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FORORD
Klimautfordringene krever offensive tiltak internasjonalt, nasjonalt og lokalt. FNs klimapanels viser til
at verden må handle langt raskere og mer kraftfullt for å redusere klimautslippene og de konsekvensene de
medfører. Alle må redusere sine utslipp så mye og så raskt som mulig om vi sammen skal unngå irreversible
klimaendringer. For faktisk å nå målet om et nullutslippssamfunn i 2050, må innsatsen i klimapolitikken
styrkes betraktelig.
Klimatilpasning handler om å øke forståelsen av dagens og framtidens klima, og i dette arbeidet har
kommunene en nøkkelrolle. Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for kommunens
oppgaver, som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og
næringsliv kommunen bør legge til rette for og hvordan vi forvalter naturen.
For å skape lavutslippssamfunnet trenger vi alle med på laget og det er gledelig at bevisstheten om
klimautfordringene er økende, og mange gjør klimavennlige valg i hverdagen. Teknologien gjør det stadig
enklere å leve mer klimavennlig. Stadig flere nullutslippsbiler ruller ut på norske veier, fergetrafikken blir
elektrisk, elfly prøves ut og etterspørselen etter smarthus og smartteknologien øker. Så løser ikke ny
teknologi alt, vi må også endre vanene og forbruket vårt.
Ungdommenes kommunestyre har utarbeidet et klimaopprop hvor de oppfordrer de politiske
partiene i Frogn til å ta klimaansvar. Ja, vi som er folkevalgte i Frogn vil ta klimaansvar, og vi tar oppropet
fra ungdommene på det største alvor. Frogn skal bli en foregangskommune i klimaarbeidet. Vi må redusere
bruk av plast og tilførsel av plast til naturen, og avfall ved å sørge for at kommunale bygg har kildesortering
og redusere utslipp fra transport ved å styrke kollektivtrafikken. Frogn vil satse på sirkulærøkonomi og
meldinga legger opp til mer deling og gjenbruk.
Vedlagt meldinga er en omfattende tiltaksbank. Dette vil være et aktivt dokument som oppdateres jevnlig.
Innbyggerne inviteres til å komme med forslag til gode klimatiltak. Sammen skaper vi en mer klimavennlig
kommune. Klimavennlig atferd sammenfaller i stor grad med helsevennlig atferd og skal premieres.
En konsekvens av klimaendringer er tap av biologisk mangfold. Hver 5 norske dyre og planteart er på
rødslisten over truede og utsatte arter. På verdensbasis står en million av til sammen åtte millioner arter i fare
for å dø, ifølge rapport fra FNs naturpanel 2019. Vi vil gjøre alt vi kan for å håndtere de krevende miljø og
samfunnsutfordringene vi står ovenfor. For vår egen del og ikke minst for fremtidige generasjoners del.
Frogn kommune som organisasjon skal gå foran og feie for egen dør, men for å redusere
klimagassutslippene må alle i lokalsamfunnet bidra innenfor sitt virkeområde: Innbyggere; næringsliv; idrett-,
kultur- og friluftsforeninger og organisasjoner. Meldinga danner grunnlag for en bred ansvarliggjøring i Frogn
kommune som organisasjon, hos administrasjon, folkevalgte og innbyggere.
Komite for klima og energi i Frogn Kommune
Snorre Øynes, Linda Byström, Nicolay Corneliussen, Tone Merete Hauk Hansen, Grethe Reinhardtsen
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Klimaopprop - hilsen ungdommene i Frogn
UKS har enstemmig sluttet seg til følgende uttalelse som vi ønsker å formidle til politikerne i
Frogn.
22. mars 2019 samlet tusenvis av barn og unge seg til demonstrasjoner, både foran Stortinget
og på Rådhuset i Frogn. De streiket for klimakampen og for sin egen fremtid.
Senest i høst la FN frem en klimarapport som beskrev konsekvensene av en global oppvarming
på 1,5 grader. Millioner vil bli rammet av tørke, flom og annet ekstrem-vær. De fattigste blir
rammet hardest.
Ungdommens kommunestyret i Frogn vil heie på alle som engasjerer seg i klimakampen. Det er
viktig, det handler om vår fremtid.
Vi vil mer enn å demonstrere.
Vi oppfordrer de politiske partiene i Frogn til å ta klimaansvar. Frogn må bli en
foregangskommune. Vi må slutte å bruke plast, vi må sørge for at alle kommunale bygg har
kildesortering, vi må styrke kollektivtrafikken og vi må tenke gjenbruk.
Barn og unge har ropt ut hva de mener. Nå må dere voksne politikere begynne å høre på oss.
Fremtiden er vår!
Ungdommens kommunestyre i Frogn, 30.4.2019

Ungdommens kommunestyre (2019)
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Hovedmål for klima og energi i Frogn
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 definerer kommunens overordnede mål og strategier for klima
og energi, og er kommunens viktigste overordnede styringsredskap for utvikling av Frogn som lokalsamfunn.
Målene for klima og energi er i tråd med internasjonale, nasjonale og regionale føringer, og basert på
forskning og statistikk over utslipp (se vedlegg 1 og 2). Et viktig mål på veien til Frogn som lavutslippssamfunn
er
•

klimagassutslippene i 2030 skal være 60 prosent lavere enn 1991 nivået

Frogn kommune som organisasjon har ambisjon om være klimanøytral innen 2030. Med klimanøytral menes
at vi skal beregne utslipp og redusere disse så mye som mulig med egne tiltak etter en fastsatt plan. Det
gjenværende klimautslippet nøytraliseres ved kjøp av klimakvoter.
Hva er det viktigste vi kan gjøre for å nå klimamålene? I en bærekraftig samfunnsutvikling må vi planlegge for
lavest mulig utslipp og energiforbruk, mer bevisst areal- og transportplanlegging, mindre forbruk av ressurser,
mindre avfallsproduksjon, god håndtering av vannressursene og bevaring av det biologiske mangfoldet.
Arealplanlegging utgjør det mest langsiktige virkemiddelet for å redusere kommunens CO2 utslipp fra den
største hovedkilden, transport.

2015
2030
2050
Illustrasjonen er hentet fra Regional plan
for klima og energi Akershus (2018)
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Hensikt med meldinga
Kommunens tidligere arbeid på klima og energi blir i stor grad videreført, men denne meldinga har økt vekt på
hvordan vi skal komme fra ord til konkret handling. Meldinga har ni gjennomføringsstrategier for omstillingen til
Frogn som lavutslippssamfunn.
Kommunestyremelding for klima og energi er utarbeidet i tråd med nylig vedtatt statlig planretningslinjer for
klima og energi hvor det er understreket at slike planer skal være strategisk innrettet, og bygge på grundige
analyser av nåsituasjon. Vedlagt planen er kunnskapsgrunnlag som viser dagens energibruk og utslippsstatus
innenfor kommunens og fylkets grenser.
Meldinga har oversikt over tiltaksområder og utvalgte indikatorer. En mer omfattende «tiltaksbank» følger som
vedlegg. Tiltaksbanken skal være et aktivt og oppdatert dokument som oppdateres jevnlig. Tiltaksbanken er
et grunnlag for utarbeiding og prioritering av tiltak i tiltaksplanen for klima og energi som følger som vedlegg til
Frogn kommunes handlingsprogram med budsjett1.

Klimameldingens plass i plansystemet
Plansystemet i Frogn kommune består i dag av kommuneplanen (tolvårsperspektiv) og
handlingsprogrammet (treårsperspektiv). Mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet er det behov for
kommunestyremeldinger som denne som detaljerer innholdet i kommuneplanen; sikrer kunnskapsgrunnlaget
og legger til rette for politiske langsiktige retningsvalg og prioriteringer.
Kommunestyremelding for klima og energi legges til grunn for den kommunale saksbehandlingen,
forvaltningen og planleggingen, herunder areal og reguleringsplanarbeidet; handlingsprogrammet og budsjett
og framtidige kommunestyremeldinger på andre områder.
Klima og energimeldinga har et 12 års perspektiv og erstatter tidligere kommunestyremelding fra 2014. Hvert
fjerde år vurderes behovet for å revidere meldinga i planstrategien.
Rapportering på oppfølging av meldinga gjøres årlig på styringsindikatorene for klima og energi som
innarbeides i Handlingsprogrammet med budsjett, og i tiltaksplanen for klima og energi.

Kommunens
drift, forvaltning
og saksbehandling

Planprogram

Kommunal
planstrategi

12-årig
kommuneplan

Melding om
klima og energi

Tiltaksbank

4-årig
handlingsprogram
med budsjett og
tiltaksplaner

Rapportering

6

Årsmelding

Hvordan ivaretar vi konsekvenser av klimaendringene?
Denne meldinga er innrettet mot å redusere utslippene, mens håndtering av konsekvenser av klimaendringer
– klimatilpasning - ivaretas gjennom sikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen.
I henhold til klimaprofil for Oslo og Akershus utarbeidet av Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) viser
framskrivninger av klimaendringer at det vil bli høyere temperaturer, mindre snø, hyppigere mildværsperioder
om vinteren, tørrere somrer og at nedbør i større grad vil komme som styrtregn2. Endringene kan få
konsekvenser i form av ras, flom, tørke og økt skogbrannfare og særlig for infrastruktur, bygninger og
framkommelighet. Klimaendringene berører mange av kommunens politikk, myndighets- og utviklingsområder.
Det gjelder arealplanlegging, vannforvaltning, vei og samferdsel, kulturminner, friluftsliv, næringsutvikling,
undervisning, innkjøp og eiendomsutvikling. Det gjelder også å sikre det arealet vi har til matproduksjonen,
og ikke omdisponere landbruksarealer til andre formål. Dette for å håndtere klimarisiko og sørge for å dekke
basisbehov som mat og vann3.
Arbeidet med klimatilpasning krever derfor sektorovergripende planlegging og ivaretas gjennom arbeidet
med risiko og sårbarhetsanalysen på overordnet nivå i Frogn kommune. Klimavurdering er innført som et
overordnet prinsipp i all planlegging i kommunen, både i de tverrgående prosjektene og i alle enheter. I tillegg
innarbeider vi klimatilpasning i alle sjekklister for utarbeiding av planer, byggesak og planlegging av vann og
avløp mm.

Hvilken rolle har kommunen i omstillingen til lavutslippssamfunn?
De største utslippene i Norge er fra olje- og gassvirksomhet, industri, bergverk, veitrafikk, luftfart, sjøfart
og fiske. Dette er utslippsområder som krever nasjonale tiltak og virkemidler. Kommunen bidrar til
klimagassreduksjon gjennom sin rolle som planmyndighet, eiendomsbesitter, innkjøper, tjenesteleverandør og
samfunnsutvikler. Kommunen har derfor en nøkkelrolle i å tilrettelegge for ikke bare effektiviseringstiltak, men
også tiltak som medfører omstilling4:

Tiltak på flere nivå
Bygg

Transport

Mat (indirekte)

Nivå 1:
Effektivisering

Tilpasning innenfor Mindre energitap
dagens strukturer/
systemer
(optimalisering)

Mer drivstoffgjerrige
motorer og tekniske
tiltak som gir mindre
utslipp

Redusert svinn i
verdikjeden (dyrking,
distribusjon, forbruk)

Nivå 2:
Utvikling

Overgang til
strukturerer/
systemer som er
mer klimaeffektive

Bruk av fornybare
energikilder

Overgang til
transportformer med
lavere utslipp som å
sykle istedenfor å kjøre
bil

Lokal dyrking som gir
redusert energi og
ressursbehov i transport
og infrastruktur

Nivå 3:
Omstilling

Forebygging av
behov for ressurs
og energibruk

Sambruk og
delingsløsninger
av bygg og uterom

Utdanning, rekreasjon,
diagnostisering, studier,
arbeid uten transportbehov

Økt andel mat basert på
vegetabilske kilder (lavt i
næringskjeden)
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SLIK VIL VI HA DET– klimamål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel

TEMA

MÅL FOR FROGN SOM
SAMFUNN

MÅL FOR FROGN SOM
ORGANISASJON

HOVEDMÅL

•

Direkte klimagassutslipp i
Frogn er redusert med 60 %
innen 2030 sammenlignet
med utslippsnivået i 1991.

•

Frogn kommune som
organisasjon har som ambisjon
å være klimanøytral innen 2030.

TRANSPORT

•

Klimagassutslippene fra
transportsektoren i Frogn er
redusert med 60 % innen 2030
fra 1991-nivå.

•

Alle nye lette kommunale kjøretøy er nullutslipp innen 2025, og
tyngre kommunale kjøretøy er
nullutslippskjøretøy innen 2030.

BYGNINGER, BYGG- OG
ANLEGGSPLASSER OG
OPPVARMING AV BYGG

•

Bygg- og anleggsplasser er
fossilfrie innen 2030.
Utslipp fra oppvarming av bygg
er redusert med minst 90 %
innen 2030 fra 1991, uten å
øke elektrisitetsforbruket.

•

Kommunale bygg- og
anleggsplasser er fossilfrie innen
2025.
Elektrisitetsforbruk i kommunale
bygg og anlegg er redusert med
50 % i 2030 fra 2017.

LANDBRUK, JORDBRUK
OG SKOGBRUK

•

Bærekraftig matproduksjon har
økt mens klimagassutslippene
er på samme nivå eller lavere i
2030 sammenlignet med 2015.
Landbruket er fossilfritt innen
2030.

•

Kommunen som skogeier skal
sikre biologisk mangfold og klimavennlig skjøtsel.

Restavfall og matsvinn er redusert med 50 % innen 2030.
Økt ombruk og en materialgjenvinningsgrad av alt avfall
på 65 % innen 2030.

•

Kommunens avfall er sortert like
godt som husholdningenes avfall.

Vi satser på sirkulær
økonomi i form av økt
gjenbruk, reparasjon og
materialgjenvinning.

•

Innen 2025 skal alle
rammeavtaler ha innarbeidet
miljømål.
Nye kommunale bygninger er
nullutslippsbygg.

•

•
AVFALL

•
•

INDIREKTE UTSLIPP
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•

•

•

STRATEGIER FOR ET MER KLIMAVENNLIG FROGN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

I en bærekraftig samfunnsutvikling må det planlegges for lavest mulig utslipp og energiforbruk,
mer bevisst areal- og transportplanlegging, mindre forbruk av ressurser, mindre avfallsproduksjon,
god håndtering av vannressursene og bevaring av det biologiske mangfoldet.
Arealplanlegging utgjør det mest langsiktige virkemiddelet for å redusere kommunens CO2 utslipp
fra transport.
Kommunen tilrettelegger for en arealstrategi og tettstedsutvikling som reduserer transportbehovet
og avstanden mellom bolig, servicetilbud og arbeid, og som gjør det attraktivt og trygt å sykle og gå.
Kommunen samarbeider med Ruter om å utvikle buss- og båttilbudet i og til Frogn.
Kommunen innhenter erfaringer fra andre kommuner og Akershus fylkeskommune som har vedtak
om å stille krav til fossilfrie bygg- og anleggsplasser ved nybygg.
Kommunen veileder i plan og byggesaker om klimavennlige løsninger og søker å øke ambisjonsnivået
i samarbeid og utbyggingsavtaler.
Kommunen informerer på nettsider og møter om klimagevinsten ved bevaring av eksisterende
bygninger og bygningsdeler framfor riving.
Kommunen informerer om klimavirkemidler og tilskudd til klimavennlig landbruk.
Kommunen stimulerer til god agronomisk drift med redusert jordarbeiding, god drenering,
karbonbinding i jord og skog samt energibesparende drift og bruk av fornybar energi.
Kommunen stimulerer til økt lokal produksjon av grønnsaker og bær.

Kommunen jobber gjennom Follo Ren IKS for økt ombruk og materialgjenvinningsgrad for
husholdningsavfallet, og viderefører og stimulerer til næringsetablering og frivillig arbeid om ombruk
og redesign.

Kommunen:
• informerer og kommuniserer om klimavennlige valg og er holdningsskapende i skoler og barnehager.
• skal ved innkjøp velge klimavennlige varer og tjenester i et livsløpsperspektiv.
• drifter bygg, anlegg, vei og kommunale arealer med minst mulig klimafotavtrykk.
• håndterer avløp, overvann og avløpsslam fra renseanlegg med minst mulig klimafotavtrykk.
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SLIK GJØR VI DET– meldingas 9 gjennomføringsstrategier
Gjennomføringsstrategiene oppsummerer hvordan vi skal gå fram for å iverksette flere tiltak for å nå klimamål5.

Vi tenker klima i
alt vi gjør
Vi motiverer til å ta
klimavennlige
valg

Vi samarbeider
om, og
samskaper en mer
klimavennlig
kommune

Vi satser på
kortreist kvalitet
Vi øker
kunnskapen om
klima og energi

Vi tilrettelegger
for gjenbruk,
reparasjon og
deling

Vi innarbeider
miljøkrav i alle nye
innkjøpsavtaler og
anskaffelser

Vi feier for egen dør

Vi finansierer
prioriterte tiltak

1. Vi tenker klima i alt vi gjør

2. Vi feier for egen dør

Klima og energi skal inngå i kommunens
helhetlige styringssystem med kommuneplan,
handlingsprogram, budsjett og regnskap og i
kommunens drift, saksbehandling, rutiner og
systemer6.

Kommunen kan i kraft av sin rolle og virkemidler være
en pådriver for å redusere utslippene. Kommunen
kan som samfunnsaktør og planmyndighet
tilrettelegge for redusert transportbehov gjennom
by -og tettstedsutviklingen. Kommunen holder seg
oppdatert på, og informerer om, forskning som ligger
til grunn for mål og strategier.

Det innebærer blant annet å gjøre vurderinger
av hvilke konsekvenser en sak har for utslipp og
vurderinger av risiko knyttet til klimaendringer for
eksempel ved nye byggeprosjekter7.
En forutsetning for å gå fra enkelttiltak og «ildsjeler»
til at alle tar ansvar er at strategisk ledelse sikrer at
mål, strategier og tiltak har bredt eierskap.
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Fra enkelttiltak og ildsjeler til systemer og rutiner
hvor alle drar i samme retning

Som innkjøper kan kommunen anskaffe produkter og
tjenester slik at disse bidrar til å redusere skadelig
miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger, i
tråd med ny lov om offentlige anskaffelser.
De 1200 medarbeiderne i Frogn kommune spiller
en viktig rolle i å skape et lavutslippssamfunn.
Det må være enkelt å se sammenhengen mellom
dokumentert forskning på klimaeffekter, tiltak og
målsettinger. Eierskapet til tiltak kommer gjennom
kunnskap, involvering og informasjon. Tydelige
forventninger fra statlige myndigheter og gode
finansieringsordninger for kommunene, er en
forutsetning for at kommunen kan ta en nøkkelrolle i
omstillingen til et lavutslippssamfunn.
3. Vi motiverer til å ta klimavennlige valg
Vi kommuniserer om klima på en måte som øker
kunnskapen, og skaper motivasjon for at innbyggere
og næringsliv i Frogn tar klimavennlige valg. Vi
informerer om hvordan klimavennlige valg også er
positive valg for egen helse, livskvalitet og folkehelse
og attraktiv steds- og næringsutvikling. Ved å vise
eksempler på samkjøring, gå- og sykkelgrupper,
gjenbruk og deling kan vi oppnå at flere tar gode
klimavalg som reduserer utslippene. Nettsiden til
Frogn kommune «vær en klimavenn» er viktig for å gi
informasjon og ideer til å leve mer klimavennlig.

5. Vi øker kunnskapen om klima og energi
En forutsetning for å kutte utslipp er kompetanse
og kapasitet i kommunen til å ta en ledende rolle
i omstillingsarbeidet. Gjennom kunnskapsheving
stimulerer vi klimainteressen og engasjementet hos
innbyggere, ansatte i kommunen og næringsliv. I
nasjonal læringsplan gjeldende for alle skoletrinn er
det forsterkede mål om bærekraftig utvikling, respekt
for naturen og miljøbevissthet, og demokrati og
medborgerskap.
6. Vi satser på kortreist kvalitet
Frogn kommune som organisasjon videreutvikler
samarbeidet med næringslivet om grønn
verdiskaping og bærekraftig turisme. Som innbyggere
oppfordres vi til å bruke lokalmiljøet aktivt til ferieog fritidsformål, og å etterspørre lokalt produserte
matvarer, frukt, grønnsaker og bær. Kortreist
kvalitet gir vinn-vinn løsninger: Utslippsreduksjoner,
klimatilpasning, bedret folkehelse, økt byliv, bedret
kommuneøkonomi, økt lokal næringsutvikling innen
landbruk, reiseliv og besøksrettet næring.
Samtidig skal det grønne skiftet gi økt sosial
bærekraft forstått som å sikre grunnleggende
menneskelige behov, sosialt likeverdig og rettferdig
tilgang til og fordeling av samfunnets goder og byrder,
samt trygge og inkluderende lokalsamfunn preget av
samhørighet8.

4. Sammen skaper vi en mer klimavennlig kommune
Vi står overfor komplekse utfordringer i dag og i
framtida innenfor klima og energi. Overgangen til et
lavutslippssamfunn krever omstilling av strukturer
og systemer, infrastruktur, regelverk, endringer i
holdning og handling, og kan ikke løses av en sektor
alene eller utvalgte tiltak. Vi trenger møteplasser og
nettverk på tvers av de tradisjonelle grensene mellom
kommune og innbyggere, næringsliv og andre
samfunnsaktører.
Kommunen har en tilretteleggerrolle for at innbyggere
i alle aldre og med ulikt funksjonsnivå; næringslivet
og interkommunale selskaper kan delta med sin
kompetanse, ideer, engasjement og virkelyst for å
finne de gode løsningene. Også internt i kommunen
er det behov for å samarbeide på tvers for å få til de
gode løsningene. Det krever åpen tilnærming med
økt vekt på bred deltakelse og partnerskap.

7. Vi tilrettelegger for gjenbruk, reparasjon og deling
Vi tilrettelegger for delingsløsninger og utvikler
kultur for deling av ressurser og tjenester både hos
innbyggere, institusjoner og skoler. (Som kommune
tilstreber vi at det mest klimavennlige valget også
skal være det enkleste valget og vi tørr å spørre hva
som skal til for at folk velger det beste.
Vi stimulerer til utvikling av ny næring og arbeidsplasser innenfor gjenbruk, redesign, reperasjon
og som kan tilrettelegge for nye delingsløsninger.
Eksempler er bildelingsordninger, kontorhotell/delte
arbeidsplasser, men også delingsløsninger som
har eksistert lenge slik som Oslofjordens system for
utlån av hytter, bokollektiver, dugnadsordninger i
idrettsbevegelsen og utlånsbua for utlån av turutstyr
mm. Forskjellen fra før til nå er at dette lar seg lettere
koordinere gjennom internettbaserte løsninger.
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8. Vi finansierer prioriterte tiltak
Klimatiltakene som medfølger Frogn
kommunes handlingsprogram med budsjett
må kostnadsberegnes, og prioriterte tiltak må
finansieres. Tiltak som har lave kostnader, stor effekt
på klimautslippene og med positive effekter på de
andre satsningsområdene livskvalitet og folkehelse,
stedsutvikling, bolig og nærmiljø og næringsutvikling
og verdiskaping prioriteres. Eksempelvis: Tiltak for
at flere går og sykler bidrar til bedre helse for den
enkelte med redusert risiko for dødelighet, hjerte og
karsykdommer og diabetes, forbedret luftkvalitet,
mindre støy, og mer levende bomiljøer og byrom9.
Gjennomføring av tiltak følges opp og inngår som en
del av årlig rapportering.

Ullerud helsebygg - det første sykehjemmet i Norge i massivtre.
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9. Vi innarbeider miljøkrav i alle nye innkjøpsavtaler
og anskaffelser
Offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel
for å redusere klimagassutslipp og er særlig relevant
for sektorer som bygg, anlegg og eiendom, transport,
avfall og vann og avløp»10. Offentlige innkjøp
representerer så mye som 14 prosent av BNP, og er
en kraftig motor for næringsutvikling og innovasjon.
Bygg- og eiendomsforvaltning og transport gir
store gevinster energi- og klimamessig dersom det
settes strenge miljøkrav i anskaffelsene. Konkrete
eksempler på dette er fossilfrie byggeplasserA i Oslo.

Tiltaksområder og utvalgte indikatorer
I tabellen gis det en oversikt over tiltaksområder innenfor delområdene transport, bygninger, bygg og
anleggsplasser og oppvarming av bygg, jordbruk, skogbruk og landbruk, avfall og indirekte utslipp. En mer
utførlig liste av tiltak innenfor tiltaksområdene finnes i tiltaksbanken vedlagt meldinga.

Tiltaksbank
Klima- og energifeltet er i rask endring og det kommer nye ideer til løsninger basert på oppdatert forskning,
teknologiutvikling og erfaringer. Tiltaksbanken vil oppdateres jevnlig slik at den til enhver tid er aktuell og
tilpasset nye tilskuddsordninger. Tiltaksbanken gir oversikt over hvem som er ansvarlig for tiltaket, sentrale
samarbeidspartnere, kostnadsvurderinger, eksterne økonomiske støtteordninger, kommunens rolle/
kommunale virkemidler, effekt på målsettinger og gjennomførbarhet.

Føringer for prioritering av tiltak
Tiltak som skal prioriteres har høy effekt på reduksjon av klimagassutslipp, er kostnadseffektive og virker
positivt inn på våre andre satsningsområder; livskvalitet og folkehelse, lokal næringsutvikling og verdiskaping
og attraktiv stedsutvikling. I tillegg prioriterer vi å gjennomføre tiltak hvor det allerede er tilstede et sterkt
engasjement og vilje, det gjelder både i Frogn som organisasjon og blant innbyggere og næringsliv.

Føringer for utvalg av indikatorer
Utvalgte indikatorer skal være treffsikre på helheten av målsettinger og strategier innenfor et tema,
eksempelvis transport. Indikatorene bør i tillegg være målbare kvalitativt eller kvantitativt; konkret og tydelig,
og bør kunne måles jevnlig.
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Transport
Transport står for den største andelen av direkte klimagassutslipp nasjonalt, regionalt og i Frogn11. Utslipp
fra veitrafikken kan fordeles i lette og tunge kjøretøy hvor lette kjøretøy (personbiler og varebiler) står for 70
prosent av utslippene. De fleste reiser under 1 km foretas til fots, mens de fleste reiser over 1 km foretas med
bil. Sykkelandelen er størst (8 prosent) på reiser mellom 1 – 3 km12.
Den totale helsegevinsten ved at flere velger aktiv transport er beregnet til ca 26 kroner per kilometer for
syklende. En gjennomsnittlig sykkelreise er på fem kilometer. Dette gir en helsegevinst på 130 kroner per
tur13.

Mål for Frogn som samfunn:
Klimagassutslippene fra transport er redusert med 60 % sammenlignet med utslippsnivå i 1991
Mål for Frogn som organisasjon:
Alle nye lette kommunale kjøretøy er nullutslipp innen 2025, og tyngre kommunale kjøretøy er nullutslipp
innen 2030
Utvalgte indikatorer:
•
Direkte utslipp fra transport (Miljødirektoratet, kommunetall)
•
Andel lavutslipp og fossilfrie lette og tunge kommunale kjøretøy av den kommunale kjøretøysflåten
(Kommunens egne tall)
•
Andelen registrerte nullutslippspersonbiler per år (Opplysningsråd veitrafikk, kommunetall)
•
Kjøretøyslengde etter kjøretype og drivstoff (SSB, kommunetall)
•
Reisemiddelfordeling persontrafikk (kollektiv, sykkel og gange) (Reisevaneundersøkelse TØI)
•
Andel barn som sykler og går til skolen (Kommunens og skolens egne tall)
•
Antall meter/kilometer nyanlagt og tilrettelagt gang- og sykkelveier samt fortau (Kommunens egne
tall)
•
Antall sykkeloppstillingsplasser satt opp av kommunen (Kommunens egne tall)
Strategier transport:
•
Kommunen tilrettelegger for en arealstrategi og tettstedsutvikling som reduserer transportbehovet og
		
avstanden mellom bolig, servicetilbud og arbeid og som gjør det attraktivt å sykle og gå
•
Kommunen samarbeider med Ruter om å utvikle buss- og båttilbudet i og til Frogn
Tiltaksområder:
•
Tiltak for bedre kollektivtransporttilbud
•
Tiltak for økt sykkel og gange- innbyggere
•
Tiltak for økt sykkel og gange i kommunal tjeneste og at flere sykler og går til jobb
•
Tiltak for fossilfri kommunal bilpark
•
Tiltak for bedre ladeinfrastruktur – el, hydrogen og hybridbiler
•
Tiltak for å følge opp helhetlig parkeringssstrategi
Se detaljerte tiltak innenfor hvert av disse områdene i tiltaksbanken.

14

Bygninger, bygg- og anleggsplasser, oppvarming av bygg
Utslipp fra oppvarming av bygg utgjør 11 prosent av de direkte utslippene i 2017 i Frogn. De globale
utslippene fra produksjon av bygningsmaterialer til byggeprosjekter i Frogn inngår ikke, men utgjør langt større
utslipp.
Oppføring av nye bygg og rehabilitering av bygg er energikrevende og krever store mengder materialer og
genererer avfall. Anleggsfasen genererer også utslipp gjennom oppvarming av fossile energikilder og bruk
av fossilt drivstoff til anleggsmaskiner. Lokalisering og utforming av bygg påvirker innbyggernes behov for
transport og energi gjennom hele byggets levetid. Byggets kvalitet, arealbruk, materialer, tekniske løsninger,
brukeratferd og bygningsdrift er avgjørende for energibruken totalt sett og påvirker det totale utslippet.
Byggesektoren bruker på verdensbasis om lag 40 prosent av alle ressurser, inkludert energi og materialer.

Mål for Frogn som samfunn:
•
Bygg og anleggsplasser er fossilfrie innen 2030
•
Utslipp fra oppvarming av bygg er redusert med minst 90 % innen 2030 fra 1991, uten å øke 		
elektrisitetsforbruket
Mål for Frogn som organisasjon:
•
Kommunale bygg og anleggsplasser er fossilfrie innen 2025
•
Elektrisitetsforbruk i kommunale bygg og anlegg er redusert med 50 % i 2030 fra 2017
Utvalgte indikatorer:
•
Utslipp fra oppvarming av kommunale bygg (Miljødirektoratet, kommunetall fra 2013)
•
Klimagassutslipp fra fossil oppvarming og vedfyring – næringsbygg og husholdninger 			
(Miljødirektoratet, kommunetall)
•
Andelen gjenvinnings/sorteringsgrad i byggeprosjekter (kommunens egne tall)
Strategier– overordnet fra kommuneplanens samfunnsdel:
•
Kommunen innhenter erfaringer fra andre kommuner og Akershus fylkeskommune som har vedtak
om å stille krav til fossilfrie bygg og anleggsplasser ved nybygg
•
Kommunen informerer på nettsider og møter om klimagevinsten ved bevaring av eksisterende 		
bygninger og bygningsdeler framfor riving
•
Kommunen veileder i plan og byggesaker om klimavennlige løsninger og søker å øke 			
ambisjonsnivået i samarbeid og utbyggingsavtaler
Tiltaksområder:
•
Tiltak for at innbyggere og utbyggere reduserer energiforbruket og velger fremtidsrettede 		
energiløsninger og klimavennlige materialer ved nybygg og rehabilitering
•
Tiltak for hensiktsmessig bruk av miljømerking- og miljøsertifiseringsverktøy i kommunens byggeog rehabiliteringsprosjekter
•
Tiltak for energi- og arealeffektiv kommunal bygningsmasse
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Landbruk, jordbruk og skogbruk
I Frogn er i underkant av 20 prosent av det totale arealet fulldyrka jord, litt over 50 prosent er produktiv skog.
Jordbruksarealene i Follo, og i Frogn er for det meste av god kvalitet som egner seg svært godt for korn- og
grasproduksjon og kålvekster14. Det er få husdyrbruk i Fogn, noen få bruk med hest, ingen melkebruk og ingen
med kjøttproduksjon hverken på storfe gris eller fjørfe. Frogn er den kommunen i Akershus som har størst
areal til grønnsaker og bær og driver med høy kompetanse og god drift. Det hogges ca 15-16000 m3 skog
i gjennomsnitt hvert år, mens beregnet tilvekst i skogene i Frogn er nærmere 20 000m3. Se mer i notat om
landbruk som underlag til samfunnsdelen herB.

Mål for Frogn som samfunn:
•
Bærekraftig matproduksjon har økt mens klimagassutslippene er på samme nivå eller lavere i 		
2030 sammenlignet med 2015
•
Landbruket er fossilfritt innen 2030
Mål for Frogn som organisasjon:
•
Kommunen som skogeier skal sikre biologisk mangfold og klimavennlig skjøtsel
Utvalgte indikatorer:
•
Klimagassutslipp fra jordbruk (Miljødirektoratet, kommunetall)
•
Dekar dyrka jord fordelt på korn, grønnsaker, gress, bær og potet(Landbrukskontoret, kommunetall)
•
Antall landbruksforetak (Landbrukskontoret, kommunetall)
•
Tilvekst skog (Landbrukskontoret, kommunetall)
Strategier– overordnet fra kommuneplanens samfunnsdel:
•
Informerer og kommuniserer om klimavennlige valg og er holdningsskapende i skoler og barnehager
•
Skal ved innkjøp velge klimavennlige varer og tjenester i et livsløpsperspektiv
•
Drifter bygg, anlegg, vei og kommunale arealer med minst mulig klimafotavtrykk
•
Håndterer avløp, overvann og avløpsslam fra renseanlegg med minst mulig klimafotavtrykk
Tiltaksområder:
•
Tiltak for informasjon og veiledning om klimavennlig landbruk
•
Tiltak for økt lokal produksjon og bruk av kortreiste landbruksprodukter eks grønnsaker og bær
•
Tiltak for forvaltning av kommuneskogen
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Avfall
Klimagassutslipp fra avfall medfører store utslipp fra blant annet avløpsvann, forbrenning av avfall utgjør
under 1 prosent av utslippene til Frogn i 2017. Ressurs/avfallspyramiden gjenspeiler prioriteringene i norsk
avfallspolitikk der målet er å redusere avfallsmengden hvor færrest mulig ressurser går tapt15. Dette oppnås
ved at ressursene behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. Som forbrukere kan vi jobbe mot
toppen av pyramiden ved å redusere forbruket vårt og bruke ting om igjen ved å reparere, vedlikeholde og
gjenbruke bygningsmaterialer.

Mål for Frogn som samfunn:
•
Restavfall og matsvinn er redusert med 50% innen 2030
•
Økt ombruk og en materialgjenvinningsgrad av alt avfall på 65 % innen 2030
Mål for Frogn som organisasjon:
•
Kommunens avfall er sortert like godt som husholdningenes avfall
Utvalgte indikatorer:
•
Klimagassutslipp fra avfall og avløp (Miljødirektoratet, kommunetall)
•
Reduksjon i avfallsmengde kommunale bygg (kommunens egne tall)
•
Reduksjon i restavfallsmengde per innbygger (Follo Ren, kommunetall)
•
Andel husholdningsavfall som går til gjenvinning (Follo Ren, kommunetall?)
•
Andelen avfall som går til forbrenning (Follo Ren, kommunetall)
Strategier– overordnet fra kommuneplanens samfunnsdel:
•
Kommunen jobber gjennom Follo Ren IKS for økt ombruk og materialgjenvinningsgrad for 		
husholdningsavfallet, og videre fører og stimulerer til næringsetablering og frivillig arbeid om ombruk
og redesign
Tiltaksområder:
•
Tiltak for kildesortering og god ressursutnyttelse av avfallet fra kommunens virksomhet, og annet
næringsavfall i Frogn
•
Tiltak for reduksjon av matsvinn i husholdningene og kommunens virksomhet
•
Tiltak for å redusere mengden avfall, økt gjenbruk, reparasjon, gjenvinning og ombruk av gjenvunnet
materiale
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Indirekte utslipp
De indirekte utslippene av klimagasser fra innbyggernes forbruk og næringslivs og kommunens anskaffelser
er langt større enn de direkte utslippene. Med indirekte utslipp menes utslipp som skjer utenfor kommunens
grenser som følge av kjøp av varer og tjenester (herunder reiser med fly mm). Disse utslippene kan skje i
nabokommunen, i en annen del av landet eller i et annet land. Det kan argumenteres for at utslippsstedet er
”ansvarlig” for å få redusert disse utslippene. Men markedssiden ved innkjøper/forbruker har ansvar/mulighet
for å gjøre miljø/klimavennlige valg som reduserer utslippene et annet sted enn i vår kommune. Kommunens
nærhet til sine innbyggere gir kommunen et betydelig handlingsrom for et forbruksrettet klimaarbeid slik at
også de indirekte utslippene hos innbyggere reduseres. Mht. kommunens egne anskaffelser er muligheten til å
påvirke de indirekte utslippene enda større. Norske husholdningers forbruk har økt og vi kjøper minst dobbelt
så mange tjenester og varer i dag som på 80 tallet.

Mål for Frogn som samfunn:
•
Vi satser på sirkulær økonomi i form av økt gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning
Mål for Frogn som organisasjon:
•
Innen 2025 skal alle rammeavtaler ha innarbeidet miljømål
•
Nye kommunale bygninger er nullutslippsbygg
Utvalgte indikatorer:
•
Antall nye offentlige bygg som er nullutslippsbygg eller plusshus (Kommunens egne tall)
•
Antall klima og energisaker til diskusjon i Ungdommenes kommunestyre (kommunens egne tall)
•
Andel rammeavtaler med miljøkrav og der klimagassreduksjon er vektet som tildelingskriterie 		
(Kommunens egne tall)
Strategier– overordnet fra kommuneplanens samfunnsdel:
•
Informerer og kommuniserer om klimavennlige valg og er holdningsskapende i skoler og 		
barnehager
•
Skal ved innkjøp velge klimavennlige varer og tjenester i et livsløpsperspektiv
•
Drifter bygg, anlegg, vei og kommunale arealer med minst mulig klimafotavtrykk
•
Håndterer avløp, overvann og avløpsslam fra renseanlegg med minst mulig klimafotavtrykk
Tiltaksområder:
•
Tiltak for lavest mulig klimafotavtrykk ved innkjøp, rutiner og anskaffelser (både transport og 		
livsløpskrav)
•
Tiltak for økologisk, kortreist mat, redusert matsvinn, bruk av kjøtt og emballasje
•
Tiltak for deling (sykler, bil, verktøy, fritidsutstyr mm)
•
Tiltak for informasjon og økt kunnskap om konsekvensene av forbruk, og muligheter for gjenbruk
og gjenvinning.
•
Tiltak for å bevisstgjøre, skape engasjement og bygge opp kunnskap i kommunen, næringsliv og
befolkning om tiltak og adferd som reduserer klimagassutslipp.
•
Tiltak for å sikre god styring og involvering i klima- og energiarbeidet
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VEDLEGG 1 - Status utslipp
Dette vedlegget gir et kort sammendrag av status for utslipp nasjonalt og lokalt. Mer utførlig statistikk finnes
i vedlegget «Hva er status for klimagassutslipp i Frogn og Akershus?C» som kunnskapsunderlag til Frogn
kommuneplans samfunnsdel 2019, og i Miljødirektoratets statistikkD over utslipp av klimagasser i kommuner
og fylker.

Utslipp nasjonalt
1990 er benyttet som referanseår i klimapolitikken. Fra 1990 til 2016 har norske klimagassutslipp økt med 3,3
prosent. Til sammenlikning hadde klimagassutslippene i EU sunket med 22,1 prosent fra 1990 til 2015 (SSB).
I gjennomsnitt slipper hver innbygger ut mellom 12-15 tonn CO2 ekvivalenter per år i Akershus hvorav direkte
utslipp utgjør 2,8 tonn16.
De indirekte utslippene estimeres å være 4 -5 ganger så høyt som de direkte klimagassutslippene. Indirekte
utslipp er sekundære virkninger eller miljøeffekter fra produksjon av varer og tjenester som vi kjøper.
Eksempelvis vil klimagassutslippene fra eksosrøret til en dieselbil være inkludert under veitrafikk, men kun
utslippene som skjer mens bilen kjører innenfor kommunens grenser. Utslipp ved produksjon av bilene vil
være plassert på sektoren «industri, olje og gass», som ikke framkommer som utslipp i Frogn.

Kilde: Direkte og indirekte klimagassutslipp fra en norsk husholdning (Naturvernforbundet).
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Utslipp lokalt
For Frogn er utslippet av direkte klimagasser noe høyere enn gjennomsnittet i Akershus, 2,9 tonn per
innbygger i 2017. Transport står for de største utslippene i Frogn, over halvparten17. Vi har også en betydelig
andel utslipp fra sjøtrafikk, oppvarming og annen mobil forbrenning. De direkte utslippene i Frogn har gått ned
fra nesten 50 tonn i 2009 til ca 45 tonn i 2017, en nedgang på 7 prosent. Til sammenligning har Akershus som
fylke hatt en nedgang samme periode på 11 prosent. Små reduksjoner de siste 10 årene skal snus til raske
reduksjoner de neste 10-30 årene og forbli tilnærmet null «for evigheten»:

Figur: Lokale utslipp i Frogn, Miljødirektoratet og Eivind Selvig, Civitas

Statistikk- og kunnskapsgrunnlag for meldingen
Som et underlag til Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 ble det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med
oversikt over klimagassutslipp i Frogn, se herE. Dette er blant annet basert på Akershus fylkeskommune klima
og miljøstatistikk, se herF, med tiltaksanalysen til Civitas Klimagassreduksjoner i Akershus fylke - Tiltaksanalyse
(2017)18 som et viktig underlag.
Miljødirektoratets nye klimastatistikk i ferdig versjon 2019 herG. Statistikken viser utslipp av de tre
klimagassene Co2, metan og lystgass fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. Fram til 2012
publiserte SSB statistikk over klimagassutslipp i norske kommuner. SSB valgte å avvikle statistikken av
kvalitetshensyn, og Miljødirektoratet fikk i oppgave av Klima og miljødepartementet å få på plass forbedrede tall.
Klimagasstatistikken til Miljødirektoratet har behold mange av hovedelementene fra SSBs kommuneanalyse, og
er i tillegg supplert med statistikk over flere utslippskilder og mer detaljert informasjon.
Ambisjonen med klimagasstatistikken er at alle landets kommuner skal få tilgang til informasjon om utslipp
i sin kommune, med detaljnivå som gjør det mulig å vurdere tilstand og utvikling. Statistikken fanger i langt
større grad enn tidligere opp effekten av tiltak som iverksettes. Se mer i metodenotatet: Klimagasstatistikk for
kommuner fra Miljødirektoratet herH.
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VEDLEGG 2 - Føringer for klima og energiarbeidet i Frogn
Internasjonale
I Parisavtalen ble verdens land i 2015 enige om å begrense temperaturstigningen mellom år 1850 og 2100
til godt under 2 grader (togradersmålet), og å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader. Vi har allerede
passert 1 grad gjennomsnittlig global temperaturøkning. Dersom verdenssamfunnet fortsetter med dagens
utslippstakt, er det bare 20 år til vi har sluppet ut den mengden CO2 som er mulig innenfor 2-gradersmålet,
ifølge CICERO senter for klimaforskning.
I den globale klimaavtalen er det enighet om at utslippskutt skal skje så raskt som mulig, og at verden skal
bli «klimanøytral» i løpet av siste halvdel av dette århundret. Det betyr at det ikke skal slippes ut mer CO2
enn det naturen kan ta opp. Nasjonale klimaplaner skal oppdateres hvert femte år og helst styrkes. De første
innmeldte klimaplanene fra statene er estimert å begrense oppvarmingen til å gi en global oppvarming på
rundt 3°C i 2100. For å holde oppvarmingen under 1,5°C må de globale utslippene i 2030 være 40– 50
prosent lavere enn det dagens fastsatte bidrag vil føre til. Med andre ord må alle land skjerpe klimaplaneneog tiltakene fremover.

Nasjonale og regionale
Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050 i den nye klimaloven som trådte i kraft
1. januar 2018. Gjennom klimaavtalen fra Paris 2015 og i det nasjonale klimaforliket er det bred enighet
om behovet for omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette innebærer å redusere klimagassutslipp til et nivå
tilsvarende 1-2 tonn per innbygger i 2050 og mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 205019. Til
sammenligning slipper en fossilbil slipper ut om lag 2 tonn CO2 per år med 10-12000 km kjøring per år.
Regional plan for klima og energi for Akershus har som hovedmål at det direkte klimagassutslippet er redusert
med 55 prosent innen 2030 og med 85-90 prosent innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991.
Tiltaksanalysen for Akershus viser at det er mulig å redusere de direkte klimagassutslippene i 2030 og 2050
i tråd med internasjonale og nasjonale mål. Se figur på neste side for hvor mye utslippene må være redusert
med i 2030 og 2050 for å nå målet om lavutslippssamfunnet.

Lokale
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 har overordnede mål og strategier for klima og energi som er
førende for denne kommunestyremeldingen. Disse målområdene følger samme målstruktur som Regional
plan for klima og energi for Akershus, og er valgt ut på bakgrunn av hvilke sektorer som slipper ut mest
klimagasser:
•
•
•
•
•
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Transport
Bygninger, bygg og anleggsplasser og oppvarming av bygg
Landbruk, jordbruk og skogbruk
Avfall
Indirekte utslipp

VEDLEGG 3 - Litteraturreferanser og lenker
Frogn kommunes handlingsprogram 2019-2022 og Tiltaksplan for klima og energi se side 64 i vedlegg til HP
2019-2022.
2
Regional plan for klima og energi, Akershus fylkeskommune (2018)
3
Klimarisiko – hva kan du gjøre i din kommune (2019) utarbeidet av Norsk klimastiftelse og Kommunalbanken
Norge.
4
Civitas tiltaksanalyse 2017 og KS rapport «Kortreist kvalitet» (2016)
5
Kilder til gjennomføringsstrategier er bl.a. kunnskapsgrunnlaget om klimagassutslipp i Frogn som underlag til
kommuneplanens samfunnsdel; Frogn kommunes tiltaksplan for klima og energi og evaluering og 		
rapportering på denne, Regional plan for klima og energi for Akershus og Bærum kommunes klimastrategi
(2018).
6
KS rapporten «kortreist kvalitet» (2015)
7
Klimarisiko – Hva kan du gjøre i din kommune?
8
NIBR rapport 2017:15 Folkehelse og sosial bærekraft (Hege Hofstad og Heidi Bergsli).
9
Akershus fylkeskommune – sykkel det naturlige valget. Sykkelstrategi for AFK 2015-2013 og TØI rapport
Helse og aktiv transport (2019)
10
Lov om offentlige anskaffelser og miljøkommune.no
11
Klimastatistikk fra Miljødirektoratet (2019)
12
Akershus fylkeskommune – sykkel det naturlige valget. Sykkelstrategi for AFK 2015-2013 og TØI rapport
Helse og aktiv transport (2019)
13
TØI/UIA Hanne Beate Sundfør 2019
14
Tematisk underlagsnotat til kommuneplanens samfunnsdel om landbruk (2018) utarbeidet fra Ås/Frogn
Landbrukskontor
15
Avfall Norge-rapport nr 8/2015
16
Regional plan for klima og energi, Akershus fylkeskommune (2018).
17
Miljødirektoratet og Akershus fylkeskommune, Nesstar.
18
Civitas: Klimagassreduksjoner i Akershus fylke - Tiltaksanalyse (2017)
19
Klimaforliket – Innst, 390 S(2011-2012) til Meld.ST. 21 (2011-2012) og Lov om klimamål (klimaloven) vedtatt
av Stortinget 2017
1

Fossilfrie byggeplasser, lenke side 12:
https://www.klimaoslo.no/2017/03/24/fossilfrie-byggeplasser/
A

Tematisk underlagsnotat landbruk (2018), lenke side 16:
https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/samfunnsutvikling/bilder-og-dokumenter/
kommuneplanlegging/samfunnsdel-2018-2030/tematisk-underlagsnotat-landbruk-vedlegg-4.pdf
B

Kunnskapsgrunnlag - Hva er status for klimagassutslipp i Frogn og Akershus (2018), lenke side 20 og 21:
https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/samfunnsutvikling/bilder-og-dokumenter/
kommuneplanlegging/samfunnsdel-2018-2030/temtatisk-underlagsnotat-klima-og-energi-vedlegg-1.pdf
C og E

Miljødirektoratets statistikk utslipp av klimagasser i kommuner og fylker, lenke side 20 og 21:
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?%3Farea=42%3Dnull&area=22&sect
or=-2
D og G

Akershus fylkeskommunes statistikk på kommunefordelte utslipp klima og miljø, lenke side 21:
https://statistikk.akershus-fk.no/webview/
F

Metodeboka klimagasstatistikk for kommunene (Miljødirektoratet) rapport M- 989 (2019), lenke side 21:
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?%3Farea=42%3Dnull&area=22&sect
or=-2
H
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VEDLEGG 4 - Ordliste
BREEAM-NOR
BREEAM-NOR er et klassifiseringssystem benyttet
på bygninger, og i Frogn benyttet blant annet på
Helsebygget. BREEAM er verdens mest brukte
miljøklassifiseringssystem for bygninger og ble lansert
i 1990. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen og
er klassifisering av bygg som er definert som kontor,
industri, varehandel og utdanning. Formålet er å
motivere til bærekraftig design og bygging gjennom
hele byggefasen fra tidlig fase til overlevert bygg.
Sertifisering krever dokumentert miljøprestasjon i ni
kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, vann,
transport, materialer, avfall, arealplan, økologi samt
forurensning. BREEAM NOR tilsier at bygget skal ha en
sentral beliggenhet i fht transport og servicefunksjoner,
god tilgjengelighet for kollektivtransport, sykkel og
gange, lave driftskostnader, behovsstyrt klima, gode
lysforhold, sikret mot fukt mm. Det dokumenterer at
bygget verken overbeskatter eller forgifter miljøet og at
verneverdige og attraktive bygningsmiljøer er ivaretatt.
BREEAM-NOR sertifisering gir et avgjørende bidrag til
energi og klimautfordringen.
CEEQUAL for øvrig infrastruktur (faktabasert
bærekraftsanalyse - http://www.ceequal.com/)
Dette er også en miljø/bærekraftsertifiseringsordning,
på linje med BREEAM, men på anleggsprosjekter og
infrastruktur slik som vann, vei, kloakk. I en rekke land
har CEEQUAL blitt bransjestandard og de offentlige
byggherren kvitter ut sine krav om å være bærekraftig
gjennom dette systemet. Hvis offentlige byggherrer
innen anlegg ser gevinsten og vurderer etter CEEQUAL
eller lignende verktøy kan dette bli en standard som
gjelder for alle store anleggsprosjekter.
CO2 ekvivalenter - Klimagassene har ulik effekt på
klimaet. For å kunne sammenligne utslippene gjøres
de om til CO2-ekvivalenter (CO2e) etter en fast
omregningsnøkkel. I denne rapporten er
utslippstall oppgitt i CO2-ekvivalenter.
Fossile drivstoff: Drivstoff (bensin, diesel og
naturgass) produsert av fossile energikilder.
Fossilfrie drivstoff: Drivstoff produsert av ikkefossile
energikilder (biodrivstoff, biogass, og
elektrisitet og hydrogen som ikke er produsert fra
fossile kilder).
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Fossilfri og utslippsfri bygg- og anleggsplass:
Inkluderer transport av masser, materialer, drift
av anleggsmaskiner, oppvarming og uttørking,
produksjon, rivning og avfallshåndtering på en
anleggs- og byggeplass.
Klimafotavtrykk: I et klimafotavtrykk-perspektiv
blir sluttforbruker ansvarliggjort for alle utslipp.
Klimafotavtrykk-beregninger inkluderer både indirekte
og direkte klimagassutslipp til en vare, tjeneste,
innbygger, virksomhet eller samfunn uavhengig av hvor
utslippet finner sted.
Klimagasser: Gasser som påvirker Jordens og
atmosfærens strålingsbalanse. Kyotoprotokollen
regulerer følgende gasser (eller grupper av gasser):
Karbondioksid, CO2, metan, CH4, lystgass, N2O,
hydrofluorkarboner, HFC, svovelheksafluorid, SF6, og
perfluorkarboner, PFC (Store norske leksikon).
Klimanøytral: Med klimanøytral menes at vi skal
beregne utslipp og redusere disse så mye som mulig
med egne tiltak etter en fastsatt plan. Det gjenværende
klimautslippet nøytraliseres ved kjøp av klimakvoter
og/eller opprinnelsesgarantier for grønn strøm. (FNS
definisjon)
Lavenergibygg: Lavenergibygg for boliger og
yrkesbygg er nærmere definert i henholdsvis NS
(norsk standard) 3700 og NS 3701. NS-kravene til
lavenergibygg er mindre strenge enn til passivhus.
Lavutslippskjøretøy: Kjøretøy som ved bruk slipper
ut lite klimagassutslipp og lokal luftforurensning (f.eks.
ladbare hybrider og biogass-kjøretøy).
Livsløpsperspektiv: Det vil si at man beregner / tar
hensyn til klimagassutslipp i hele verdikjeden til en
tjeneste eller vare, fra produksjon av innsatsfaktorene
til avhending.
Nullutslippshus: Det finnes ingen nasjonal standard
for nullutslippshus. Et nullustlippsbygg skal «betale
tilbake» klimagassutslippene fra byggeprosessen
gjennom å produsere energi, f.eks. ved hjelp av
solceller. For at regnskapet skal gå i balanse, må
bygget levere mer energi i løpet av et år enn det
bruker. På den måten balanseres utslippene over
byggets levetid. Det fins flere måter å beregne hva

som inngår i livsløpet til et bygg. Zeb-Complete
inkluderer hele byggets livsløp fra produksjon av
materialer til avhending. (Lavenergiprogrammet.no og
ZEB)

Utslippsfrie/nullutslipp kjøretøy: Kjøretøy som
ved bruk ikke gir klimagassutslipp eller lokal
luftforurensning (elektriske og hydrogendrevne
kjøretøy).

Passivhus: Bygg som bruker lite energi til
oppvarming sammenlignet med vanlige hus. Begrepet
passiv kommer fra bruken av passive tiltak for å
redusere energibehovet. Norge har en egen standard
som definerer passivhus-boliger (NS 3700) og
passivhus yrkesbygg (NS 3701).

ZEB-complete er knyttet til utslipp i et byggs levetid
– hele livsløpet til bygget. ZEB complete inkluderer
hele byggets livsløp fra produksjon av materialer til
avhending. ZEB-Complete blir knyttet til nullutslippshus.
Det finnes ingen nasjonal standard for nullutslippshus,
men bygget skal «betale tilbake» klimagassutslippene
fra byggeprosessen gjennom å produsere energi,
f.eks. ved hjelp av solceller. For at regnskapet skal gå
i balanse, må bygget levere mer energi i løpet av et år
enn det bruker. På den måten balanseres utslippene
over byggets levetid. Det fins flere måter å beregne
hva som inngår i livsløpet til et bygg. Zeb- Complete
inkluderer hele byggets livsløp fra produksjon av
materialer til avhending. (Lavenergiprogrammet.no
og ZEB og regional plan for klima og energi). Drøbak
Montestorri Ungdomsskole er det første skolebygget
og det første nybygget som oppfyller Powerhouse som
per dags dato har den strengeste plusshusdefinisjonen
i Norge. Et powerhouse skal gjennom driftsfasen
generere mer fornybar energi enn det som skal brukes
til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og
avhending av bygget i løpet av byggets levetid som er
satt til 60 år.

Plusshus: Et plusshus produserer mer energi enn
det som går med til å produsere materialer, bygge,
drifte og rive huset.
Omstilling: En «prosess som endrer egenskapene
i et system, inkludert strukturer og institusjoner,
infrastruktur, regelverk, finansielle systemer, samt
holdninger og praksiser, livsstil, politikk og maktforhold”
(FNs klimapanel).
Sirkulær økonomi: Sirkulær økonomi er en økonomi
som bidrar til at ressurser forblir i økonomien lengst
mulig, også etter at et produkt ikke lenger brukes til
sitt opprinnelige formål. Dette til forskjell fra en mer
lineær «bruk og kast-økonomi» som forutsetter at
ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som
avfall (OREEC).
Utslippsfritt drivstoff: Drivstoff som ved bruk ikke
gir klimagassutslipp eller lokal luftforurensning.
Elektrisitet og hydrogen regnes som utslippsfrie selv
om hydrogen ved forbrenning gir vanndamp.
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Klimautfordringer og muligheter. Utarbeidet av Ungdommens kommunestyre 30. april 2019.
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