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Sammendrag 
Sammendraget er skrevet i Powerpoint og ligger som vedlegg til rapporten.  

 

Innledning 
Østfold Fylkeskommune og de fleste kommunene i Østfold har nå en ferdig energi- og 

klimaplan. Hvaler kommune og Våler kommune er i gang med sine planer, og regner med å 

vedta energi- og klimaplanene innen utgangen av 2011. Ti kommuner i Indre Østfold har laget 

en felles energi- og klimaplan, som er vedtatt i alle kommunene. Eidsberg kommune har en 

egen plan, men har også deltatt i dette samarbeidet. 

 

Flere av kommunene har hatt eldre energi- og klimaplaner fra begynnelsen av 2000-tallet, og 

nåværende plan er en rullering av denne. Fredrikstad kommune skal begynne oppdatering av 

sin gjeldende energi- og klimaplan i 2011. 

 

Østfold Fylkeskommune har tatt initiativ til et klimanettverk i Østfold, og de fleste 

kommunene har vedtatt deltakelse i dette nettverket – Klimanett Østfold. For å få et godt 

grunnlag for å forankre et felles samarbeid er det gjort en gjennomgang og sammenligning av 

kommunenes og fylkeskommunens energi- og klimaplaner. Hensikten har vært å identifisere 

likheter og ulikheter i planene. Illustrasjonene i rapporten er hentet fra energi- og 

klimaplanene. 

 

Veileder om energi- og klimaplanlegging 
Veileder om energi- og klimaplanlegging i kommunene (2008) definerer hvilket innhold 

energi- og klimaplanene skal ha. 

  

Planene skal inneholde: 

o Energi- og klimadata for kommunen 

o Energiforbruk og klimagassutslipp 

o Energiressursene i kommunen 

o Fremtidig utvikling 

o Mål og delmål 

o Strategier for å nå målene 

o Konkrete handlingsplaner med tiltak og aktiviteter        

 

Energi- og klimaplanene i Østfoldkommunene følger veilederen delvis med hensyn til 

oppbygning og innhold. Planene i Fredrikstad og Råde er utarbeidet før veilederen kom. Alle 

energi- og klimaplanene inneholder energiforbruk og klimagassutslipp i kommunen, og mål 

og tiltak i energi- og klimaarbeidet. Flere av planene inneholder også omtale av 

energiressursene i kommunen og fremskriving av energiforbruk og klimagassutslipp. Det er 

ulike nivåer på mål og tiltak, og det er ikke alle planene som beskriver strategier for å nå 

målene. 

 

Noen planer inneholder også en generell beskrivelse av klima og energi, føringer og 

rammebetingelser for klimaarbeidet, nasjonale og lokale virkemidler, og behovet for 

tilpasning til klimaendringene. 
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Planperiode og planstatus 
De gjeldende energi- og klimaplanene i Østfold er vedtatt i perioden 2007 – 2011. 

Klimaplanene i Østfold fylkeskommune, Fredrikstad og Halden har en planperiode på fire år, 

mens de øvrige planene har en planperiode frem mot 2018 til 2025. 

 

Alle klimaplanene er knyttet opp til det regionale og kommunale plansystemet. Klimaplanen i 

Østfold Fylkeskommune er en grunnlagsrapport for fylkesplanen, og inneholder 

handlingsprogram. I Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Indre Østfold har klimaplanene status 

som kommunedelplan. Klimaplanene i Råde, Rygge og Eidsberg har status som temaplan, 

mens klimaplanen i Moss er en strategiplan som er innarbeidet i kommuneplanen. 

 

Tabell 1 inneholder en oversikt over kommunenes energi- og klimaplaner. Den viser når 

planen er vedtatt, hvilken periode den gjelder for og hvilken planstatus den har. 

 

Tabell 1. Oversikt over energi- og klimaplanene i Østfold  

Kommune Plan 

vedtatt  

Forrige 

plan  

Planperiode Planstatus Kommentar 

Østfold 

Fylkes-

kommune 

2008 2001 2009-2012 Grunnlagsrapport 

for fylkesplanen 

Handlingsrapport 

 

Fredrikstad 2007 2001 2007-2012 

Skal oppdateres 

hvert fjerde år 

ifm. rullering av 

kommuneplanen 

Kommunedelplan Starter 

rullering av 

planen i 2011 

Råde 2007  2007-2025 

Skal justeres hvert 

fjerde år ifm. 

revisjon av 

kommuneplanen. 

Temaplan. 

Skal være et 

retningsgivende 

dokument. 

 

Eidsberg 2008  2007-2025 Temaplan Innhold iht. 

veileder 

Moss 2010 2001 2010-2020 

Planen skal 

rulleres hvert 

fjerde år. 

En strategiplan, 

innarbeidet i 

kommuneplanen. 

Skal følges opp 

med separate 

handlingsplaner. 

 

Rygge 2010  2010-2018 Temaplan. 

Skal være et 

retningsgivende 

dokument. 

 

Halden 2010 2002 2010-2015 

Planen skal 

rulleres innen 

2015. 

Kommunedelplan. 

Det skal lages 

handlingsplaner 

innen ulike sektorer 

og innsatsområder 

Oppbygning 

og innhold iht. 

veileder 

Sarpsborg 2011  2011-2020 

Handlingsdelen: 

2011-2014, denne 

skal revideres 

hvert år. 

Kommunedelplan Oppbygning 

og innhold iht. 

veileder 
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Kommune Plan 

vedtatt  

Forrige 

plan  

Planperiode Planstatus Kommentar 

Indre Østfold
*
 2011  2011-2020 

Planen skal 

rulleres hvert 

fjerde år. 

Kommunedelplan Innhold iht. 

veileder 

Hvaler Mål om 

vedtak i 

2011 

   Under 

utarbeidelse 

Våler Mål om 

vedtak i 

2011 

   Under 

utarbeidelse 

* Inkluderer kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg 

og Trøgstad. 

 

 

Energiforbruk og klimagassutslipp 
 

Energiforbruk  
Energiforbruket og valg av energikilder har stor betydning for klima og miljø. 

Energiforbruket deles i to kategorier; stasjonært forbruk (fyring i boliger, kontorbygg, industri 

m.m.) og mobilt forbruk (privatbil, kollektivtransport, varetransport, skip m.m.). 

 

Alle de kommunale klimaplanene beskriver totalt energiforbruk i kommunen, og fordelingen 

mellom stasjonært og mobilt energiforbruk. Videre er energiforbruket fordelt på energibærere 

(elektrisitet, diesel/gass/olje, bensin, kull m.m.) og sektor (primærnæring, industri, 

husholdninger, veitrafikk m.m.). 

 

Figurene 1-4 nedenfor viser energiforbruket i kommunene. Figurene er hentet fra 

kommunenes energi- og klimaplaner, og vil derfor vise energiforbruket i ulike år for de 

forskjelllige kommunene. 

 

 
Figur 1. Totalt energiforbruk per innbygger (kWh) fordelt på kommunene i Indre Østfold, 

regionen og landet, 2007 (Kilde: Klima- og energiplan for Indre Østfold). 
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Figur 2. Totalt energibruk i Moss by i perioden 2005-2008 fordelt på ulike energibærere 

(Kilde: Energi- og klimaplan for Moss kommune). 

 

 
Figur 3. Stasjonært energiforbruk fordelt på ulike sektorer for 2008 (Kilde: Klima- og 

energiplan for Sarpsborg kommune). 
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Figur 4. Mobilt energiforbruk i Sarpsborg kommune fordelt på ulike sektorer for 2008 (Kilde: 

Klima- og energiplan for Sarpsborg kommune). 

 

 

Klimagassutslipp 
Klimagassutslippene fordeles på tre hovedområder; stasjonær forbrenning (energi til 

oppvarming og produksjon), mobil forbrenning (transport) og prosess (landbruk, deponier og 

industriprosesser). 

 

Alle energi- og klimaplanene beskriver klimagassutslippene i kommunen, fordelt på stasjonær 

og mobil forbrenning og prosessutslipp. De fleste planene viser også klimagassutslippene 

fordelt på sektor (industri, husholdninger, landbruk, veitrafikk, m.m.). 

 

Figurene 5-7 nedenfor viser klimagassutslipp i Østfold, Moss og Indre Østfold. Figurene er 

hentet fra energi- og klimaplanene. 

 

 
Figur 5. Fordeling av klimagassutslippene i Østfold på de tre hovedområdene (Kilde: Energi- 

og klimaplan for Østfold). 
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Figur 6. Klimagassutslipp i Indre Østfold fordelt på sektorer (Kilde: Klima- og energiplan for 

Indre Østfold). 

 

 
Figur 7. Endring av klimagassutslipp fra 1991-2008 for Moss by (Kilde: Energi- og 

klimaplan for Moss kommune). 

 

 

Energiressursene i kommunen 
En kartlegging av energiressursene i kommunen tydeliggjør kommunens handlingsrom. 

Kartleggingen vil også være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for tiltak.  

 

Lokale energiressurser i kommunen er bare beskrevet i energi- og klimaplanene til Sarpsborg, 

Halden og Eidsberg. Energiressurser som er omtalt er vannkraft, industriell spillvarme, 

fjernvarme, avfall, energiressurser fra skogen, bioenergi fra jordbruket, vindkraft, solenergi, 

varmepumper, og biogass fra gjødsel og biologisk avfall. 
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Fremskriving av klimagassutslipp 
En fremskriving av klimagassutslippene i kommunen beskriver forventet utvikling av 

klimagassutslipp. Fremskrivingene sier noe om hvor det er behov for å sette inn virkemidler 

og tiltak for å påvirke utviklingen.  

 

Alle de kommunale klimaplanene med unntak av Fredrikstad og Rygge beskriver prognoser 

for utslipp av klimagasser i årene fremover. De fleste planene viser prognoser frem til 2020. 

 

Figurene 8-10 nedenfor viser utviklingen av klimagassutslipp mot 2020 i Moss, Halden og 

Indre Østfold. 

 

 
 

Figur 8. Målsetning og fremskrevne klimagassutslipp for Moss by gitt nasjonal målsetning 

brutt ned på kommunenivå (Kilde: Energi- og klimaplan for Moss kommune). 
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Figur 9. Fremskriving av klimagassutslipp i Halden uten tiltak (tonn CO2-ekv.). (Kilde: 

Klimaplan for Halden) 

 

 

 
Figur 10. Prognose for utslipp av klimagasser frem til 2020, Indre Østfold. (Kilde: Klima- og 

energiplan Indre Østfold) 
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Mål og strategier 
 

Hovedmål 
Hovedmålene i energi- og klimaplanene i Østfold tar utgangspunkt i de nasjonale målene om 

reduserte klimagassutslipp. Alle planene har mål om reduserte utslipp av klimagasser, og 

noen har mål om redusert energiforbruk i tillegg. 

 

              
 

Tabell 2 viser målene om utslipp av klimagasser, når målet skal nås og hvilket år det måles i 

forhold til. Med unntak av Fredrikstad har alle klimaplanene langsiktige mål frem mot 2020 

til 2030. Noen klimaplaner måler reduksjonen i utslipp i forhold til utslippene i 1990/1991, 

mens andre bruker utslippene i 2005/2007 som utgangspunkt. Det er bare små variasjoner i 

ambisjonsnivåene, siden de nasjonale målsettingene er brutt ned på regionalt og lokalt nivå. 

 

Tabell 2. Klimaplanenes mål om reduserte utslipp av klimagasser, tid for måloppnåelse og 

hvilket år det måles i forhold til. 

Klimaplan Målt i forhold til 

utslipp i (år) 

Mål om utslipps-

reduksjon (%) 

Måloppnåelse innen 

(år) 

Fredrikstad 1990 30 2012 

Eidsberg 1990 25 

60-80 

2025 

2050 

Råde 1991 50 2025 

Sarpsborg 1991 50 2020 

ØFK 2005 10 

20 

50 

2012 

2020 

2030 

Indre Østfold 2007 20 2020 

Halden  2007 10 

20 

55 

2014 

2020 

2030 

Moss Mål om å bli en klimanøytral kommune 2020 

Rygge Har ikke et overordnet mål 
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Figur 11 viser historiske utslipp i Moss kommune og fremskrevne klimagassutslipp uten 

tiltak. I tillegg vises effekt av tiltak, og mål for reduserte klimagassutslipp. 

 

 
Figur 11. Historiske og fremskrevne klimagassutslipp i Moss kommune, med og uten tiltak, 

samt mål for reduserte utslipp (Kilde: Klimaplan for Moss) 

 

 

I tillegg til hovedmål om reduserte klimagassutslipp har klimaplanene i Råde, Halden, 

Eidsberg og Indre Østfold også hovedmål om redusert energiforbruk. 

 

Hovedmålene i energi- og klimaplanene er gjengitt i vedlegg 1. 

 

Delmål og strategier 
Den videre oppbygningen av energi- og klimaplanene varierer mellom kommunene, men 

felles for de fleste planene er at de har sortert delmål og / eller strategier inn i flere 

hovedområder / innsatsområder. Innsatsområdene er mer eller mindre like i kommunene, og 

omfatter følgende områder:  

 Areal og transport 

 Energibruk 

 Forbruk og avfall 

 Kunnskap, holdninger og informasjon 

 Landbruk  

 Tilpasning til klimaendringer (Sarpsborg, Fredrikstad, Indre Østfold, ØFK) 
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Tabell 3 viser oppbygningen av de ulike klimaplanene. 

 

Tabell 3. Oppbygningen av energi- og klimaplanene i Østfold mht. mål, delmål, 

innsatsområder, strategier og tiltak 

Energi- og klimaplan Oppbygning av mål, strategier og tiltak 

Fredrikstad Hovedmål    

 Delmål 

o Eksempeltiltak 

Indre Østfold Hovedmål    

 Delmål 

 Strategier 

o Tiltak 

Sarpsborg Hovedmål    

Innsatsområde     

 Delmål 

 Strategier 

o  Tiltak 

ØFK, Halden og delvis Eidsberg Hovedmål    

Innsatsområde     

 Strategier 

o Tiltak 

Rygge Innsatsområde     

Hovedmål 

o Delmål 

o Tiltak 

Moss Hovedmål     

Innsatsområde    

 Delmål 

o Tiltak 

Råde Hovedmål     

Innsatsområde     

 Tiltak 

 

 

Felles delmål  
Energi- og klimaplanene for Fredrikstad (F), Indre Østfold (IØ), Sarpsborg (S), Rygge (Ry) 

og Moss (M) har definert delmål innen ulike områder i tillegg til hovedmålene. En del av 

målene er felles for flere av kommunene, men kan være formulert forskjellig. Slike felles mål 

vises nedenfor innen hvert av hovedområdene. Hvilke kommuner som har disse målene er 

angitt i parentes. 

 

Areal og transport 

 Redusere transportbehovet (S, Ry)  

 Redusere klimagassutslipp fra transport (S, IØ, Ry)  

 Bedre tilbud og fremkommelighet for gange, sykkel og kollektivreiser, for å gjøre det 

mer attraktiv og lettere å velge andre reisemidler (S, F, Ry) 
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Energibruk 

 Redusere utslipp fra energi til oppvarming (IØ)  

 Redusere energiforbruket (M, S, F, Ry) 

 Redusere andelen ikke-fornybar energi i bygg (S, M, F, IØ) 

 

Forbruk og avfall 

 Redusere utslipp fra avfall (IØ)  

 Redusere avfallsmengden (S, Ry) 

 Øke gjenvinningsgraden (S, F, Ry, IØ) 

 Miljøsertifisering av kommunale virksomheter (S, M) 

 Redusere miljøbelastningen ved kommunale innkjøp (S, Ry) 

 

Kunnskap, holdninger og informasjon 

 Heve befolkningens kunnskapsnivå om miljø og klima (S, F) 

 Miljøsertifisering av kommunale virksomheter (S, M) 

 Dialog med næringslivet (F, M) 

 

Landbruk  

 Øke bruk av energi fra landbruket til biobrensel (F, Ry) 

 

 

     
 

Felles strategier  
Energi- og klimaplanene i Indre Østfold (IØ), Sarpsborg (S), Halden (H), Eidsberg (E) og 

Østfold Fylkeskommune (ØFK) beskriver strategier for å nå målene. Flere av klimaplanene 

har felles strategier, men disse kan være ulikt formulert. Klimaplanene for ØFK og Sarpsborg 

beskriver forholdsvis konkrete strategier, mens strategiene i de øvrige klimaplanene er mer 

overordnet. Flere av strategiene i Halden og ØFK tilsvarer delmålene som er vist for andre 

klimaplaner ovenfor. Samme tema kan dermed være definert ulikt (som mål eller som 

strategi) i forskjellige planer. Noen av disse er også definert som tiltak i andre klimaplaner 

(Eidsberg, Råde). 

 

Felles strategier vises nedenfor innen hvert av hovedområdene. Hvilke klimaplaner som har 

disse strategiene er angitt i parentes. 

 

Areal og transport 

 Redusere transportomfanget / dempe vekst i biltrafikken (ØFK, H), (tilsvarende 

delmål i S og Ry) 

 Stimulere til og legge til rette for økt bruk av kollektivtransport og miljøvennlige 

transportløsninger (ØFK, H, S), (tilsvarende delmål i S og F) 

 Legge til rette for bruk av fornybare og miljøvennlige drivstoff i kjøretøy (ØFK, S) 
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Energibruk 

 Redusere energibehovet ved sterkere satsing på ENØK i bygninger og industri (ØFK, 

S, E) 

 Økt satsing på fjernvarme basert på fornybar energi (ØFK, S, E) 

 Redusere energiforbruket ved å øke andelen alternativ energi (spillvarme, fornybar 

energi etc), (ØFK, H, IØ, E), (tilsvarende delmål i S, F, M og Ry) 

 Satse på utbygging av bygg og boliger med lavt energibehov (ØFK, S, E), (Ry har 

tilsvarende delmål) 

 Redusere bruk av elektrisitet og olje til oppvarming (ØFK, S) 

 Kommunen skal stille energi- og miljøkrav (S: til byggeløsninger, IØ: i 

kommuneplanens arealdel) 

 Bruke / øke regionale og lokale gjenvinnbare energiressurser (H, IØ) 

 

Forbruk og avfall 

 Begrense avfallsmengden og øke gjenvinningen (H), (tilsvarende delmål i S, F, Ry og 

IØ) 

 Bedre ordningene for sortering av avfall (ØFK, S) 

 Øke produksjonen av biogass- og biodrivstoff basert på ulike typer organisk avfall 

(ØFK, S) 

 Stimulere produsenter og leverandører til utvikling av mer miljøtilpassede løsninger 

(ØFK, S), (Ry har mål om miljøvennlige løsninger) 

 Prioritere bruk av produkter og tjenester med miljø-, energi- og klimatilpasset profil 

(ØFK, S) 

 Profilere Miljøfyrtårnordningen (ØFK, S), (Ry har tilsvarende delmål) 

 

Kunnskap, holdninger og informasjon 

 Gi god miljø- og klimainformasjon (S, H) 

 Bevisstgjøre og bygge opp kunnskap (ØFK), (tilsvarende delmål i S og F) 

 Miljøsertifisering av kommunens virksomheter (H), (tilsvarende delmål i S og M) 

 

Landbruk  

 Redusere utslipp fra landbruksjord (ØFK, S, H) 

 Økt satsing på bioenergi fra landbruket (ØFK, S), (tilsvarende delmål i F og Ry) 

 Stimulere til økt produksjon og forbruk av økologisk mat (ØFK, S) 

 

Tilpasning til klimaendringer 

 Planlegge for å møte klimaendringene; økt kunnskap og oversikt, sårbarhets- og 

tilpasningsanalyser (ØFK, S, IØ), (F har tilsvarende delmål) 

 

 

Delmål og strategier i energi- og klimaplanene er gjengitt i vedlegg 2. 
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Tiltak  
Det er stor variasjon i hvordan tiltakene er satt opp i energi- og klimaplanene, og tiltakene 

varierer også i omfang og hvor konkrete de er. Tiltakene som er forslått er imidlertid innenfor 

de samme hovedområdene i alle klimaplanene.  

 

Fredrikstad har ingen tiltak med i klimaplanen, mens klimaplanen til Sarpsborg inkluderer en 

fireårig handlingsdel med omfattende og konkrete tiltak. De øvrige planene varierer i spennet 

mellom disse to. I noen av klimaplanene presenteres tiltakene som lister, og i andre er det mer 

omfattende tabeller med tiltak. I tillegg til Sarpsborg har klimaplanene i ØFK og Rygge en 

egen handlingsdel med tiltak. Tiltakene i klimaplanene i Halden og Indre Østfold er bygget 

opp på tilsvarende måte, men er ikke omtalt som en handlingsdel. 

 

Tabell 4 viser tiltak som er felles for flere av klimaplanene. Tiltakene er satt opp innenfor 

hovedområdene. Samme type tiltak kan være ulikt formulert i de forskjellige planene, og er 

derfor ikke helt ordrett gjengitt i tabellen. 

 

Tabell 4. Tiltak som er felles for flere klimaplaner. 

Tiltak Klimaplan 

Areal og transport  

Klima- og energihensyn skal legges til grunn kommuneplanens 

arealdel / kommunedelplan / reguleringsplaner / utbyggingsavtaler 

IØ, S, Rå,  

Bedre kollektivtilbudet (innen jernbane og buss) E, M, H, Ry, Rå, ØFK 

Utbedre / utvide sykkelveinettet , sykkelparkeringsplasser E, M, Ry, H, Rå, S, IØ, 

ØFK 

Bidra til at mer miljøvennlig drivstoff blir tilgjengelig E, M, H, Rå, S, ØFK 

Satse på knutepunktsutvikling / klimavennlig utbyggingsmønster H, Ry, IØ, ØFK 

Arbeide for etablering av dobbeltspor  på jernbanen Ry, Rå, S, ØFK 

Innkjøp av miljøvennlige tjenestebiler Ry, M, S, IØ 

 

Tiltak Klimaplan 

Energibruk  

Fjernvarmeutbygging M, Ry, Rå, H, E, S, IØ, 

ØFK 

Energieffektivisering og / eller innføring av energiledelsessystemer M, H, E, IØ 

Utfasing av oljekjeler M, H, E, S 

Innføre / gjennomføre ENØK-tiltak M, Ry, H, E, S, IØ, ØFK 

Energikrav i nye (kommunale) bygg M, H, E, S 

Legge til rette for vannbåren varme Rå, H, S, ØFK 

Energirådgivning E, S, IØ 

Etablere ENØK-fond / øremerkede ENØK-midler E, S, IØ 

Krav til energiutredning i nye utbyggingsområder  H, E, S 

 

Tiltak Klimaplan 

Forbruk og avfall  

Begrense / redusere avfallsmengden H, ØFK 

Økt gjenbruk og gjenvinning  M, Ry, H, IØ, S, ØFK 

Oppsamling av deponigass H, M, ØFK 

Kildesortering i kommunale virksomheter M, IØ, S 

Miljøsertifisering M, E, H, S, Ry 

Krav til kommunale innkjøp M, Ry, Rå, IØ 
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Tiltak Klimaplan 

Kunnskap, holdninger og informasjon  

Årlig miljø- og klimaregnskap S 

Klimanettverk Østfold Ry, ØFK 

Klimaprosjekt i skolen S, IØ 

Gjennomføre gå-/syklekampanjer til jobb S, IØ 

Gjennomføre “Gå-til-skolen”-kampanjer S, IØ 

 

Tiltak Klimaplan 

Landbruk   

Redusere utslipp fra landbruksjord H, E, Rå, ØFK 

Øke produksjon av bioenergi fra organisk avfall / landbruk Ry, ØFK 

 

Tiltak Klimaplan 

Klimatilpasning   

Gjennomføre sårbarhets- og klimatilpasningsanalyser for endret klima IØ, ØFK 

Arealplanlegging for å sikre gode vannveier  S, IØ 

Tiltak ift. avløpsnettet S, IØ 

Delta i arbeidet med vannforvaltningen S, IØ 

 

 

Tiltak i de ulike energi- og klimaplanene er omtalt i vedlegg 3. 

 

 

Oppsummering av likheter og forskjeller 
Det er mange likheter mellom energi- og klimaplanene i Østfold, men det er også forskjeller 

mellom dem. Dette kapittelet beskriver hva som er likheter og ulikheter i planene. Kapittelet 

gir også anbefalinger og eksempler som kan være nyttige når klimaplanene skal rulleres eller 

oppdateres. 

 

Likheter 
Alle klimaplanene har beskrivelse av energiforbruk og klimagassutslipp. 

 

Alle de kommunale klimaplanene med unntak av Fredrikstad og Rygge beskriver prognoser 

for utslipp av klimagasser i årene fremover. 

 

Alle klimaplanene er knyttet til plansystemet  

 Kommunedelplan: Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Indre Østfold 

 Temaplan: Råde, Rygge, Eidsberg 

 Strategiplan: Moss 

 

Energi- og klimaplanene har mer eller mindre like hovedmål, og frist for måloppnåelse (2012, 

2020) 

 Reduserte utslipp av klimagasser 

 Redusert energiforbruk 

 

Klimaplanene har stort sett felles innsatsområder / hovedområder 

 Areal og transport 

 Energibruk 

 Forbruk og avfall 
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 Kunnskap, holdninger og informasjon 

 Landbruk  

 Klimatilpasning 

 

 

Forskjeller  
Energi- og klimaplanene i Østfold er like på mange måter, men det er noen få 

hovedforskjeller mellom planene. Klimaplanene har ulik oppbygning og nivået på delmål, 

strategier og tiltak er forskjellig.   

 

Ulik oppbygning 

Innholdsmessig er de ulike klimaplanene ganske like, med kapitler som omfatter 

energiforbruk, klimagassutslipp, mål, strategier og tiltak. Klimaplanene presenterer imidlertid 

tiltakene på forskjellige måter, og noen av planene beskriver ikke strategier for å nå målene. 

 

Klimaplanene i Moss, Eidsberg og Råde viser en opplisting av tiltak sammen med teksten. 

Østfold Fylkeskommune, Indre Østfold, Sarpsborg, Halden og Rygge har samlet tiltakene i 

tabeller, noe som gjør det lettere å få oversikt over tiltak innen ulike områder / temaer. 

Tabellene inkluderer aktører og mål for gjennomføring i flere av disse planene. I Østfold 

Fylkeskommune, Sarpsborg og Rygge er tiltaksdelen omtalt som handlingsdel/-program. 

 

Figur 12 viser et utsnitt fra klimaplanen i Moss kommune, med en liste med tiltak. 

 

 
Figur 12. Tiltak i energi- og klimaplanen for Moss kommune 

 

 

Fredrikstad har en lang liste med delmål i klimaplanen, men viser bare eksempler på tiltak 

som kan gjennomføres. I Moss, Råde og Rygge angir klimaplanene mål og tiltak, men 

mangler strategier for å nå målene. Østfold Fylkeskommune, Indre Østfold, Sarpsborg, 

Halden og delvis Eidsberg presenterer både mål, strategier og tiltak i sine klimaplaner. 
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Figur 13 viser tabell med tiltak innen ulike strategier fra klimaplanen i Halden kommune. 

 

 
Figur 13. Strategier med tilhørende tiltak i energi- og klimaplanen for Halden kommune 

 

 

Forskjellig nivå på delmål, strategier og tiltak 

Hovedmålene i energi- og klimaplanene har bare små variasjoner i ambisjonsnivåene. Nivået 

på delmål og strategier varierer mellom kommunene. Noen av klimaplanene har mer 

overordnede delmål og strategier, mens disse er svært detaljerte i andre klimaplaner. Denne 

variasjonen gjelder også for tiltak. I klimaplanene med detaljerte mål og tiltak er disse mer 

målbare og konkrete. Tiltakene kan for øvrig variere i omfang og tidsperspektiv innenfor en 

enkelt plan, noe som er naturlig.  

 

Det bør være en mer enhetlig oppfatning mellom kommunene av nivåer på delmål, strategier 

og tiltak. Et “tema” kan være formulert som mål i en klimaplan, som strategi i en annen og 

som tiltak i en tredje. Nedenfor vises et eksempel på dette. 

 

 Delmål i Sarpsborg:  

o Bedre tilbud og fremkommelighet for gange, sykkel og kollektivreiser  

 Strategi i Halden: 

o Legge til rette for økt bruk av kollektivtransport 

 Tiltak i Råde: 

o Bedre kollektivtilbudet 

 

 



20 

 

Figur 14 viser et utsnitt om tiltak fra klimaplanen til Råde kommune. 

 

 

 
Figur 14. Utsnitt om tiltak fra klimaplanen til Råde kommune 

 

 

Figur 15 viser et utsnitt fra klimaplanen til Rygge kommune, med hovedmål for energibruk og 

tilhørende delmål og tiltak. 

 

 
Figur 15. Utsnitt fra klimaplanen til Rygge kommune, med hovedmål for energibruk og 

tilhørende delmål og tiltak 
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Gode eksempler og anbefalinger 
Det bør komme tydelig frem i forord eller innledning når klimaplanen er vedtatt, hvilken 

planperiode den gjelder for og hvilken planstatus klimaplanen har. Det bør også være tydelig 

om tiltaksdelen har status som handlingsplan etter den nye plan- og bygningsloven. 

Klimaplanen bør angi når planen skal rulleres / oppdateres. 

 

Energi- og klimaplanen bør inneholde gode og tydelige illustrasjoner. I noen av klimaplanene 

er figurene utydelige og vanskelige å lese. Klimaplanene i bl.a. Moss og Sarpsborg har gode 

illustrasjoner av energiforbruk, klimagassutslipp og målsetninger. 

 

De klimaplanene som har en egen handlingsdel med tabeller over strategier og tiltak er 

tydeligere og lettere å lese enn klimaplaner med opplisting av tiltakene. Klimaplanene i 

Sarpsborg, Halden og Indre Østfold gir en fin oversikt over innsatsområdene med tilhørende 

strategier og tiltak. Tabellene er tydelige og ulike typer av tiltak er lette å finne. Hovedmål og 

målsettinger kommer også tydelig frem. 

 

Energi- og klimaplanen i Sarpsborg er et godt eksempel på en god og oversiktlig plan. Den 

følger veilederen med hensyn til oppbygning og innhold, og er lettlest med gode 

illustrasjoner. Klimaplanen har målbare og konkrete målsettinger, strategier og tiltak, og angir 

tydelig planstatus og planperiode. Dette er også den nyeste klimaplanen i Østfold (per 

september 2011), og den er dermed laget med en egen handlingsdel etter den nye plan- og 

bygningsloven. 

 

Energi- og klimaplanene bør være lett tilgjengelige på kommunenes internettsider, og også 

lastes opp på www.klimakommuner.enova.no. Det bør også være lenke til de enkelte 

kommunenes klimaplaner fra nettsiden til Østfold Fylkeskommune. 

  

 

 

 

 

http://www.klimakommuner.enova.no/
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Vedlegg 1 
 

Hovedmålene i energi- og klimaplanene i Østfold 
 

Østfold Fylkeskommune 

For at Østfold skal kunne oppfylle sin del av de nasjonale klimamålene, må vi redusere 

klimagassutslippene med 10 % innen 2012, 20 % innen 2020 og 55 % innen 2030 i forhold til 

utslippene i 2005. 

 

Fredrikstad 

Det skal oppnås et klimagassutslipp i 2012 på 234 tusen tonn CO2-ekvivalenter, noe som er 

30 % under 1990-nivå. Klimamålene for Fredrikstad er satt til følgende verdier: 

 

År 2008 2009 2010 2011 2012 

Mål (tusen tonn CO2) 320 295 270 245 234 

 

 

Råde 

Mål 2012:  

 Stabilisere elektrisitetsforbruket på 2005-nivå 

 Stabilisere utslippene av klimagasser på 1991-nivå 

 

Mål 2025:  

 Redusere elektrisitetsforbruket med 10 % i forhold til 2005-nivå 

 Redusere klimagassutslippene med 25 % i forhold til 1991-nivå 

  

Rygge 

Rygge kommune har ikke satt et overordnet mål for kommunens klimaarbeid, men har 

hovedmål innen fem ulike hovedområder. Disse blir beskrevet i neste kapittel. 

 

Moss 

Klimamål for Moss by: 

 Moss kommune vil gjennom aktivt samarbeid mellom myndigheter, næringsliv, 

organisasjoner og innbyggere arbeide for å bli en klimanøytral kommune innen 2020. 

Utslippsreduksjoner av tiltakene skal samlet sett ikke medføre økt bruk av elektrisitet. 

 

Klima- og energimål for Moss kommunes egen virksomhet: 

 Moss kommune skal bli en klimanøytral kommune innen 2020. Dette arbeidet blir 

ivaretatt i prosjektet Grønn kommune. Utslippsreduksjoner av tiltakene skal samlet 

sett ikke medføre økt bruk av elektrisitet. 

 

Halden 

Klimagassutslipp: Med utgangspunkt i utslippstall for 2007 har kommunen som målsetting å 

redusere klimagassutslippene med 

 10 % innen 2014 

 20 % innen 2020 

 55 % innen 2030 

 

Forbruk av energi: Kommunen har som målsetting å  
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 Redusere kommunens energiforbruk og øke andel fornybar energi 

 Redusere energiforbruket i kommunale bygg med minst 10 % innen 2015 

 

Sarpsborg 

For å bidra til bedre bymiljø og bedre folks helse skal Sarpsborgsamfunnet redusere de direkte 

utslippene av klimagasser med 50 % innen 2020 (i forhold til utslippene i 1991). 

 

Eidsberg 

Energimål 2025: 

 Eidsberg skal ha 20 % mer effektiv energibruk i 2025 

 Innen Eidsberg kommune skal det produseres minimum 20 GWh i lokale 

kraft/varmeverk basert på fornybare energibærere 

 Minst 50 % av oppvarmingsbehovet i Eidsberg skal dekkes av andre energibærere enn 

elektrisitet og fossilt brensel 

 

Klimamål 2025: 

 Redusere utslippet av klimagasser med 25 % i forhold til 1990-nivå 

 På lang sikt (2050) skal utslippet reduseres til et bærekraftig nivå som tilsvarer en 

reduksjon på 60 til 80 % i forhold til nivået i 1990. 

 

Indre Østfold 

Hovedmål 1: Klimagassutslippene skal innen 2020 reduseres med 20 % i forhold til 2007-nivå 

Hovedmål 2: Det totale energiforbruket skal innen 2020 reduseres med 20 % i forhold til 

2007-nivå. 
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Vedlegg 2 

 

Delmål og strategier i energi- og klimaplanene  
 

Østfold Fylkeskommune (ØFK) 

ØFK har fordelt strategier og tiltak på områdene felles strategier, transport, energi og 

oppvarming, avfall og landbruk, og forbruk. Innen hvert område er det listet opp overordnede 

strategier og satt opp tabeller med aktuelle tiltak. 

 

Strategier 

Felles strategier 

 Gjennomføre og forankre energi- og klimaplanlegging i kommunene 

 Videreutvikle samarbeidet i Osloregionen og Østlandssamarbeidet om felles mål, 

strategier og tiltak 

 Sikre finansiering av regionale klimatiltak 

 Planlegging for å møte klimautfordringene, bl.a. ved sårbarhets- og 

klimatilpasningsanalyser, og kommunale klimahandlingsplaner 

 Bevisstgjøre og bygge opp kunnskap i kommuner, næringsliv og befolkning i forhold 

til tiltak og atferd som kan redusere klimagassutslipp 

Transport 

1. Redusere transportomfanget i Østfold 

2. Stimulere til økt andel kollektivtrafikk 

3. Overføre transport av varer fra vei til jernbane og sjø 

4. Overføre transportaktivitet fra bil til gange og sykkel på kortere turer 

5. Sikre en effektiv og rask jernbaneforbindelse med tilstrekkelig kapasitet 

6. Legge til rette for bruk av fornybare og miljøvennlige drivstoff i kjøretøy 

Energi og oppvarming 

1. Satse på utbygging av bygg og boliger med lavt energibehov hvor lokalisering i 

forhold til lokal infrastruktur er ivaretatt 

2. Redusere energibehovet ved sterkere satsing på ENØK i bygninger og industri 

3. Redusere bruk av elektrisitet og olje til oppvarmingsformål ved overgang til 

vannbårne varmesystemer og fornybar energi 

4. Økt satsing på bioenergi fra landbruket 

5. Økt satsing på strømproduksjon fra fornybar energi 

Avfall og landbruk 

1. Bedre gjenvinningssystemer og etablere felles innsamlingssystemer for sortering av 

avfallet i kommunene 

2. Utvikle forbrenningsanlegg som gir høyest mulig energikvalitet og utnyttelsesgrad, 

men som ikke reduserer materialgjenvinningen i fylket 

3. Øke produksjon av biogass- og biodrivstoff basert på ulike typer organisk avfall. 

Samle opp metan fra avfallsdeponier, store avløpsanlegg og gjødsellagre 

4. Legge til rette for tiltak som reduserer utslipp av lystgass og forebygger tap av CO2 fra 

landbruksjord 

Forbruk 

1. Stimulere produsenter og leverandører (tilbydere) til utvikling av mer miljøtilpassede 

løsninger 

2. Stimulere til økt produksjon og forbruk av økologisk mat gjennom eksisterende 

nettverk i fylket 

3. Prioritere bruk av produkter og tjenester med miljø-, energi- og klimatilpasset profil 
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4. Øke samarbeidet i Miljøfyrtårn Østfold for å spre erfaring og kunnskap om hvordan 

miljøsertifisering kan bidra til økt konkurransekraft og bedre miljøprofil 

 

Fredrikstad 

Fredrikstad foreslår en rekke delmål for kommunens klimaarbeid. Delmålene er ikke gruppert 

innen ulike områder, men omfatter de samme temaene som er omtalt ovenfor. Det er ikke 

beskrevet strategier for å nå målene, og delmålene er heller ikke beskrevet med tilhørende 

tiltak. Planen inneholder en tabell med eksempler på mulige tiltak, men hvilke tiltak som skal 

gjennomføres skal komme ved utarbeidelse av kommunens handlingsplan, seksjonsplaner og 

virksomhetsplaner. 

 

Delmål 

1a. Klima- og energiplan 2007 for Fredrikstad kommune legges til grunn for det videre 

arbeidet med reduksjon av klimagasser i Fredrikstad kommune 

1b. Vår visjon er at Fredrikstadsamfunnet skal ha alle muligheter til å velge miljøvennlige 

løsninger, og at vi foretrekker disse framfor alternativer som forurenser mer. 

2. Fredrikstad kommunes målsetting for reduksjon av klimagasser: 

 De totale klimagassutslippene, inkludert CO2, skal reduseres med 30 % innen 2012, 

med 1990 som basis 

 Når det gjelder CO2-utslippene, skal målsettingen være en 20 % reduksjon innen år 

2012, med 1990 som basisår. I tillegg til dette bør Fredrikstad bystyre vedta som Oslo 

en 50 % reduksjon innen 2050. 

3. Inneholder 31 mål innen flere ulike temaer. 

4. Plan- og miljøseksjonen får ansvar for å legge frem et forslag om organisering av 

klimaarbeidet i kommunen 

5. Det utarbeides en klimasårbarhetsanalyse for Fredrikstad kommune 

6. Det utarbeides et veikart for produksjon av miljøvennlig energi og forsyning basert på 

virksomheter i nedre Glomma og kommunens eget engasjement i selskaper som har dette som 

arbeidsområde. 

 

Råde 

Råde presenterer tiltakene innen områdene utbyggingspolitikk og energiforsyning, transport 

og kommunikasjon, og øvrige kommunale tiltak. Hvert område inneholder en beskrivelse av 

aktuelle tiltak. Det er ikke beskrevet strategier for å nå målene. 

 

Rygge 

Rygge har fordelt mål og tiltak på områdene transport og arealplanlegging, energibruk, 

forbruk og avfall, landbruk og bioenergi, og holdninger og informasjon. Innen hvert område 

er det et hovedmål med tilhørende tabell med delmål og tiltak. Det er ikke beskrevet strategier 

for å nå målene. 

 

Hovedmål 

Transport og arealplanlegging 

1. For kommunen som helhet: Redusere CO2-utslippet med 10 % gjennom redusert 

transportbehov med privatbil 

2. For kommunen som organisasjon: Redusere CO2-utslippet med 10 % gjennom større 

fokus på egne transportmetoder 

Energibruk 

1. Få oversikt over og redusere energibruk i kommunal bygningsmasse med 10 % 

2. Redusere energibruk i kommunen med 10 % 
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Forbruk og avfall 

1. For kommunen som helhet: Redusere total avfallsmengde og øke 

materialgjenvinningsgraden til 75 % 

2. For kommunen som organisasjon: Få på plass miljøvennlige retningslinjer for innkjøp 

og oversikt over eget forbruk / avfall 

Landbruk og bioenergi 

1. Redusere omdisponering av jordbruksareal med 50 %, redusere utslipp av 

næringsstoffer fra landbruket med 10 %, øke bruk av tilgjengelig energi fra landbruket 

til biobrensel med 50 % 

Holdninger og informasjon 

1. Rygge kommune er en aktiv pådriver og inspirator for miljøvennlige løsninger 

 

Moss 

Moss lister opp tiltak innen ulike områder gjennom hele sin klimaplan. Tiltakene faller 

innenfor målområdene utslippskutt (Grønn kommune, fjernvarme, transport m.m.), 

energieffektivisering og konvertering i egne bygg, energibruk i kommunen for øvrig, 

energiforsyning og energiproduksjon, og holdningsskapende arbeid. Det er ikke beskrevet 

strategier for å nå målene. 

 

Halden 

Halden har fordelt strategier og tiltak på områdene: redusere energiforbruket, bruke lokale og 

fornybare energiressurser, prosessutslipp – jordbruk, avfall og forbruk, stasjonære utslipp – 

industri, transport, og motivere. På hvert av disse temaene er det listet opp strategier for å nå 

målene. Det er satt opp tabeller med foreslåtte tiltak for hver strategi. 

 

Strategier 

Redusere energiforbruket 

 Redusere energiforbruket i kommunale bygg og drift 

 Bruke kommunal utbyggingspolitikk 

 Informasjon og stimuleringstiltak 

Bruke lokale og fornybare energiressurser 

 Øke bruken av fornybar energi i kommunale bygg 

 Bruke kommunal innkjøpspolitikk 

 Øke utnyttelsen av spillvarme 

 Informasjon og stimuleringstiltak 

 Ny energiforsyning 

Prosessutslipp – jordbruk, avfall og forbruk 

 Redusere utslipp fra jordbruksareal 

 Begrense avfallsmengden, øke gjenvinningen og få på plass uttak av deponigass 

 Stimulere bærekraftig forbruk 

Stasjonære utslipp – industri 

 Øke bruken av fornybar energi 

Transport 

 Dempe veksten i biltrafikken ved å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport 

 Stimulere befolkning og næringsliv til å bruke miljøvennlige transportløsninger 

Motivere 

 Premiere ekstra innsats 

 Informasjon 

 Miljøsertifisering av kommunens virksomhet 
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Sarpsborg 

Sarpsborg fokuserer på de samme innsatsområdene som i Framtidens byer; areal og transport, 

energibruk i bygg, forbruksmønster og avfall, tilpasning til klimaendringer, og 

kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid. Innen hvert område er det listet opp flere 

målsettinger og strategier for å nå målene. I klimaplanens handlingsdel er det satt opp tabeller 

med tiltak innen hvert område. 

 

Eidsberg 

Eidsberg har valgt følgende satsningsområder: energieffektivisering, utbygging av 

fjernvarmeanlegg, konvertering til andre energikilder enn fossilt brensel og elektrisitet, nye 

bygg og boliger, transportsektoren, kommunale bygg og anlegg, prosessutslipp. Det er en 

beskrivelse av hvert område, og det er listet opp tiltak. Strategier for å nå målene er beskrevet 

for noen av områdene. 

 

Indre Østfold 

Indre Østfold har utarbeidet seks delmål for utslippskutt innen utslippskildene mobil, 

stasjonær og landbruk / industri / avfall. Videre er det utformet fem strategier for å nå målene. 

Innen hver strategi er det beskrevet tiltak. Tiltakene er også satt opp i tabeller innen hver 

strategi. 

 

Delmål 

1. Utslipp fra transport (mobile kilder) skal reduseres med 10 % innen 2012 og 20 % 

innen 2020 fra 2007-nivå 

2. Utslipp fra energi til oppvarming (stasjonær forbrenning) skal reduseres med 10 % 

innen 2012 og 20 % innen 2020 fra 2007-nivå 

3. Utslipp fra avfall og landbruk / prosess skal reduseres med 10 % innen 2012 og 20 % 

innen 2020 fra 2007-nivå 

4. Andelen materialavfall som gjenvinnes økes til 60 % innen 2020 

5. Minimum 20 % av energi produsert i Indre Østfold skal være basert på fornybare 

energibærere i forhold til 2007-nivå 

6. Minimum 50 % av den stasjonære energien skal (oppvarming) i Indre Østfold skal 

dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel 

 

Strategier 

1. Kommunen skal i samarbeid med de øvrige kommunene i regionen sørge for en 

hensiktsmessig organisering av klima- og energiarbeidet i egen organisasjon, mot 

innbyggerne og næringslivet 

2. Energiforbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i regionen, 

øke andelen alternativ energi og endre forbruksmønster 

3. Kommunen skal stille tydelige energi- og miljøkrav i kommuneplanens arealdel og 

ved endring i kommunens servicestruktur 

4. Kommunen skal sikre rammebetingelser for en bærekraftig forvaltning av 

landbruksnæringen 

5. Kommunen skal forebygge ulykker ved ras, skred og flom ved et føre-var prinsipp i 

planleggingen og ved utbygging 

 

 



28 

 

Vedlegg 3 
 

Tiltak i energi- og klimaplanene 
 

Østfold Fylkeskommune 

Klimaplanen inneholder et handlingsprogram med strategier og tiltak. Tiltakene er gruppert i 

tabeller innen hvert av de prioriterte områdene, og har ulikt omfang og tidsperspektiv. 

 

Noen av tiltakene er listet opp nedenfor: 

 Ta i bruk offentlig utarbeidede verktøy for energi- og klimaplanlegging 

 Redusere kollektivsatsene og øke frekvensen i rushtiden 

 Bygge ut infrastruktur for fornybare og miljøvennlige drivstoff 

 Gjennomføre ENØK-tiltak i industrien 

 Samarbeide om å etablere felles systemer for innsamling og gjenvinning av 

kildesortert avfall 

 Styrke det etablerte nettverket for produksjon og forbruk av økologisk mat i Østfold 

 

Fredrikstad 

Klimaplanen inneholder ingen konkrete tiltak som skal gjennomføres, men en tabell med 

eksempler på mulige tiltak. Hvilke tiltak som skal gjennomføres skal komme ved utarbeidelse 

av kommunens handlingsplan, seksjonsplaner og virksomhetsplaner. 

 

Råde 

Klimaplanen inneholder noen få, mer overordnede tiltak med en beskrivelse av tiltaket. 

 

Noen av tiltakene er listet opp nedenfor: 

 Kommunal arealplanlegging 

 Arbeide for rask etablering av dobbeltspor gjennom kommunen og fylket 

 Bedre kollektivtilbudet 

 Kommunale innkjøp 

 

Rygge 

Den siste delen av klimaplanen er en handlingsdel med mål og tiltak. Tiltakene er delt i 

tabeller under hvert av innsatsområdene, med delmål og ansvarlig for gjennomføring. 

Tiltakene varierer i omfang, men er relativt konkrete. 

 

Noen av tiltakene er listet opp nedenfor: 

 Følge retningslinjer for transporteffektivitet gitt i Fylkesplanen ved å satse på 

knutepunktsutvikling framfor spredt bebyggelse 

 Anskaffe miljøvennlige biler (hybrid) der dette er mulig 

 ENØK-tiltak i rehabiliteringsprosesser 

 Utbygging av fjernvarmenettet 

 Øke mengde avfall til gjenvinning ved å etablere hensiktsmessige returordninger 

 Utarbeide retningslinjer for miljøvennlige innkjøp i kommunen 

 

Moss 

Gjennom planen er det listet opp tiltak innenfor ulike tiltaksområder. Tiltakene er konkrete og 

målbare. Bak i planen er det en oppsummering av tiltaksområdene med mål og tidsaspekt. 
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Klimaplanen skal følges opp med egne handlingsplaner innen transport, Grønn kommune og 

avfall. 

 

Noen av tiltakene er listet opp nedenfor: 

 Økt fjernvarmeutbygging med tilknytningsplikt 

 Utnyttelse av spillvarme 

 Øke antall strekninger med gang- og sykkelvei vesentlig 

 Overgang til mer klimavennlig drivstoff 

 Levering av deponigass til fjernvarmeanlegg 

 Innføre miljøledelse gjennom Miljøfyrtårn i Moss kommunes virksomheter 

 Økt grad av sortering av avfall til materialgjenvinning 

 

Halden 

Bak i klimaplanen er det tabeller med tiltak innen hvert område og hver strategi. Det er 

oppgitt et tidsaspekt for hvert tiltak. Noen tiltak er konkrete, mens andre er mer overordnet. 

Bak tabellene er det en utfyllende beskrivelse av ulike typer tiltak. Det skal utarbeides 

handlingsplaner knyttet opp mot ulike sektorer og innsatsområder. 

 

Noen av tiltakene er listet opp nedenfor: 

 Kommunen skal gjennomføre lønnsomme, energieffektiviserende tiltak – senke 

kommunens lønnsomhetskrav til slike tiltak 

 Krav til energiforbruk og varmesystemer lagt inn i utbyggingsavtaler 

 Økt utnyttelse av spillvarme i industrien som energikilde for fjernvarme og nærvarme 

 Begrense avfallsmengden. Økt gjenbruk og gjenvinning 

 Kommunen har mål om å miljøfyrtårnsertifisere 50 % av egen virksomhet i løpet 

planperioden på fem år 

 

Sarpsborg 

Klimaplanen inneholder en fireårig handlingsdel som skal revideres hvert år. Handlingsdelen 

består av en tabell med tiltak innen hvert av innsatsområdene. Det er en omfattende 

handlingsplan med konkrete og målbare tiltak, som også inkluderer aktører og mål for 

gjennomføring. 

 

Noen av tiltakene er listet opp nedenfor: 

 Utarbeide et arealregnskap for Nedre Glomma 

 Etablere flere sykkelparkeringsplasser 

 Krav om klima- og miljøvennlige lavenergiløsninger i nybygg og ved 

hovedrehabiliteringer 

 Fase ut oljebaserte fyrkjeler i kommunale bygg 

 Innføre felles avfallsløsning for all kommunal virksomhet og samtidig forbedre 

kildesorteringen i kommunale bygg 

 Miljøfyrtårnsertifisere 1/3 av kommunal virksomhet og være en pådriver for at annen 

offentlig og privat virksomhet miljøsertifiseres 

 Rehabilitering av avløpsnettet 

 Klimaeffekt skal beskrives i alle politiske saksframlegg 

 

Eidsberg 

Klimaplanen inneholder en beskrivelse av hvert innsatsområde, og lister opp tiltak innen hvert 

område. Tiltakene er konkrete og målbare. 
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Noen av tiltakene er listet opp nedenfor: 

 Arbeide for økt bruk av energi- og miljøsertifisering av bygg i regionen 

 Etablere ENØK-fond 

 Kartlegge nye områder for nærvarmeanlegg 

 Bytte ut oljekjeler med biokjeler eller varmepumpe i kommunale byggsom ikke kan 

knyttes til fjern- eller nærvarmeanlegg 

 Redusere spesifikt energibehov i nye bygg 

 Utbedre sykkelveinettet 

 Behandle gjødsel i biogassanlegg, der metan utvinnes og benyttes til produksjon av 

varme eller elektrisitet 

 

Indre Østfold 

Det er en omfattende tabell med tiltak bak i klimaplanen. Tiltakene er gruppert under hver av 

de fem kommunale strategiene, og er konkrete og målbare. 

 

Noen av tiltakene er listet opp nedenfor: 

 Kommunen avsetter i budsjettet for 2012 minimum 20 kroner per innbygger til 

øremerkede ENØK-tiltak i egen kommune 

 Det innføres et elektronisk system for oppfølging av energiforbruket i kommunale 

bygninger 

 Kommunen skal årlig gjennomføre minst en holdningskampanje for å oppfordre 

ansatte til å gå/sykle til jobben 

 Kommunen som eier stiller krav til renovasjonsvirksomhetene om at 80 % av avfallet i 

kommunene skal gjenvinnes i 2020 

 Kommunen skal i løpet av 2013 etablere minimum en ladestasjon for el-biler 

 I tettstedene skal nye utbyggingsområder planlegges med kort avstand til sentrale vei- 

og kollektivtilbud 
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Vedlegg 4 
 

Klimakommuner på ENOVA 
ENOVAs nettsider www.klimakommuner.enova.no har en omtale av noen av energi- og 

klimaplanene som er vedtatt. På den enkelte kommunes side er det en oppsummering av 

energiforbruk, klimagassutslipp, mål innenfor innsatsområdene og de viktigste tiltakene. 

 

Nedenfor er det lenker til de kommunene i Østfold som er omtalt. 

 

Fredrikstad 

http://www.klimakommuner.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1417&kommuneid=106 

 

Rygge 

http://www.klimakommuner.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1417&kommuneid=136  

 

Moss: 

http://www.klimakommuner.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1417&kommuneid=104  

 

Eidsberg 

http://www.klimakommuner.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1417&kommuneid=125 

 

 

 

Vedlegg 5 

 

Sammendrag i Powerpoint. 

 

http://www.klimakommuner.enova.no/
http://www.klimakommuner.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1417&kommuneid=106
http://www.klimakommuner.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1417&kommuneid=136
http://www.klimakommuner.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1417&kommuneid=104
http://www.klimakommuner.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1417&kommuneid=125

