedtok i 2012 et kutt av klimagassutslipp i kommunen med 40 % innen 2020
sett i forhold til 2006. I kommunestyret 26.9.2018 (KST- 083/18) ble nye klimamål vedtatt for
Nesodden kommune. Kommunen har mål om å redusere klimagassutslippene med 65 % frem til
2030, i forhold til 2017-tall. Klimamålene gjelder både for Nesoddsamfunnet og for kommunen som
virksomhet. Tallene som presenteres i denne rapporten og klimaregnskapet vil derfor være førende
for kommunens målsetting.
Innholdet og rapporteringen er et kontinuerlig arbeid som vil forbedres og oppdateres jevnlig.
Regnskapet skal kunne benyttes som underlag for kommunal statistikk, års rapportering og er et
utviklingsarbeid som må pågå over flere år. Hovedpoenget med et klimaregnskap er å indentifisere
hvor tiltak mest effektivt kan settes inn. Klimaregnskapet er også et verktøy for å identifisere
reduksjonspotensial innen forskjellige kategorier av utslippskilder samt gi indikasjoner på prioriterte
og/eller strategiske områder.

Norge har påtatt seg en forpliktelse om minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990
(Meld. St. 13 (2014-2015) Innst. 211 S) og Akershus fylkeskommune har satt et mål om 55%
reduksjon
innen 2030. Kommunenes innsats i klimaarbeidet vil være avgjørende.
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Status og tiltak i 2018
Nedenfor er en oppdatering av nåværende problemstillinger knyttet til klima og miljø i Nesodden
kommune, samt gjennomførte tiltak i 2018. En nærmere redegjørelse for problemstillinger knyttet til
klima, miljø og biomangfold er beskrevet i KOB planen. De samme problemstillingene er aktuelle per
dags dato.

Biologisk mangfold
Nesodden har et rikt kulturlandskap med store, vidkronede eiker, mange isdammer og gårdsdammer
med salamandere og andre amfibier, og slåtteenger og slåttemarker. I naturlandskapet finner vi
eikeskoger og andre varmekjære løvskoger, granskog og furuskog på rabbene og ned mot sjøen, hvor
man kan oppleve fugler som havørn, fiskeørn og lerkefalk. På de kalkrike øyene er det bevart den rike
floraen som tidligere var typisk for Oslofjordregionen; øyene i Indre Oslofjord regnes i dag som
nasjonalt unike.
I kommunen er det gjort en rekke kartlegginger av områder med spesielle naturverdier. Slike
forekomster kalles naturtypelokaliteter. Noen naturtyper har fått et spesielt rettslig vern fordi de er
særlig viktige for det biologiske mangfoldet og fordi de er sjeldne eller i tilbakegang. Disse kalles
utvalgte naturtyper og er definert i en forskrift til naturmangfoldloven. På Nesodden finnes de
utvalgte naturtypene «hule eiker» og «slåttemark». Enda sterkere vern har de såkalte prioriterte
artene, som er vernet med forbud mot tiltak som skader eller ødelegger forekomster av dem.
Nesodden kommune har en lang kystlinje og stort sjøareal, størst av kommunene i Indre Oslofjord.
Dette gjør Nesodden til den viktigste kystkommunen i regionen.
Behov
Det er fortsatt mangel på kunnskap om naturverdier, bl.a. er det ikke full oversikt over hule eiker,
som har et spesielt vern gjennom forskrift. Felling av hul eik er brudd på aktsomhetsplikten. Det er
særlig behov for nøye kartlegging i regulerte områder. Det er også behov for videre kartlegging av
kulturlandskaper, planteliv i områder med skjellsand, og kystområder. Viltkartleggingen kan
suppleres med kartlegging av flaggermus, som det ikke er gjort arbeid på i kommunen og all
kartlegging bør gjøres i forkant av nye planer. Amfibiedammene i kommunen er godt kartlagt, men
observasjonene av amfibier er mange år gamle. Bestander kan ha etablert seg eller blitt borte siden
registreringene ble gjort. Det er behov for oppdatering av disse feltobservasjonene av amfibier.
Det er behov for en overordnet skjøtselsplan for kommunens naturtypelokaliteter. Dette gjelder
både kommunens skog, slåttemarker, kystlandskaper, veikanter med engvegetasjon samt tiltak mot
fremmede arter. Veikanter med engvegetasjon må behandles riktig hvis engvegetasjonen skal bestå.
Det er nødvendig å ha en plan over tidspunkter for klipping med tanke på pollinerende arter og
spredningsfare for fremmede arter.
Kommunen mangler oversikt om naturverdiene i sjøen. Med sin lange kystlinje har kommunen et
særlig ansvarsområde for kysten og naturverdier. Det er kartlagt bløtbunnsområder som er tegnet
inn som hensynssoner i kommuneplanen. Det er viktig å få lagt inn viktige fiskeplasser samt
gyteområder for torsk.
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Forsøpling er et stort problem, spesielt langs kysten og på havbunnen, mye avfall drifter i land med
vannstrømmer. Båtrusken er et tiltak hvor kommunen deler ut midler årlig til innsamling og
opprydding av eierløse båtvrak. I tillegg har kommunen vedtatt å være en «søppelfri kommune»,
med nulltoleranse for forsøpling. Kommunen jobber med å lage spesifikke tiltak og gjennomfører
årlige ryddeaksjoner i samarbeid med frivilligheten på Nesodden.
Tiltak
Restaurering av Tomåsan
Tomåsan i Nesodden kommune er et lokalt svært viktig område for friluftsliv og rekreasjon, og har et
rikt fugleliv. Myra er flere steder påvirket av tidligere drenering og uttak av torv. Det ble i 2018
gjennomført befaring med fylkesmannen i Oslo og Akershus og konsulentfirma for å beskrive
anbefalte restaureringstiltak. Miljødirektoratet bevilget midler til tiltaket tidlig i 2019 og tiltaket vil bli
gjennomført høsten 2019.
Vern av skog – Sørby
Skogen ved Sørby står dels på privat grunn, dels på kommunal grunn. Dette er en rik blandingsskog
som er vurdert å ha regional verdi (B). Det ble for noen år siden satt i gang en prosess med frivillig
vern av skogsarealer med skog i kategori A‐ og B‐verdi1. I november 2018 ble det fremforhandlet
erstatningssum for grunneier og kommunen og verneprosess settes i gang i løpet av 2019.
Hensynssone Nesoddmarka
Mulighetsstudie for Nesoddmarka ble gjennomført i 2017, og innarbeidet i kommuneplanens
arealdel. Nesoddmarka har fått hensynssone med retningslinjer for ferdsel og hensyn, med følgende
ordlyd: Hensynssone H560_1 skal ivareta Nesoddmarka, for å sikre:
•
•
•
•

tilgang til et større, sammenhengende friluftsområde for befolkningen
tilstrekkelig store leveområder for arter
områder med svært viktig biologisk mangfold
økologiske tjenester som flomdemping og rent drikkevann

Naturtypekartlegging av Nesoddmarka skal igangsettes i løpet av 2019. Det er ikke tillatt med byggeog anleggstiltak innenfor hensynssonen og den skal sikre bevaring av et større, sammenhengende
friluftsområde samt leveområde for arter.
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftsområder fikk en forlenget frist ut 2019. Det ble i 2018
gjennomført kartleggingsmøter og tidlig i 2019 ble dette fulgt opp med verdsettingsmøter.
Kartleggingen vil resultere i et digitalt kart som skal legges inn i miljødirektoratets kartbase og som
skal benyttes som et viktig verktøy i arealplanleggingen og ved vurdering av dispensasjoner.
Bekjempelse av fremmede arter
Kommunen arbeider årlig med fjerning av fremmede arter. Det er stor spredning av fremmede arter
og arbeidet med å hindre spredning og fjerne de verste artene er ressurskrevende. Kommunen
utarbeider en handlingsplan for tiltak mot fremmede arter for sesongen 2019 og 2020, basert på
rapport fra 2018. Bekjempelse av fremmede arter er et arbeid som må følges opp kontinuerlig for å
1

Tilsvarer verdier der A = svært viktig, nasjonalt, B = viktig, regionalt, C = lokalt viktig.
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ha en effekt.

Klima og energi
Nesodden kommune har beregnet klimagassutslipp i kapittelet «Klimaregnskap 2017 - 2018». Dette
tallgrunnlaget legges til grunn for kommunens klimamål om 65% reduksjon av klimagassutslipp innen
2030. Klimaregnskapet vil kunne oppdateres med nye tall så fort de foreligger.
Når det gjelder luftforurensning, er Nesodden en av kommunene i regionen med best luftkvalitet.
Lokal luftforurensning kan skade menneskers helse, økosystemer og vegetasjon.
I januar 2019 ble det lansert en ny landsdekkene varslingstjeneste for luftkvalitet, i i samarbeid
mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Det varsles for fint (PM_2.5) svevestøv og summen av
grovt og fint svevestøv (PM_10) som i hovedsak stammer fra vedfyring og veitrafikk, nitrogendioksid
(NO2) fra biler med forbrenningsmotorer, og langtransportert bakkenært ozon (O3)2.
Behov
Det er behov for å innarbeide klima- og miljø aspekter og kompetanse i alle arbeidsoppgaver på tvers
av alle virksomhetene. I tillegg til å fokusere på kutt i klimagasser, skal kommunen jobbe med
miljøledelse og sertifisering. Det er også et behov for mer kompetanse og ressurser innen
kommunale innkjøp og anskaffelser.
Tiltak
Tettstedutvikling
Fortetting er et klimatiltak forankret i regional plan for klima og energi i Akershus og
kommuneplanen 2018-2042. Ved å tilrettelegge for kortere avstander mellom bolig, skoler og
servicepunkter ønsker man å få ned bilbruk samt øke antall gående og syklende. Ved å konsentrere
boligveksten ved eksisterende knutepunkt Tangen og Fagerstrand, skal det også bevares flere
ubebygde grøntområder. Privat bilbruk er et av de største bidragene til klimagassutslipp i
kommunen.
Sykkel- og gangveier
Kommunen skal i gang med en mobilitetsanalyse for å tilrettelegge for grønn mobilitet. Et godt
kollektivtilbud og tilrettelegging for myke trafikanter er de viktigste virkemidlene for å redusere
antall kjørte kilometer for motoriserte kjøretøy som kommunen råder over eller har mulighet til å
påvirke på kort sikt. Nesodden kommune har et høyt antall kollektivreisende grunnet sin spesielle
plassering med plassering av passasjerferge til Oslo og Lysaker og et busstilbud som bygger opp om
denne. Det er private bilturer utenom jobbsammenheng som utgjør den største utfordringen.
Kommunen er i gang med å utvikle en gå- og sykkelstrategi for Nesodden. Strategiens formål er å øke
andelen myke trafikanter blant alle grupper, samt å danne grunnlaget for et systematisk arbeid for å
gjøre det tryggere, raskere og enklere å ferdes i kommunen som myk trafikant.

2

https://www.met.no/nyhetsarkiv/luftkvalitet-i-norge--ny-varslingstjeneste-apner-i-dag
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Klimatilpasning
Kommunen utarbeider klimarisikoanalyser ved utarbeidelse av nye planer. Det stilles krav om ytre
miljø til utbyggere gjennom miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner. I løpet av 2019 skal kommunen
øke sin kompetanse ytterligere og utarbeide egne miljøkrav som skal være grunnlag for alle
prosjekter, samt jobbe mer detaljert med klimarisikoanalyser.
Energieffektiviseringstiltak
Kommunen har en årlig energiøkonomiseringskampanje (ENØK) med gratis energirådgivning til
husstander. Det ble gjennomført en suksessfull første kampanje i 2018, med informasjonsmøte og
rådgivning til husstander og dette skal gjentas i 2019 og 2020. I tillegg jobber kommunen med
energieffektivisering i egne bygg og stiller krav om energieffektivitet og miljøsertifisering.
Regionale nettverk
Nesodden kommune deltar i flere regionale nettverk for felles klima- og miljøhandling. Klima- og
energi nettverket i Follo er et offisielt nettverk under follorådet og består av kommunene Nesodden,
Frogn, Vestby, Ås, Ski, Oppegård og Enebakk. Nettverket utarbeider felles søknader, arrangerer
seminarer og utarbeider felles uttalelser i klima- og energisaker. Nesodden kommune deltar i et
nettverk med de samme kommunene for saker som gjelder biomangfold, vilt, friluftsliv og
forurensning, som heter Follo Miljøverngruppe.
I tillegg deltar Follo regionen i Interreg-prosjektet Fossilfri grenseregion 2030, «Hela Gröna Vägen»,
sammen med Østfold fylkeskommune og Fyrbodal i Sverige. Målet er å tilrettelegge for grønn
mobilitet for å nå felles mål om fossilfri transportsektor innen 2030. Prosjektet avsluttet sin 3-årige
pilotfase i 2018 og Nesodden kommune skal nå bli med videre for å utarbeide en handlingsplan for
en fossilfri bilpark innen 2030.
Neste kapittel presenterer klimaregnskap for Nesodden kommune, som skal brukes som grunnlag for
videre arbeid og tiltak.
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Klimaregnskap 2017 - 2018
Metode
Det finnes mange måter å sette opp et klimaregnskap på. Det vanligste er å lage et klimaregnskap for
kommunen totalt (samfunnsregnskap) og et for kommunen som virksomhet. Deretter finnes det
variasjoner av hva som inkluderes i et regnskap. Noen benytter et rent geografisk perspektiv i å se på
hva som skjer innen kommunegrensene, mens andre benytter mer fotavtrykkbaserte tilnærminger.
Ved å se på begge deler, får man et mest mulig sammensatt bilde av utslippene som Nesodden
kommune og dens innbyggere er ansvarlig for.

Figur 2: Systemgrenser for klimaregnskap (Kilde: KOB og Asplan Viak). Et geografisk perspektiv
inkluderer utslipp som genereres innen for kommunens gresner. Et fotavtrykk perspektiv inkluderer
forbruk og import av varer, men ikke industri.
Klimaregnskapet for Nesodden kommune er delt opp i to deler; et for kommunen som virksomhet og
et for Nesoddsamfunnet som igjen består av to deler; geografiske utslipp og fotavtrykk for
kommunens innbyggere. Først beregnes klimafotavtrykket til kommunen som virksomhet, basert på
klimakostanalysen utviklet av Asplan Viak. Deretter benyttes tall fra Miljødirektoratet på
klimagassutslipp innen Nesodden kommune sine geografiske grenser. Klimafotavtrykket til
kommunens husstander, estimeres ved hjelp av tall fra forbrukerundersøkelsen til SSB som ble brukt
i KOB planen. Tallene er estimert da det ikke finnes noe statistisk grunnlag utenom
forbrukerundersøkelsen til SSB fra 20123. Det finnes i dag ikke en omforent metode for å beregne
indirekte klimagassutslipp for et samfunn, og det finnes ingen offisiell klimastatistikk for disse
utslippene.

3

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu/aar/2013-12-17
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Det tallfestede målet gjelder kommunens direkte utslipp, det vil si de utslippene som fysisk skjer
innenfor kommunens grenser. De indirekte utslippene som aktivitet og forbruk i Nesodden
forårsaker, men som kommer fra produksjon og transport av varer utenfor Nesodden, er vanskelig å
beregne og derfor ikke med i målsettingen. Det er likevel vel så viktig å ta hensyn til de indirekte som
de direkte utslippene for å bidra til å minske klimautslippene globalt. Forbrukere i Nesodden kan
kjøpe varer og tjenester som ikke bidrar til å øke de direkte utslippene innenfor kommunens grenser,
men likevel bidra til å øke de globale utslippene som følge av økt produksjon og transport knyttet til
sitt forbruk. Skal Paris-målsetningen nås er det estimert at klimagassutslippene må reduseres til 1,53,1 tonn CO2e per innbygger innen 2050.

Klimaregnskap for kommunens egen virksomhet
Kommunen har benyttet seg av klimakostverktøyet til Asplan Viak for å finne kommunens
klimafotavtrykk av egen virksomhet. Et klimafotavtrykk har som mål å avdekke fokusområder og de
viktigste trender og drivere av klimagassutslippene. På denne måten vil de riktige enhetene ansvarlig
gjøres og en vil kunne finne de riktige bidragene for å få ned klimagassutslipp. Et klimafotavtrykk
kjennetegnes ved at man tar med alle klimabidrag, både direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje
og drivstoff, men også indirekte gjennom energibruk, og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer
og tjenester. Inkludering av indirekte utslipp gjør dette til et mål på såkalt klimafotavtrykk, der et
fotavtrykk er summen av alle direkte og indirekte utslipp fra, i dette tilfelle, virksomheten Nesodden
kommune. Denne inndelingen er mye bruk og er i henhold til den internasjonale standarden
Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG‐protokollen).

Figur 3: Inndeling av klimagassutslipp etter GHG-protokollen (Kilde: KOB og Asplan Viak). Figuren
viser hva som inkluderes i de ulike omfangene (scopes); direkte utslipp fra veitrafikk og industri
(scope 1), indirekte utslipp gjennom energiforbruk og oppvarming (scope 2) og indirekte utslipp
gjennom forbruk (scope 3). Klimagasser inkluderer karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O),
hydrofluorkarboner (HFCer), perfluoralkylerte forbindelser (PFCer) og svovelhexafluorid (SF6).
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Direkte utslipp i kommunens egen virksomhet er typisk bruk av fyringsolje i kommunale bygg og bruk
av drivstoff i kommunale kjøretøy. Utfasing av fyringsolje4 og innfasing av nullutslippskjøretøy i
kommunal bilpark er allerede igangsatte tiltak.
Indirekte klimagassutslipp som følge av varer og tjenester kjøpt inn til kommunal tjenesteproduksjon
er oftest betydelig høyere enn de direkte utslippene. Her er det imidlertid vanskeligere å
gjennomføre tiltak. Miljøkrav i anskaffelser har et stort potensial her, men det kan ta lengre tid før en
ser håndfaste resultater for det store kvantum av innkjøpte varer og tjenester.
Ifølge klimakostanalysen var de totale utslippene for kommunen som virksomhet 12 532 tonn CO2e i
2017.
Oppsummering
Tabell 1 oppsummerer klimaregnskapet for Nesodden kommune sin egen virksomhet i 2017.
Resultatene viser et totalt klimafotavtrykk på nær 25 kt CO2e. Klimafotavtrykket er fordelt på innkjøp
(venstre) og tjenester (høyre). De samme tallene er fremstilt som kakediagram i figur 4 og viser
klimafotavtrykk fordelt på prosent.
Tabell 1: Klimaregnskapet for Nesodden kommunes virksomhet i tonn CO2e.
Innkjøpsart

Tonn CO2e

Tjenestefunksjon

Tonn CO2e

Forbruksvarer

2634,0

Administrasjon

Reise og transport

1393,9

Barnehage

2290,4

899,2

Skole

1939,2

Bygg

3217,6

Helse

3118,8

Kjøp av tjenester

4387,9

VAR5

2111,0

Annet6

2213,8

Energi

Sum

12531,9

Sum

4

858,6

12531,9

1. januar 2020 vil det være forbudt å bruke mineralolje, eller fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av
boliger og næringsbygg i Norge.
5
VAR = vann, avløp og renovasjon
6
Kategorien annet omfatter bl.a. kultur, kirke, kommunale boliger, næring, brann og ulykke.

12

Figur 4: Klimaregnskapet for Nesodden kommune sin egen virksomhet i 2017 fremstilt i kakediagram.
Kilde: Klimakost.no
Bidragene fordeler seg på forbruksvarer (21%), reise og transport (11,1%), energi (7,2%) bygg og
infrastruktur (25,7%) og kjøp av tjenester (35%). Bidraget fra bygg og infrastruktur dekker alle
klimagassutslipp fra drift og investeringer i bygg, anlegg og veier. Viktige bidrag er her blant annet
materialinnsats, byggeprosesser og drivstoff til anleggsmaskiner. Energiforbruk har gått ned de siste
årene mens kjøp av tjenester utgjør det største bidraget. Miljøkrav innen anskaffelser spiller en viktig
rolle for å minske utslippene her.
Fordeler vi regnskapet på ulike tjenesteoppgaver ser vi at helse og sosial er det viktigste området
med 24,9% av klimafotavtrykket. Også barnehage, skole og VAR har viktige bidrag på henholdsvis
18,3%, 15,5% og 16,8 %.
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Videre analyse av utslippene vist i figur 5 fordeler utslippene i en 3D-figur. Her kan man se at de hva
som genererer størst utslipp fordelt på både innkjøp og tjenestefunksjoner samtidig.
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Figur 5: Detaljert kryssanalyse av utslipp fordelt mellom tjenestefunksjoner og innkjøp for Nesodden
kommune i 2017. Kilde: Klimakost.no
For barnehage ser vi at den desidert største utslippskilden kommer fra innkjøp, «kjøp fra andre,
private». Samme gjelder for pleie og omsorg. Dette tyder på innkjøp knyttet til bygging av barnehage
og omsorgsboliger. De fleste tjenestefunksjoner har høye utslipp knyttet til innkjøp (private,
offentlige, inventar og utstyr), noe som forklarer den store andelen av utslipp knyttet til kjøp av
tjenester (35%) i figur 4. Ellers er det også bemerkelsesverdig at største kilde til utslipp for grunnskole
kommer fra transport.
Klimaregnskap fordelt på ulike bidrag og innkjøp
I figur 6 og 7 ser vi på klimafotavtrykket til Nesodden kommune sin egen virksomhet i mer detalj for å
kunne finne ut av hva som genererer størst fotavtrykk. For forbruksvarer finner vi igjen viktige bidrag
fra materiell, transport og matvarer. Det høyeste bidraget har imidlertid kategorien bygg. I tillegg
kommer kategorien drift av bygg. Kjøp av private tjenester er et viktig bidrag spesielt for barnehage
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og helsetjenester.

Figur 6: Klimafotavtrykk, ulike aktiviteter og innkjøp av varer og tjenester, Nesodden kommune.
Kategorien annet omfatter bl.a. kultur, kirke, kommunale boliger, næring, brann og ulykke. Kilde:
Klimakost.no.
I klimakost kan klimafotavtrykket fordeles på de såkalte tjenestefunksjonene i KOSTRA. Dette gir et
godt innblikk i hvilke tjenesteområder man finner det høyeste klimafotavtrykket. Vi finner vi høyest
bidrag fra barnehage, etterfulgt av VAR, grunnskole og pleie og omsorg.

Figur 7: Klimafotavtrykk, ulike kommunale virksomhetsområder, Nesodden kommune. Kilde:
Klimakost.no
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Utvikling over tid
Fra 2001 til 2017 har klimafotavtrykket til Nesodden kommune som virksomhet økt fra 10746 tonn
CO2e til 12531,2 tonn CO2e, noe som tilsvarer en 16,6% økning i klimafotavtrykk fra 2001 til 2017. De
største utslippene var i 2011 og ser vi på utviklingen årene etter det, fra 2011 til 2017, har utslippene
gått ned fra 18888 tonn CO2e til 12532, en nedgang på 33,6%.
Fordeler vi utviklingen av klimafotavtrykket på ulike områder, ser vi spesielt at denne påvirkes av
investeringer innen bygg og kjøpstjenester. I klimakost blir alle utslipp ansvarliggjort det året en
investering gjøres, og ikke over levetid til investering. Årsaken er at det er når en investering gjøres at
klimafotavtrykket bestemmes, herunder både materialbruk, byggeprosesser, samt i stor grad
energibruk. Derfor kan man se store variasjoner i utslipp fra år til år.
Figur 8 viser en oversikt over fotavtrykket til kommunens virksomhet i tidsperioden 2001 – 2017. Den
øverste streken viser totalt fotavtrykk, mens de ulike innkjøpskategoriene ligger under. Figur 9 viser
utslippene i mer detalj, hvor man ser at bygg og energi har de mest markerte utslippene.

Figur 8: Klimafotavtrykk over tid, totalt (øverste strek) og fordelt på innkjøpsarter. Kilde:
Klimakost.no
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Figur 9: Utvikling over tid fordelt på innkjøpsarter, detaljert. Kilde: Klimakost.no
Figur 10 og 11 viser utslipp over tid fordelt på tjenestefunksjoner. Øverste strek i figur 10 viser det
totale klimafotavtrykket og under ligger bidragene fordelt på tjenester. Helsetjeneste har det
høyeste bidraget, noe som kan forklares med mye transportbehov og innkjøp av varer. Figur 11 viser
utviklingen av klimafotavtrykk fordelt på tjenestefunksjoner i mer detalj, og man ser store variasjoner
av utslipp, spesielt i år 2002 og 2011, noe som kan forklares med store enkeltinvesteringer eller
utbygginger og materialbruk. Slike investeringer kan også bidra til å redusere fremtidige utslipp
knyttet til energi. Figurene 8 – 11 viser en betydelig økning av klimafotavtrykket for år 2011. Dette
skyldes byggingen av nytt kommunehus, Tangenten. Byggeprosjekter slår kraftig ut på
klimafotavtrykket til kommunen.

Figur 10: Klimafotavtrykk over tid, totalt (øverste strek) og fordelt på tjenestefunksjoner. Kilde:
Klimakost.no
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Figur 11: Utvikling over tid, fordelt på tjenestefunksjoner, detaljert. Kilde: Klimakost.no

Sammenligninger
Klimakost tilbyr sammenligning av kommunen med gjennomsnittet i regionen og nasjonalt. Dette kan
indikere om det er områder kommunen bør ha spesielt fokus på. Det er viktig å være klar over at
ulike kommuner har ulike utfordringer. I sum ligger Nesodden kommune godt under gjennomsnittet
både for Akershus og Norge nasjonalt, med 6,7 tonn CO2e, mot ca. 10 tonn i Akershus og 10,5 tonn
nasjonalt. Dette gjelder spesielt for sektoren bygg og energi, som samtidig er den sektoren som står
for størst fotavtrykk i kommunens virksomhet.
Ser vi på klimafotavtrykk fordelt på tjenesteoppgaver, ligger Nesodden kommune under
gjennomsnittet for alle sektorer utenom barnehage, som ligger litt over gjennomsnittet, muligens
grunnet utbygging eller stort energiforbruk i eksisterende barnehager.
Tallene viser kun utslipp knyttet til kommunale tjenester og inkluderer for eksempel ikke personlig
forbruk og reiser, noe som vil estimeres i klimafotavtrykk for husstander senere i rapporten.
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Figur 12: Sammenligning utslipp per innbygger fra kommunale innkjøp (over) og tjenester (under).
Kilde: Klimakost.no

Utslipp per innbygger i Akershus fylke lå i 2017 på ca. 9 tonn CO2e7. Det er langt over det globale
gjennomsnittet. Hadde man inkludert indirekte utslipp fra alle importerte forbruksvarer for en
gjennomsnittlig innbygger, ville tallet vært betydelig høyere.

7

https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=205638
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Kommunens bil- og maskinpark
Tabell 2: Oversikt over kommunens bil- og maskinpark per overgang år 2018/2019.
Totalt antall biler som
kommunen eier
59
Antall maskiner som
kommunen eier9
20
Antall mindre utstyr
drevet med motor
110

Antall fossilfrie biler

Andel fossilfrie biler

12
Antall fossilfrie
maskiner
0
Fossilfrie småmaskiner
drevet med motor
0

20,3%
Andel fossilfrie
maskiner
0%
Andel fossilfrie
småmaskiner
0%

Antall nyere biler,
tilfredsstiller Euro 68
1

De fleste bilene kommunen eier er eldre (før Euro 6 krav) og vil byttes ut innen målet om 65% utslipp
innen 2030. Klimaeffekten ved overgang til nullutslippskjøretøy vil beregnes i kommende
klimabudsjett.
Velger man å erstatte alle kommunens nåværende biler med elbiler, vil utslipp for kommunens
trafikk gå fort ned. Men da forskyver man utslippene til indirekte utslipp utenfor kommunens
grenser, der bilene produseres. Her må man også ta hensyn til livsløpsanalyse, miljøgevinst ved å
bruke bilen helt til den skal skrotes mot å kjøpe ny bil.
Kommunen bør sette et krav om at alle nye kommunale biler og varebiler skal være elbiler, så langt
markedet tillater det. Maskiner bør også være fossilfrie så langt markedet tillater det.
Når det gjelder andre fossilfrie drivstoff er biogass og hydrogen et alternativ som kommunen bør
vurdere. Her må muligheter for fyllestasjoner utredes.
Kommunen bør også se på potensialet for å gå over til fossilfrie maskiner og byggeplasser og hvordan
dette gradvis kan implementeres i drift.

8

Europeiske miljøkrav til utslipp fra personbiler f.o.m. år 2014
8 traktorer, 4 gravemaskiner, 2 løypemaskiner, 1 steamkjele, 1 beltgående dumper, 1 transportabel
kompressor, 1 hjulgående fliskutter, 1 personlift, 2 gaffeltruck
9
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Klimaregnskap for Nesoddsamfunnet
Direkte utslipp innenfor kommunens grenser
Fram til 2012 publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk over klimagassutslipp i norske
kommuner. Etter at SSB valgte å avvikle statistikken, fikk Miljødirektoratet i oppgave av Klima- og
miljødepartementet å få på plass ny og forbedret statistikk. Statistikken er utarbeidet av
Miljødirektoratet i samarbeid med KS – kommunesektorens organisasjon og SSB.
En foreløpig første versjon ble lansert i april 2018. Den 14. mars 2019 ble oppdatert versjon med
siste tilgjengelige tall for 2017 publisert.
De totale utslippene innenfor kommunens geografiske grenser er 25920,7 tonn (25,9 kt) CO2e.

Figur 13: Sektorfordelte utslipp per år, Nesodden kommune. Kilde: Miljødirektoratet.no
Det har vært en stødig nedgang i utslipp siden 2009, med en samlet nedgang på 28,5% fra 2009 til
2017 og gjennomsnittlig nedgang på 3,6% per år. Nedgangen var høyest mellom år 2013 og 2015
(gjennomsnitt per år i løpet av to års perioden) og minst mellom 2016 og 2017. For at utslippsmålet
om 65% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, sett i forhold til 2017, så må kommunen redusere
utslippene sine med i gjennomsnitt 5% per år og må dermed akselerere nedgangen ytterligere.
Sammenligner man de direkte utslippene med andre kommuner i regionen, samt fylkeskommunen,
ser man at gjennomsnittsutslipp per innbygger er lavere i Nesodden. Nesodden kommunes utslipp
fra veitrafikk er hovedsakelig fra kommunens innbyggere da kommunen ikke har gjennomkjøring i
form av en stor motorvei (f.eks. E6) som de fleste andre Akershus kommunene har.
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Figur 14: Direkte utslipp innen kommunens geografiske grenser fordelt per innbygger, vist i tonn
CO2e. Kilde: Miljødirektoratet
Transport: sjøfart og veitrafikk
Nesodden kommunes desidert største direkte utslippskilde er utslipp fra sjøfart og veitrafikk.

Figur 15: Utslipp fra sjøfart, Nesodden kommune. Kilde: Miljødirektoratet.no
Utslippene har holdt seg noenlunde på jevnt nivå siden 2009, med en større nedgang mellom 2017
og 2018. Dette er knyttet til at passasjerfergene gikk over til å bruke naturgass (LNG) som drivstoff.
Den største delen av utslippene kommer fra passasjerfergene og det er også der tiltakene om
22

elektrifisering settes inn. Deretter kommer utslipp fra containerskip, stykkgodsskip og cruiseskip som
passerer innenfor kommunegrensen til Nesodden.

Figur 16: Utslipp fra veitrafikk, Nesodden kommune. Kilde: Miljødirektoratet.no
Utslippene har gått ned jevnlig siden 2009 men må akselereres ytterligere. Nedgangen skyldes trolig
bedre teknologi og større andel fossilfrie kjøretøy da andel registrerte personbiler har gått noe opp i
takt med befolkningen. Det samme gjelder for varedistribusjon. I 2017 var det 7948 registrerte
personbiler i kommunen10.
Den største andelen av utslippene kommer fra personbiler, etterfulgt av varebiler og tunge kjøretøy.
Fokusere på å få ned utslipp fra personbiler og logistikk når det gjelder varetransport og tunge
kjøretøy, slik at det blir mest effektivt. Det kan stilles strengere krav til fossilfrie busser, men
utslippene fra bussene er såpass små at det vil ha liten innvirkning på de direkte utslippene i
kommunen.
Anbefalte tiltak: Det foretas i gjennomsnittet 6 antall bilturer per husstand i Nesodden kommune.
Det må tilrettelegges for nedgang av personbiltrafikk, satsing på fossilfrie kjøretøy, kollektiv, gange,
sykkel og tilstrekkelig ladeinfrastruktur. Overgang til elektriske ferger er igangsatt av Ruter.

10

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/kjoretoystatistikk
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Avfall og avløp

Figur 17: Utslipp fra avfall og avløp, Nesodden kommune. Kilde: Miljødirektoratet.no
Utslippene har gått ned, men må gå ned ytterligere. Dette gjelder spesielt avfallsdeponigass fra
Teigen, hvor det kan vurderes å sette inn tiltak dersom mulig.
Utslipp fra oppvarming har gått kraftig ned siden 2009, mye takket være utfasing av oljefyring som
blir forbudt fra 2020.
Utslipp fra industri, olje og gass
Nesodden kommune har ingen dirkete utslipp fra industri, olje eller gass siden 2015. Kommunen
importerer disse utslippene som indirekte utslipp som ikke vises her.
Utslipp fra energiforsyning
Nesodden kommune har ingen direkte utslipp fra energiforsyning, da kommunen ikke har
avfallsforbrenningsanlegg eller annen fjernvarmeanlegg eller elektrisitetsproduksjonen. Kommunen
importerer disse utslippene som indirekte utslipp som ikke vises her.
Utslipp fra luftfart
Kommunen har ingen direkte utslipp fra luftfart da det ikke finnes noen flyplass innenfor kommunens
grenser. Indirekte utslipp for flyreiser er ikke inkludert i direkte utslipp og estimeres i delen om
indirekte utslipp for Nesoddsamfunnet.
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Tiltak: Direkte utslippene i kommunen kommer stort sett fra veitrafikk, sjøfart og avfall og avløp.
Det er ikke bare nødvendig med nullvekst i personbiltrafikken, men en nedgang. For å få ned
utslippene
fra sjøfart bør både de store passasjerfergene og hurtigbåtene elektrifiseres, noe som er
,
igangsatt. Utslipp fra containerskip og cruiseskip regnes også inn under kommunens grenser.
Effektive tiltak for å redusere utslipp fra avfall og avløp er å fange deponigass, med forbehold om
kostnader knyttet til dette.
Utslipp fra jordbruk
Statistikk er kun tilgjengelige for 2009 og 2015 og er mindre i forhold til de ovennevnte
utslippskildene. Indirekte utslipp knyttet til innkjøp av varer som for er ikke vist her.

Figur 18: Utslipp fra jordbruk, Nesodden kommune. Kilde: Miljødirektoratet og NIBIO.
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Skog og annen arealbruk

Figur 19: Netto utslipp og opptak av klimagasser (tonn CO2e), Nesodden kommune. Kilde:
Miljødirektoratet og NIBIO
Arealbruk og arealbruksendringer gir både utslipp og opptak av klimagasser. Kommuner og fylker kan
bruke klimagassregnskapet som et kunnskapsgrunnlag i arealplanlegging for å redusere utslipp og
øke opptak av klimagasser fra arealbruk. Ny statistikk er utarbeidet av NIBIO og Miljødirektoratet
som viser utslipp og opptak av klimagasser knyttet til skog og arealbruksendringer. Kommunens
netto opptak av klimagasser presenteres som negative CO2e. Netto opptak har blitt redusert fra 14577 i 2010 til -13492 grunnet arealbruksendringer. Samtidig har opptak av karbon i skogen økt noe
fra -14916 i 2010 til -15710 i 2015.
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Figur 20: Fordeling av arealbruk i Nesodden kommune i 2015. Kilde: Miljødirektoratet og NIBIO
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Tabell 3: Arealbruksmatrise 2010-2015. Kilde: Miljødirektoratet og NIBIO

Matrisen viser hvordan arealbruken har endret seg fra 2010 til 2015 og hvilke årlig utslipp eller
opptak av klimagasser som følger av endringene.
Tallene på diagonalen viser arealer hvor det ikke har vært en arealbruksendring. For eksempel viser
diagonalen "skog - skog" hvor mye av skogarealene i 2010 som fortsatt er skog i 2015. Alle tall
utenfor diagonalen viser arealbruksendringer fra 2010 (rad) til 2015 (kolonne). For å se endringen fra
skog i 2010 til dyrket mark i 2015, må man se på raden som heter 'skog', og deretter følge denne ut
til høyre til kolonnen som har overskrift 'dyrket mark'.
For å se hva som har skjedd med arealene som besto av skog i 2010, ligger dette i raden som heter
skog. Alle arealbruksendringer her vil være avskoging. Ser man derimot på kolonnen som heter skog,
vil arealbruksendringene vise påskoging fra 2010 til 2015.
Selv om antall hektar med arealbruksendringer (tall utenfor diagonalen) kan være små i forhold til
arealer uten endring (tall på diagonalen), kan disse endringene medføre betydelige klimagassutslipp.

Tiltak: Fortetting og forhindring av utbyggelse av urørte skogarealer. Nesodden kommune har
dette innarbeidet i kommuneplanen. Arealplanlegging er et av de viktigste verktøy for å
redusere klimaendringene.
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Klimafotavtrykk husholdninger
I tillegg til direkteutslipp som skjer innen kommunegrensene er det viktig å se på hvordan folk i
kommunen lever, et fotavtrykkperspektiv. Mens et direkteutslippsperspektiv ansvarlig gjør
eksempelvis en kommune sine industriutslipp, selv om industrien eksporterer alle varene ut av
kommunen. Dette vil ikke bli inkludert i et fotavtrykkperspektiv, siden varene bli eksportert og ikke
konsumert innen kommunegrensene. Samme gjelder for eksempel Ullensaker kommune i Akershus,
som inkluderer direkte utslipp knyttet til all flytrafikk fra Oslo Lufthavn. På den andre siden vil et
fotavtrykksperspektiv inkludere utslipp knyttet til for eksempel forbruk av importerte varer og
flyreiser.
Klimafotavtrykket til privat forbruk er det største bidraget til klimagassutslipp for de aller fleste
kommuner. Klimafotavtrykket av privat forbruk er i mange analyser beregnet rundt 10 tonn CO2e per
person, litt avhengig av hvilken modell som er benyttet, og antagelser i analysen. KOB planen
beregnet et estimat for klimafotavtrykk for Nesodden kommunes innbyggere. Denne er igjen basert
på Asplan Viak sin beregning basert på forbruker undersøkelsen (FBU) til SSB og regionen AkershusOslo som proxy. Beregningen for Nesodden kommunen viser at kommunen ligger på ca. 9 tonn per
innbygger, noe under gjennomsnittet i Norge. Samtidig har antall innbyggere i kommunen økt. For
2017 er derfor estimert klimafotavtrykk på 9 tonn CO2e x 18 869 innbyggere = 169 kt CO2e. Det er
vanskelig å si hvor mye klimafotavtrykket til norske husholdninger har endret seg siden
forbrukerundersøkelsen ble foretatt i 2012, og tallet bør derfor kun brukes som et estimat og ikke
knyttes direkte til målinger.
Tabell 4: Klimafotavtrykk, husstander, Nesodden kommune. Kilde: Asplan Viak og KOB planen.

Tabell 4 viser et estimert klimafotavtrykk på 8,96 kt CO2e per person i Nesodden kommune. I 2017
hadde Nesodden kommune innbyggertall på 18 869, noe som tilsvarer et totalt klimafotavtrykk på
169,1 kt CO2e, hvis man estimerer at forbruket til hver enkelt innbygger ligger på samme nivå som i
2015.
Gjennomsnitt for utslipp per innbygger i Norge er likevel uproporsjonalt høyt i forhold til de fleste
land i verden. For å kunne nå de globale målene i felleskap er det viktig at Norge og innbyggere gjør
mest mulig for å redusere sitt forbruk og dermed utslipp.
Mye av forbruket vårt er fra importerte varer. For å kunne knytte utslippene til norsk konsum må det
inkluderes utslipp i utlandet fra produksjon og transport av varer som vi importerer. Samtidig må
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utslipp fra produksjon i Norge som går til eksport, trekkes fra. Utslippene fra import inngår ikke i SSBs
utslippsstatistikker, og eksportandelen av norsk produksjon er ikke trukket fra.
Forbruksrelaterte utslipp er relevante når det skal utarbeides såkalte CO2-fotavtrykk eller
livsløpsanalyser. Slike analyser er imidlertid kompliserte med hensyn til metode og datagrunnlag.
Blant annet må det foretas en rekke forutsetninger om utslipp fra produksjonsprosessene for de
ulike importerte og eksporterte forbruksvarene.
Effektive tiltak, holdningskampanjer
For å kunne få ned personlig forbruk av diverse varer bør det rettes mer fokus på gjenbruk, ombruk
og reparering. Holdningskampanjer som oppfordrer innbyggere til å kjøpe mindre nye ting og ting
som varer lengre og kan repareres. Dette er et tiltak som kreves både lokalt, men også på nasjonalt
og globalt nivå. Kommunen kan legge til rette for at det skal bli lettere å dele, gjenbruke og reparere
ved å for eksempel åpne lokale verksted som tilbyr reparasjon og samtidig tilrettelegge for god
avfallshåndtering i kommunen.
Et annet område som er viktig å fokusere på er mat og kosthold. Det er godt kjent at et høyt
kjøttforbruk gir økte klimagassutslipp og import av varer står for sin del av utslippene. Kommuner
bør generelt satse mer på lokalprodusert og plantebasert mat.
Når det gjelder transportvaner så er det nødvendig å tilrettelegge for gange og sykkel samt styrke
kollektivtransport for å få ned bilkjøring. Her kreves det også holdningskampanjer innen grønn
mobilitet og tilrettelegging for el-transport. Holdningskampanjer kan også fraråde og reise langt med
fly og heller velge mer lokale ferier og miljøvennlige fremkomstmidler. Opplevelseskvaliteter på
Nesodden kan gi fine feriemuligheter for befolkningen i regionen.

30

Konklusjon
Nesodden kommune må raskt sette inn effektive tiltak for å kunne nå målet om 65% reduksjon av
klimagassutslipp innen 2030. Dette gjelder både for kommunen som virksomhet og utslipp fra
nesoddsamfunnet. Det kreves en nedgang i klimagassutslipp på ca. 5% årlig.
De geografiske utslippene i Nesodden kommune har gått ned 3,6% i gjennomsnitt per år, fra 2009 –
2017. Utslipp fra kommunen som virksomhet har vært varierende, grunnet større investeringer eller
utbygginger som slår kraftig ut på klimafotavtrykket til kommunen for enkelte år. Slike investeringer
kan også bidra til å redusere fremtidige utslipp, f.eks. knyttet til energi. Fra 2001 til 2017 har
utslippene til Nesodden kommune som virksomhet økt med ca. 16,6%. Utslippene har derimot gått
ned med 33,6% fra 2011 – 2017, etter at det nye kommunehuset, Tangenten ble bygget.
Når det gjelder innbyggernes klimafotavtrykk så er dette med dagens tilgjengelige verktøy vanskelig å
måle. Satsing på holdningskampanjer og tilrettelegging for miljøvennlige valg er tilrådelige tiltak.
Beregning av utslipp fra kommunen som virksomhet baserer seg på innrapporterte KOSTRA tall.
Eventuell feilrapportering er feilkilde og det anbefales en nærmere analyse av tall for neste klima- og
miljørapport og klimaregnskap. Det er behov for å innarbeide klima- og miljøaspekter og kompetanse
i alle arbeidsoppgaver på tvers av alle virksomhetene. Klimaregnskapet viser hvor det bør settes inn
tiltak. For Nesodden kommune som virksomhet gjelder det spesielt miljøkrav i anskaffelser og
innkjøp, bygg og anlegg.
Når det gjelder de direkte utslippene innenfor kommunens geografiske grenser, er den største
direkte utslippskilden til Nesodden kommune sjøfart. Dette inkluderer også store skip som passerer
ved Nesodden sin lange kystlinje. Her er overgang til utslippsfrie passasjerferger et gjennomførbart
tiltak som allerede er igangsatt. Dette tiltaket ligger i all hovedsak utenfor kommunens mandat å
iverksette.
En stor del av utslippene til kommunen kommer fra privat bilkjøring. Behov for privatbilkjøring kan
kommunen redusere gjennom effektive tiltak som tilrettelegging for mer gange, sykkel og
kollektivtransport, samt tettstedsutvikling som ikke fører til spredt bebyggelse da denne i stor grad er
bilbasert. Fortetting er et effektivt klimatiltak som får ned bilbasert transport.
Arealbruksendringer kan også føre til betydelige utslipp og må ses i sammenheng med bevaring av
myr og karbonfangst i skog.
Denne rapporten er et grunnlag for videre arbeid med tiltaksdelen i KOB-planen og konkretisering av
tiltak som inkluderer indikatorer fra regional plan for klima- og energi. I kommende klimabudsjett vil
klimaeffekten av gjennomføring av tiltakene beregnes. På bakgrunn av disse beregningene kan det
settes opp forslag til fremtidige tiltak for at kommunen kan nå klimamålet som er satt for 2030.
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