
 

Handlingsplan 2012 
 

Klima Østfold 
 

 

 

 



Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover 

  
 
Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 
 

1. Bakgrunn 

 

Samarbeidsmodell 

 Klimarådet  – kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for 

Fylkesmannen.  

 Under Klimarådet etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte 

kommune/region. Styringsgruppen beslutter hvilke arbeidsgrupper som opprettes iht. 

vedtatt handlingsplan. Fylkesmannen vil kunne delta i arbeid på de områder hvor de 

har sektoransvar. 

 Det er ansatt en prosjektleder/koordinator som organiserer arbeidet. Partene vil her 

forplikte seg gjennom økonomiske midler og kompetanse.  

De forskjellige Klimaplanene har et perspektiv minst fram til 2020. Derfor er det ønskelig at 

Klima Østfold også har det samme perspektivet. Prosjektet må ha en forutsigbarhet som 

tilsier at partene forplikter seg til minst et 3-årig samarbeid for å kunne skape resultater. Etter 

den perioden evalueres prosjektet for å se på grunnlag for videre samarbeid.  

 

Et sammenligningsstudium ble gjennomført på alle kommunale Klima- og energiplaner. 

Oppsummert går følgende områder igjen i de fleste planer. Tiltak er spesifisert videre i årlig 

handlingsplan for Klima Østfold og kommunenes respektive Klima- og energiplaner. 

 

Areal og transport 
 

 Redusere transportbehovet  

 Redusere Klimagassutslipp fra transport  

 Bedre tilbud og fremkommelighet for gange, sykkel og kollektivreiser, for å 
gjøre det mer attraktiv og lettere å velge andre reisemidler 

Energibruk 
 

 Redusere utslipp fra energi til oppvarming 

 Redusere energiforbruket 

 Redusere andelen ikke-fornybar energi i bygg 

Forbruk og avfall 
 

 Redusere utslipp fra avfall 

 Redusere avfallsmengden 

 Øke gjenvinningsgraden 

 Miljøsertifisering av kommunale virksomheter 

 Redusere miljøbelastningen ved kommunale innkjøp 



 

2. Intensjon/Rolle 

 
Klima Østfolds rolle skal øke gjennomføringsevnen for klima- og energitiltak gjennom å: 

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

 Mobilisering av økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogram 

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. 

3. Økonomi 

 
Se behandling av felles sak for beløp i 2012  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kunnskap, holdninger og informasjon 
 

 Heve befolkningens kunnskapsnivå om miljø og Klima 

 Miljøsertifisering av kommunale virksomheter 

 Dialog med næringslivet 

Landbruk 
 

 Øke bruk av energi fra landbruket til biobrensel 

 Redusere prosessutslipp fra landbruket 

Budsjett for arbeidet 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 Total 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 
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Tiltak 

Område Aktivitet Ressurser Mål 

Kommunale 
Planvirkemidler 

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

Faggruppe med 
planleggere 

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

 Tilrettelegge for at kommunene i 
samarbeid implementerer kravene i 
kommunenes organisasjon 

Faggruppe med 
planleggere 

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

Informasjons- og 
holdningsskapende 
arbeid 

Utarbeide informasjonsplan for 
Klimaarbeid i Østfold frem mot 2015.  

Koordinator og adm. gruppe 
MD/KLIF 

En treårig plan for informasjonsarbeid, 
formidlingsverktøy og kampanjer 

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

Koordinator og adm. gruppe 
MD/KLIF 

Forberede oppstart én kampanje. 

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

Koordinator og adm. gruppe 
 

Styrke formidlingsevnen av både 
innbyggerorientert informasjon, kunnskap og 
erfaring mellom kommunene. 

 Utvikle klimagassregnskap for 
kommunen/ fylkeskommunen som 
organisasjon. 

Koordinator 
 
MD/KLIF 

Styrket kvalitet på utslippstall og bedre 
målbarhet på tiltaksnivå. 

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

Koordinator 
MD/KLIF 

Tydelig kommunikasjon av gjennomførte 
tiltak og deres effekt 

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

Koordinator 
Transnova 

Et grunnleggende hurtigladetilbud ved alle 
større trafikknutepunkter i Østfold 



Område Aktivitet Ressurser Mål 

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

Koordinator og adm. gruppe 
Transnova 

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

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

Koordinator og adm. 
gruppe, 
Transnova 

En ny biogassfyllestasjon ved større 
trafikknutepunkt i Østfold. 

Miljøvennlige 
Innkjøp 

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. 

Koordinator, innkjøpere, 
Grønn Bil og Zero 

Økning av antall kjøretøy på fornybare 
drivstoff i kommunene i Østfold 

 Utarbeide konkurransegrunnlag for kjøp 
av miljøvennlige og energieffektive 
kjøretøy til kommunale tjenester. 
 

- Utarbeide kriterier og 
vurderingsgrunnlag for innkjøp 

Koordinator, innkjøpere, 
Grønn Bil og Zero 

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

 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 

Koordinator, adm. gruppe 
Zero, Transnova, 
innkjøpere 

Et reelt alternativt for kommunen til fossile 
taxitjenester 



Område Aktivitet Ressurser Mål 

Miljø- og 
energiledelse, 
miljøstyringssystem 

Opplæring innen ISO-14001, 
ledelsesbasert organisasjonsforankring 
av miljø- og energistyring i 
kommuneadministrasjonene 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. 

Koordinator, adm. gruppe Mer miljø- og energieffektiv ressursbruk i 
kommunene og klare miljø- og energimål 
forankret i ledelsen. 

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

Faggruppe energi & bygg  Mer effektiv energistyring 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 

 Utarbeide rammeavtale med Enova på 
vegne av kommuner og fylkeskommune 

Koordinator med faggruppe 
energi & bygg som 
referansegruppe 

Forenklet søknadsprosess hos Enova for 
kommunene i Østfold 

Kollektivtrafikk Vurdere tiltak i Klima Østfold regi for økt 
bruk av kollektivtransport i Østfold 

Adm. gruppe og koordinator 
ØKT 

Forslag til konkrete tiltak for handlingsplan 
2013 og 2014 



Felles kommunal deltagelse i andre, eksisterende samarbeid 

Aktivitet Ressurser Mål 

Biogass Østfold Koordinator søkes innlemmet i 
styringsgruppen for å representere 
kommunene. 

Økt biogassutvinning i Østfold og lavere utslipp fra landbruket 

Energiforum Østfold Koordinator går inn som sekretær for 
Energiforum Østfold 

Energiforum Østfold brukes som kommunenes arena for kontakt og 
samhandling med næringsliv og organisasjoner i Østfold 

 
 
 
 

4. Møteplan 

 
Klimarådet 
 
29. februar 2012 
Uke 51, 2012 
 
Administrativ gruppe 
Uke 12 
Uke 24 
Uke 36 
Uke 47/48 


