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Samarbeidet 
 

Klima Østfold er et verktøy for gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller 
energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er i samsvar med kommunenes 
klima- og energiplaner, samt andre kommunale planer. Klima Østfold skal ikke være en 
erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for 
kommunenes egen måloppnåelse. 
 
Dette ønsker vi å oppnå gjennom å: 

• Samarbeide på en måte som bidrar til å styrke gjennomføringen av partenes vedtatte 
politikk. 

• Mobilisere ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer statlig og 
internasjonalt. 

• Drive kunnskapsoppbygging internt i nettverket.  
• Kvalitetssikre og følge opp tiltak for best mulig reduksjonspotensial mht. 

klimagassutslipp.  
• Utvikle relevante måleindikatorer for fylket og lage klimaregnskap i Østfold.  

 
Arbeidet i Klima Østfold har kommet godt i gang. Det er etablert tre faggrupper: innkjøp, 
planvirkemidler og energi & bygg. Hver gruppe jobber med tiltak i handlingsplanen som faglig 
hører til gruppen.  
 
 
Klimarådets rolle og arbeid 
Klimarådet består av fylkesordfører 
og ordførere fra de deltagende 
kommunene samt representant for 
fylkesmannen. Klimarådet hadde sitt 
stiftelses møte 29. februar, hvor 
handlingsplanen for 2012 ble vedtatt 
og samarbeidsavtalen underskrevet. 
Alle kommuner, Fylkeskommunen 
og Fylkesmannen var godt 
representert på oppstartsmøtet. Det 
ble vedtatt at det skulle settes ned et 
arbeidsutvalg som kunne håndtere 
saker underveis i året. Arbeids-
utvalget har ikke vært innkalt til møte.  
 
Klimakontaktenes rolle og arbeid 
Klimakontaktene er på mange måter hjertet i Klima Østfold, og aktiviteten og deltakelsen her 
er en forutsetning for at samarbeidet skal fungere. Gruppa har hatt 5 møter, og vært 
ansvarlige for gjennomføringen av en rekke av aktivitetene: Klimaregnskap, 
Kommunikasjonsstrategi med Informasjonsplan, Handlingsplan, Enøk kurs, Klimabildager og 
innspill til Miljøledelse. I tillegg til å bidra i de konkrete aktivitetene har også klimakontaktene 
en viktig rolle som kontaktperson inn mot politikere og administrasjon i egen kommune.    
 
De ulike faggruppenes rolle og arbeid 
Faggruppe Innkjøp har hatt tre møter. Marker kommune (representerer innkjøpssamarbeidet 
i indre), Askim, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss deltar i gruppa. Gruppa har jobbet med 
innkjøpsgrunnlag for kjøretøy og transporttjenester på fornybare drivstoff. Det har vært gjort 
en jobb for å kartlegge hvilke kjøretøy og transportbehov de ulike kommunene har, for i neste 
runde ha et bedre grunnlag for å vurdere hvilke kjøretøy som kan byttes ut med mer 
klimavennlige alternativer.  
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Faggruppe Energi & Bygg har hatt 3 møter felles og flere mindre arbeidsmøter. Skiptvet, 
Spydeberg, Våler, Moss, Sarpsborg, Rakkestad og Eidsberg er med i gruppa. Gruppa har 
jobbet med et anbud på energimerking og utredning av egne bygg, i tillegg til kontakt mot 
Enova for å kunne utarbeide en rammeavtale om tilskudd til tiltak.  
 
Faggruppe kommunale planvirkemidler har hatt to møter og en Studietur til Stavanger der vi i 
tillegg til befaring fikk orienteringer fra kommuneplansjef, miljøvernsjef, transportplansjef og 
byplansjef. Hobøl, Marker, Fredrikstad, Askim, Spydeberg, Sarpsborg, Rakkestad, Moss, 
Trøgstad og Eidsberg deltar i gruppa. Plangruppa har sett på hvilke muligheter som finnes 
for å få inn ulike bestemmelser i planverket som kan bidra til mindre klimagassutslipp.  
 
 
Arrangementer 
Klima Østfold deltok som medarrangør av Open-Days konferansen i Østfold 25. september. 
Konferansen stilte spørsmålet: Hva må til for å nå et mål om at 20 % av kjøretøyene i Østfold 
skal gå på fornybare drivstoff innen 2020. Det var stor oppslutning om konferansen der ca 
100 personer deltok. 
 
Klimabil-dager: Det ble i samarbeid  
med Zero arrangert klimabildager for 
kommunene fire steder i fylket. Her 
ble det gitt informasjon til kommunene 
om hvilke muligheter som finnes på 
klimabilmarkedet. Mange, både fra 
administrasjonen og politikere fikk 
testet ulike biler.  
 
Enøk-kurs for boligeiere: Det ble i 
løpet av høsten tilbudt 
energisparingskurs i alle kommunene. 
Vi satset på god markedsføring i 
mange ulike kanaler. Likevel ble det 
dårlig oppslutning om kursene, og 
bare halvparten av kursene ble 
gjennomført.  
 
 
Deltakelse på andre møter/arrangement 
Spydspisskommune 
Klima Østfold er tatt opp som en del av Spydspisskommune-prosjektet som er finansiert av 
KRD med Zero som prosjektleder. Her deltar vi i et nettverk sammen med andre kommuner 
og Fylkeskommuner som ønsker å være en spydspiss innenfor et utpekt område. I 
Spydspiss-prosjektet har vi spesielt fokus på tilrettelegging for transport på fornybar energi, 
og på bruk av planvirkemidler i klima-arbeidet. Gjennom spydspiss-prosjektet får vi tilgang til 
kompetanse og ressurser fra Zero. For eksempel fikk vi god hjelp til å gjennomføre vår 
Klima-bil turné i oktober.  
 
Koordinator har deltatt på tre nettverksmøter i Spydspiss-prosjektet. Spydspissprosjektet 
inviterte og betalte for 2 deltakere til Zero-konferansen.  
 
Energiforum Østfold 
Koordinator deltar som sekretær for Energiforum Østfold. Mange av kommunene er også 
medlemmer i dette forumet, og det er en fin arena for kontakt og samhandling med 
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næringsliv og organisasjoner i Østfold. Koordinator har deltatt på 4 styremøter, og vært med 
å arrangere et medlemsmøte.  
 
Biogass Østfold 
Koordinator deltar i Styringsgruppa for Biogass Østfold 2015, som et bindeledd og 
representant for kommunene. Klima Østfold var også med på å arrangere et seminar om 
klima, avfall og Biogass.  
 
Prosjekter 
Innvilget: 
Det er søkt og innvilget kr 150 000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Østfold. 
Skjønnsmidlene var først og fremst tiltenkt tiltak knyttet til miljøvennlige innkjøp. I samråd 
med Fylkesmannen er disse midlene også brukt til nettverksarbeid og til studietur for 
Plangruppa.  
 
Infragreen er et prosjekt finansiert av EU og Vegdirektoratet, med over kr 3,5 mill. på norsk 
side. Klima Østfold er med som deltager med kr 150 000. Formålet er å bistå kommuner med 
å lage en plan for utbygging av ladeinfrastruktur på egne p-plasser, samt sette krav til 
utbyggere. Alle kommuner som lager en plan/strategi for utbygging får tilskudd fra prosjektet 
til å bygge infrastruktur. 
 
Avslått: 
Klima Østfold søkte støtte fra 
Klimaløftet (MD), til å dekke direkte 
kostnader knyttet til en 
informasjonskampanje. 
Informasjonskampanjen skulle 
gjennomføres som en del av et større 
prosjekt med fokus på ENØK som 
klimatiltak.  Vi søkte om 140 000 
kroner. Søknaden ble dessverre 
avslått, men vi har fått presentert 
Klima Østfold og vil prøve med nye 
kampanjer i 2013.  
 
Klima Østfold var involvert i arbeidet med å utarbeide en søknad om støtte til etablering av 
miljøtaxikonsept og flåtestyringssystem. Søknaden inkluderte flere av aktørene i NCE 
klyngen og Taxiforbundet. Søknaden ble avslått av Transnova 
 
Ikke avgjort/under arbeid: 
Klima Østfold har i samarbeid med Østfoldforskning og en rekke andre partnere søkt midler 
fra Oslofjordens Regionale Forskingsfond, til prosjektet: Energi- og klimaeffektive regioner – 
nye metoder og verktøy for energi- og klimaarbeid i offentlig og privat sektor (KlimaReg). 
KlimaReg skal bidra til å gjøre klima- og energiarbeidet mer effektivt og handlingsrettet, 
gjennom å kombinere lokal stedfestet informasjon med nasjonale databaser og modeller i 
GIS-baserte verktøy. Det søkes totalt om 5,9 millioner kroner og Klima-Østfolds arbeid med 
klima- og energiregnskap vil inngå som en del av egeninnsatsen.  
 
Klima Østfold har lagt ut et felles anbud på energimerking og utredning av egne bygg for 
noen kommuner. Anbudet etterspør en opsjon på utvidet analyse pr. bygg. Dersom denne 
opsjonen benyttes, kan det utløse kr 100 000 fra Enova til å dekke merkostnader knyttet til 
analysen. 
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Økonomi 
 

Budsjett og finansieringsplan 2012: 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Regnskap 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Stipulert kostnad, Fylkeskommunen. Inkluderer, telefon, arkiv og økonomitjenester, trykking av infomateriell, etc. 

 

Budsjett for arbeidet 2012 I hele kr 

Lønn og kontorkostnader 770 000 

Arrangementer 70 000 

Ekstern kompetanse, Utredninger med mer 300 000 

Egne midler, tiltak 351 000 

Eksterne midler, tiltak 750 000 

Total 2 141 000 

Finansieringsplan 2012 I hele kr 

Fast tilskudd, kr 20 000 per kommuneadministrasjon 320 000  

Innbyggerjustert tilskudd, kr 1,5 per kommune 400 500      

Fylkeskommunen i Østfold 720 500      

Fylkesmannen i Østfold 50 000      

Ekstern finansiering, ansøkte midler 750 000 

SUM  2 141 000 

Kostnader I hele kr 

Lønn, reiser og kurs 793 598 

Møteutgifter 31 073 

Innleid prosjektleder til oppstart 64 877 

Logo Grafisk profil inkl. facebook og nettside 114 490 

Kommunikasjonsstrategi og Informasjonsplan  46 350 

Kampanje, Enøk-kurs 138 387 

Gjennomføring Enøk-kurs 100 238 

Infragreen  150 000 

Taxiprosjekt 0 

Tiltak bygg 0 

Klima- og energiregnskap 80 000 

Studiereise Plangruppa (15.pers) 33 000 

Kontorhold og overheadkostnader* 100 000 

Total  1 652 013 
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Det er ikke gjort beregninger på hvor mye kommunenes, Fylkeskommunens og 
Fylkesmannens egenandel i form av timer utgjør I prosjektet. Siden Klima Østfold skal være 
et verktøy for kommunene til å gjennomføre oppgaver som bør gjøres uansett, har dette ikke 
vært viktig. Det er ganske store forskjeller på hvor mye den enkelte kommune legger inn av 
egne ressurser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Regnskap 2012 

 
Inntekter I hele kr 

Fast tilskudd, kr 20 000 per kommuneadministrasjon 320 000 

Innbyggerjustert tilskudd, kr 1,5 per kommune 400 595 

Østfold fylkeskommune 736 415 

Fylkesmannen i Østfold 50 000 

Skjønnsmidler til miljøinnkjøp 150 000 

Overført fra oppstartsmidler 25 646 

Total 1 682 656 

 
 

Midler overført fra 2012 til 2013 30 643 

 
 

 
 

Vedtatt men ikke fakturerte kostnader   

Tiltak bygg 150 000 

Sum vedtatte kostnader 150 000 
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Aktivitetene i Handlingsplanen 
 

I det følgende rapporteres det direkte på aktivitetene i Handlingsplanen for 2012. Aktivitet og mål er hentet fra Handlingsplanen, og det er satt 
inn en egen kolonne for rapport til den enkelte aktivitet.  
 
 
Informasjons- og holdningsskapende arbeid 
 

Aktivitet Mål Rapport 

Utarbeide informasjonsplan for 
Klimaarbeid i Østfold frem mot 2015.  

En treårig plan for informasjonsarbeid, 
formidlingsverktøy og kampanjer 

Informasjonsplan er utarbeidet og distribuert til blant 
annet informasjonsansvarlige i kommunene.  

Holdnings- og informasjonskampanje 
rettet mot en definert samfunnsgruppe 
ved bruk av et eksisterende verktøy 

Forberede oppstart én kampanje Det ble gjennomført en informasjonskampanje om 
Enøk, og tilbudt enøk-kurs for boligeiere i alle 
kommunene. Pga. dårlig oppslutning om kursene ble 
bare halvparten gjennomført.  

Utvikle et felles kommunikasjonsverktøy 
for Klima og energi på vegne av 
kommunene i Østfold 

Utvikling av ett eller en pakke med 
kommunikasjonsverktøy for å skape 
forutsigbarhet og styrke formidlingsevnen 
av både innbyggerorientert informasjon, 
kunnskap og erfaring mellom kommunene. 

Facebook-side er etablert. Denne er tenkt brukt i 
ulike kampanjer etc.  
Nettside er etablert. Denne er noe foreløpig og må 
videreutvikles.  
Klima Østfold er også på Twitter.  

Utvikle klimagassregnskap for kommunen/ 
fylkeskommunen som organisasjon. 

Styrket kvalitet på utslippstall og bedre 
målbarhet på tiltaksnivå. 

Det er i samarbeid med Østfoldforskning søkt midler 
til et forskningsprosjekt. Klimakontaktene har 
utvekslet erfaringer i arbeidet med klimaregnskapet.  

Lage et system for årlig rapportering av 
utslippstall og effekt per tiltak 

Tydelig kommunikasjon av gjennomførte 
tiltak og deres effekt 

Det er utarbeidet en felles rapport med klima- og 
energiregnskap for alle kommunene med tall fra 
2010. i samarbeid med CO2-focus.  
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Miljø- og energiledelse, miljøstyringssystem 

Aktivitet Mål Rapport 

Opplæring innen ISO-14001, 
ledelsesbasert organisasjonsforankring av 
miljø- og energistyring i kommune-
administrasjonene og større, kommunale 
virksomheter, for adm. Kommunal ledelse. 
Det skal vurderes hvilke typer 
virksomheter hvor det er hensiktsmessig å 
benytte ISO 14001. Miljøfyrtårn eller grønt 
flagg benyttes for øvrige virksomheter 
hvor ISO 14001 ikke er hensiktsmessig. 

Mer miljø- og energieffektiv ressursbruk i 
kommunene og klare miljø- og energimål 
forankret i ledelsen. 

Ei arbeidsgruppe i Klima Østfold har utarbeidet et 
notat som oppsummerer erfaringer fra kommuner 
som har tatt i bruk miljøstyring som verktøy.  
Gruppen har også utarbeidet en presentasjon og mal 
for saksfremlegg. Foreløpig er dette presentert i 
Sarpsborg, Fredrikstad og Rakkestad.  

 
 
Infrastruktur 

Samarbeide med potensielle utbyggere 
om etablering av hurtigladestasjoner i 
sentrale områder i Østfold 

Et grunnleggende hurtigladetilbud ved alle 
større trafikknutepunkter i Østfold 

Hurtigladeutbygging fase 3 for Østfold omfatter 
samarbeid mellom Marker, Rakkestad og 
Fredrikstad kommuner samt Fylkeskommunen. 
Sammen har disse aktørene vedtatt egne 
tilskuddsbeløp og søkt Transnova om tilsagn til 
hurtigladestasjoner på Ørje, Rakkestad og ved to 
steder i Fredrikstad. Samlede tilsagn skal inngå som 
delfinasiering ved utbygging. Anbud skal utlyses til 
interesserte utbyggere. Utbyggerne vil bli vurdert på 
egeninnsats og kvalitet på gjennomføringen. 

Benytte resultater fra utredningen om 
ladeinfrastruktur i Østfold til å utarbeide en 
plan for normalladeinfrastruktur i hver 
kommune og innarbeiding i 
parkeringsreglement og reguleringskrav. 

En plan for og oppstart av jevn utbygging 
av normalladeinfrastruktur for ladbare biler 

Arbeidet gjøres gjennom Infragreen. Hver kommune 
får tilbud om vederlagsfri faglig bistand gjennom 
prosjektet for å utarbeide en strategi for 
ladeinfrastruktur på egne virksomheter og 
kommunens offentlige parkeringsplasser. Så langt er 
Trøgstad godt i gang som pilotkommune for 
utbygging og uttesting av ladeinfrastruktur. 
Fredrikstad er også i gang.  
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Aktivitet Mål Rapport 

Samarbeide med potensielle utbyggere 
om etablering av biogassfyllestasjoner i 
sentrale områder i Østfold. 

En ny biogassfyllestasjon ved større 
trafikknutepunkt i Østfold. 

Det vil i juli bli etablert en biogassfyllestasjon i 
Sarpsborg. Denne skal primært betjene bussflåten, 
men vil bli gjort offentlig tilgjengelig.  
 
Det er sammen med Askim kommune og Østfold 
fylkeskommune tatt initiativ til en biogassfyllestasjon 
i Askim. Møller Gruppen og AGA er utfordret til å 
svare på hva som skal til for å etablere en 
fyllestasjon i Askim. 

  
Kommunale Planvirkemidler 
 

Aktivitet Mål Rapport 

Utarbeide felles forslag til Klima- og 
energikrav til Kommuneplanen, 
detaljreguleringer, utbyggingsavtaler 

Tilby kommunene klart formulerte 
miljøkrav og miljømål for innarbeiding i alle 
detaljreguleringer, utbyggingsplaner og 
kommunedelplaner  

Det er arbeidet med å kartlegge handlingsrom og 
hvilke formuleringer som er brukt andre steder. Dette 
arbeidet er ikke ferdig, og vil videreføres i 2013.  
 

Tilrettelegge for at kommunene i 
samarbeid implementerer kravene i 
kommunenes organisasjon 

Tilstrekkelig kompetanse og administrativ 
og politisk forankring til å sette Klima- og 
energikrav gjennom kommunenes 
planvirkemidler 

Vi prøvde å arrangere et større seminar om 
klimakrav i planverket. Det viste seg vanskelig å få 
de vi ønsket som innledere på relativt kort varsel, så 
arrangementet ble utsatt på ubestemt tid.  
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Miljøvennlige Innkjøp 

Aktivitet Mål Rapport 

Utvikle felles kunnskaps- og 
erfaringsgrunnlag for drift, bruk og 
kostnader knyttet til bruk av kjøretøy på 
fornybare drivstoff. Til bruk i felles 
saksgrunnlag for prioritering av kjøretøy 
på fornybare drivstoff i nybilkjøp i 
kommunene. 

Økning av antall kjøretøy på fornybare 
drivstoff i kommunene i Østfold 

Det ble gjennomført en Klimabil-turné med 
arrangementer i fire kommuner: Våler, Askim, 
Eidsberg og Fredrikstad. Formålet var å få mer 
kunnskap om hvordan kommunene skal kjøpe inn 
mer klimavennlige bilder, og at politikere og 
administrasjon skulle få teste ulike biler.  

Utarbeide konkurransegrunnlag for kjøp 
av miljøvennlige og energieffektive 
kjøretøy til kommunale tjenester. 
- Utarbeide kriterier og vurderingsgrunnlag 
for innkjøp 

Økning av antall kjøretøy på fornybar 
energi blant kommunale kjøretøy i Østfold 

Med utgangspunkt i det Moss kommune har gjort i 
forhold til innkjøp av el-biler har innkjøpsgruppa 
jobbet med innkjøpsgrunnlag for biler på fornybare 
drivstoff. Dette arbeides det videre med i 2013. 
 
Det er også gjort et arbeid for å kartlegge bilparken i 
kommunene, som kunnskapsgrunnlag for å vite mer 
om hva slags biler kommunen har behov for. Her 
mangler vi fremdeles informasjon fra noen 
kommuner, men dette arbeidet vil gjøres ferdig så 
snart som mulig.   

Samarbeide med drosjenæringen om 
utviklingen av et miljøtaxikonsept basert 
på biogass og el, og bidra til en 
infrastruktur for storstilt drift av miljøtaxier.  
 

- Utarbeide felles miljøkrav ved kjøp 
av taxitjenester 

- Bistå med ladeinfrastruktur ved 
taxiholdeplasser 

Et reelt alternativt for kommunen til fossile 
taxitjenester 

NCE Smart Energy Markets utarbeidet en søknad 
om støtte til etablering av miljøtaxikonsept og 
flåtestyringssystem. Søknaden inkluderte flere av 
aktørene i NCE klyngen og Taxiforbundet.  
 
Søknaden ble avslått av Transnova 
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Kommunale bygg 

Aktivitet Mål Rapport 

Tilrettelegging for implementering av 
energistyring og -overvåking 
(energiovervåkningssystem EOS) 
 
- Samarbeid om valg av system, bestilling 
og implementering hos de kommuner som 
fortsatt ikke er i gang. 
- energianalyse av kommunale bygg 

Mer effektiv styring av bygg  
 
Økt kvalitet på fremtidige ENØK- tiltak. 
 
Bedre inneklima i kommunale bygg 
 
Styrket kvalitetsmessig innkjøring av SD- 
anlegg og bruk av EOS i energiledelse 
 
 

Behovet hos kommunene viste seg å være på 
energimerking og utredning av egne bygg. Det ble 
gjennom høsten arbeidet frem et felles 
konkurransegrunnlag for anbud. Med på anbudet 
deltar Våler, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Eidsberg, 
Moss, Sarpsborg, Rømskog og Fylkeskommunen.  
 
Anbudet forespør energimerking av angitte bygg 
samt utvidet analyse og handlingsplan per bygg og 
for eiendomsmassen per kommune. Utvidet analyse 
skal vurdere forskjeller på teoretisk og faktisk 
energibruk, gjøre en tilstandsanalyse på bygget og 
vurdere energieffektiviserings- og rehabiliteringstiltak 
opp mot kostnader og gevinster. 

Utarbeide rammeavtale med Enova på 
vegne av kommuner og fylkeskommune 

Forenklet søknadsprosess hos Enova for 
kommunene i Østfold 

Det er i anbudet beskrevet over lagt inn en leveranse 
knyttet til samsvar med Enovas krav om grunnlag for 
søknad om rammeavtale. Leveransene til hver 
kommune danner grunnlaget for en slik søknad 

 
 


