Hva kan en kommune gjøre for klima?
En oversikt over tiltak og virkemidler som bidrar til redusert klimapåvirkning
Ledelse og økonomi
• Klimaarbeid gjennomsyrer kommunen:
Forankre og fordele ansvar for klimatiltak i
alle enheter og sørge for god kompetanse
• Klimabudsjett: Klimatiltak og ansvarsfordeling
for alle enheter inkluderes i budsjett og
økonomiplan = klimahandlingsprogram
• Pengeplassering i grønne fond og pensjonsordninger
• Klima-og miljøstrategi for kommunalt eierskap
i (inter)kommunale selskaper, kraftselskap,
eiendomsselskap mm
• Forvalte kommunens skog for optimal
klimanytte

Samfunnsutvikling og tilrettelegging
• Tilrettelegge for fossilfri person -og nyttetransport
(el, hydrogen og biogass): ladepunkt og fyllestasjoner, omlastingssentraler for varetransport, bomstasjoner med rabatt for
fossilfrie kjøretøy
• Lokal fossilfri kollektivtransport, som ferger
• Tilrettelegge for produksjon av biogass

Arealbruk og planmyndighet
• Arealplanlegging og-grep som kombinerer
redusert transportbehov og overgang til
fossilfrie kjøretøy:
- Fortetting med kvalitet, planlegge etter
prinsippet om “rett virksomhet på rett plass”
- Legge til rette for kollektivtrafikk, sykkel og
gange
- Bilbegrensende tiltak i byer og tettsteder, kombinert med at el-, hydrogen- og
biogasskjøretøy gis fordeler framfor
fossilkjøretøy
- Innføre gågater eller lavutslippssoner

Innbyggere og frivillig sektor:
• Tilrettelegge for initiativ for gjenbruk,
reparasjon, deleordninger mm
• Evt. pengestøtte som supplerer Enovas/statens.
Eks: Elbillading i borettslag
• Klimakommunikasjon som konsekvent viser
løsninger

• Tilrettelegge for karbonopptak og unngå
utslipp gjennom å bevare matjord, myr og
skog
• Hvis fjernvarme og -kjøling: Kombinere
tilknytningsplikt for tilstrekkelig etterspørsel
med enkle og ambisiøse unntaksprinsipper
for forbildebygg
• Gulrot og pisk for å fremme ambisiøse bygg
og områder gjennom byggesaksbehandling

Næringsutvikling:
• Bruke anskaffelser strategisk for å bidra til
næringslivets omstilling
• Lage arenaer for samarbeid og kompetanseheving
• Evt.næringsutviklingsfond: Klimakriterier
for støtte
Jordbruk og skogbruk:
• Tilby kurs om klimatiltak
• Tilrettelegge for utnyttelse av husdyrmøkk
til biogassproduksjon eller liknende
Påvirke fylke og stat:
• Godt kollektivtilbud
• Regler,avgifterogpengestøtte

Tjenester:
Kultur
Fritidsklubber

Skole
og SFO
Bibliotek

Kjøretøy- og
maskin-avd

Barnehage

Kontorbaserte
tjenester og
administrasjon

Eldreomsorg
Hjemmetjeneste
og institusjoner

Renovasjon

Lokale
veier

• Redusere behovet for og effektivisere transport
• Overgang til gåing, sykling og 100 % fossilfrie kjøretøy
• Energieffektivisering, god drift, utnytte overskuddsvarme

Bygg,
infrastruktur

• Effektiv og smart
gatebelysning

• Produksjon av lokal energi, eks sol
• Ressurs- og arealeffektivitet, gjenbruk, sirkulærøkonomi, fornybare materialer, materialer med lavt klimafotavtrykk
• Fossilfri anleggsdrift, Klimavennlig massehåndtering
• Lekkasjetetting
• Pluggingkjøring av rør

• Deling/flerfunksjonsbygg, unngå å bygge nytt
• Stille krav som leietaker

Innkjøp

• Unngå unødvendig forbruk
• Minske miljøpåvirkning og fremme klimaløsninger
• Etterspørre fossilfri varetransport der det er mulig

Kantiner og
storkjøkken

• Redusere matsvinn
• Klimavennlige menyer

Annet

Vann
og
kloakk

• Tilrettelegge for gjenbruk
• Stor sorteringsgrad til resirk

• Tilby deleløsninger

• Slam og matavfall til biogassproduksjon

• Spre kunnskap og informasjon
• Miljøsertifisering

@klimaostfold
@klimaostfold
@stfoldKlima

