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1 Forord
Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt og med denne nye kommunedelplanen for klima,
energi og miljø for 2018-2030 (KLEM-planen) tar vi høyde for at økende miljø- og
klimautfordringer krever kraftfulle tiltak for å sikre fremtiden vår.
Vi må sørge for at vi planlegger og prioriterer slik at vi oppnår planens visjon om at: Det er
lett å leve miljø- og klimavennlig i Asker!
Kommunens tidligere arbeid på området blir videreført, men i denne planen tar vi i større
grad hensyn til indirekte utslipp av klimagasser fra forbruk og anskaffelser, i tillegg inkluderer
vi andre miljøtemaer som forurensning, naturmangfold og miljørettet helsevern. Jeg vil
spesielt takke saksordfører, Trine Bendixen for arbeidet hun har gjort for å holde stødig kurs
i dette viktige arbeidet.
Asker skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Et viktig mål på veien dit er at
klimagassutslippene i 2030 skal være 55 prosent lavere enn de var i 2009 – så vi må starte
arbeidet med å gjennomføre de prioriterte tiltakene umiddelbart. Planen har en omfattende
«tiltaksmeny». Noen tiltak vil vi kanskje ikke lykkes med. Det må være rom for å prøve og for
å feile – gjennom blant annet små og store innovative «fyrtårnprosjekter». Vi har aldri stått
overfor en så stor trussel mot samfunnet vårt – og det vil kreve at vi tenker nytt og finner nye
løsninger vi ennå ikke kjenner!
Samtidig er det mange tiltak vi allerede vet virker – redusert bilbruk gjennom bedre
kollektivtransport, sykkelmuligheter og knutepunktutvikling er avgjørende for at det skal være
lett å leve miljø- og klimavennlig. El-bil, el-sykkel og utslippsfrie ferger og busser, samt
innovative løsninger innenfor bygg og anlegg er viktige teknologiske løsninger. Vi skal også
være en foregangskommune i arbeidet med å redusere forsøpling og tilførsel av mikroplast
til naturen. Slitasje av bildekk er den klart største kilden til mikroplast i havet. Redusert
bilbruk er dermed ikke bare bra for luften – men også for havet!
Teknologi løser ikke alt, vi må være villige til å endre vanene og forbruksmønsteret vårt. Det
grønne skifte kan ikke gjennomføres uten innbyggernes støtte og medvirkning.
Asker vil også satse på sirkulær økonomi og innen avfall og gjenvinning ligger Asker i front.
KLEM-planen legger opp til mer deling og ombruk og innbyggerne vil bli invitert med på en
klimadugnad med bevisstgjøring om egne klimagassutslipp fra forbruk, for eksempel fra
flyreiser og mat. Skolene og barnehagene er viktige i det holdningsskapende arbeidet og De
unges kommunestyre har selv tatt initiativ for å øke undervisningen om FNs bærekraftsmål.
Akkurat nå bygger vi ny kommune tuftet på FNs bærekraftsmål og i 2020 vil vi utarbeide er
ny plan for klima, energi og miljø for hele den nye kommunen, som rulleres hvert 4. år. Jeg
er overbevist om at Asker har de beste forutsetninger for å være i front i klima, energi- og
miljøarbeidet. Vi har ressurssterke innbyggere og et kompetent næringsliv – alt ligger til rette
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for å få til de endringene som må til for å bli et lavutslippssamfunn – og for å nå FNs
bærekraftsmål.
Sammen vil vi gjøre alt i vår makt for å stoppe klimaendringene og håndtere de krevende
miljø- og samfunnsutfordringene vi står overfor- lokalt, nasjonalt og globalt. Vi må leve
innenfor bæreevnen til vår blå og grønne klode. For vår egen og for fremtidige
generasjoners skyld. KLEM-planen er et viktig steg på veien!
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2 Sammendrag
Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030 (KLEM-planen) er laget for
nåværende Asker, og er en oppdatering av Asker kommunes energi- og klimaplan fra 2013.
Både kunnskapsgrunnlag, mål og tiltak er primært basert på data for dagens Asker. Røyken
og Hurum kommuners relativt nye energi- og klimaplaner er brukt i arbeidet.
Planen inneholder mål, delmål og tiltak/virkemidler for Asker kommunes arbeid med å:


redusere direkte og indirekte utslipp av klimagasser



redusere energibruken og ta i bruk miljøvennlig energi



redusere øvrig miljøbelastning, herunder forsøpling og mikroplast

Både kommunal virksomhet og askersamfunnet omfattes av planen.
Sammenlignet med den forrige energi- og klimaplanen (EKP 2013-2030) har denne planen
økt fokus på følgende områder:








Anleggsvirksomhet og massetransport
Indirekte utslipp fra kommunens egen virksomhet (forbruk og anskaffelser)
Indirekte utslipp fra innbyggere og næringsliv (klimavennlig adferd og forbruk)
Barn og unge (kompetanse og realfagssatsingen)
Næringsutvikling
Landbruk
Ytre miljø

En helhetlig plan
Mennesket påvirker det ytre miljøet på forskjellige måter. Ulike miljøproblemer, årsak og
løsninger er ofte nært beslektet. Produksjon av varer krever bruk av naturressurser og gir
utslipp som ofte har negative miljøkonsekvenser både lokalt og globalt. Transport og bruk av
selve varene fører til en rekke miljøutfordringer. Videre påvirkes blant annet plante- og
dyrelivet av vår arealbruk. Ytre miljø er følgelig et omfattende begrep der klima og energi er
to sentrale temaer. Asker kommune legger derfor fram en helhetlig kommunedelplan for
klima, energi og miljø for 2018-2030 (KLEM-planen).
KLEM-planen har forbindelse til øvrige planer/strategier i kommunen. Spesielt nevnes:


Temaplan gjenvinning – med tiltak for blant annet kildesortering og ombruk, redusert
matsvinn og klimavennlig transport av avfall.



Temaplan sykkel – med tiltak som skal bidra til utslippsreduksjoner, redusert
miljøbelastning og bedre folkehelse.



Temaplan parkering – med tiltak som blant annet skal redusere bilkjøring og
medfølgende lokale og globale miljøbelastninger.



Kommunedelplan vann – med tiltak som blant annet skal redusere forurensning av
vassdrag og håndtere overvann, som er viktig i arbeidet med klimatilpasning.



Strategi for Eiendom – med mål og strategier på energiområdet.



Plan for ivaretakelse av naturmangfoldet i Asker.
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Målene og tiltakene i KLEM-planen er også i tråd med andre planer og strategier som f.eks.
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og Kommuneplan for folkehelse.
Et annet viktig grunnlag for KLEM-planen har vært Akershus fylkeskommunes Regional plan
for klima og energi i Akershus. Denne planen omfatter et grundig kunnskapsgrunnlag som
utgangspunkt for mål, delmål og tiltak. Planen omfatter alle de viktigste direkte
utslippskildene i samfunnet og inkluderer også indirekte utslipp fra forbruk og offentlige
anskaffelser.

Struktur
Kunnskapsgrunnlaget og handlingsplanen for klima og energi er inndelt etter følgende
områder:







Areal og transport
Bygg og anlegg
Forbruk og anskaffelser
Næring
Landbruk
Klimatilpasning

Ytre miljø omhandler øvrige miljøtemaer ut over klima og energi. Kapittelet inneholder
hovedutfordringer, mål og tiltak knyttet til ulike deler av kommunens miljøforvaltning, og er
inndelt etter følgende temaer og undertemaer:






Avfall
Naturmangfold
Forurensning – herunder:
o Forsøpling
o Marin forsøpling og mikroplast
o Nedgravde oljetanker
o Forurenset grunn
o Vannforvaltning
o Akutt forurensning
Miljørettet helsevern – herunder:
o Radon
o Luftforurensning
o Støy

Flere av FNs bærekraftsmål er relevante for denne planen. Spesielt gjelder dette følgende
bærekraftsmål: Rent vann og gode sanitærforhold (bærekraftsmål nr. 6), Ren energi for alle
(nr. 7), Innovasjon og infrastruktur (nr. 9), Bærekraftige byer og samfunn (nr. 11), Ansvarlig
forbruk og produksjon (nr. 12), Stoppe klimaendringene (nr. 13), Liv under vann (nr. 14) og
Liv på vann (nr. 15). Når det for nye Asker skal utarbeides en felles plan for klima, energi og
miljø, vil den bygges på bærekraftsmålene.
Når planen er endelig vedtatt av kommunestyret vil det bli laget en pedagogisk kortversjon
av planen.
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Gode resultater - men mye gjenstår
Den forrige energi- og klimaplanen (EKP 2013-2030) har med sine konkrete mål og tiltak
fungert godt som et styringsverktøy. De fleste tiltakene er enten gjennomført eller pågår
fortsatt. Noen tiltak er av mer varig karakter, som f.eks. areal- og samfunnsplanlegging for å
redusere transportbehov. Tiltakene som er gjennomført har gitt målbare resultater. Spesielt
gjelder dette for kommunens egen drift, der utslippene av direkte klimagasser er kraftig
redusert og energibruken noe redusert. Utslippene av direkte klimagasser fra
askersamfunnet er noe redusert, mens energibruken i askersamfunnet holder seg stabilt.

Visjon, mål, tiltak og virkemidler
Asker kommunes visjon på miljø- og klimaområdet er:
«Det er lett å leve miljø- og klimavennlig i Asker».
Asker kommune ønsker fortsatt å være en ledende kommune på energi-, klima- og
miljøområdet og setter seg ambisiøse mål i denne planen. Målene bygger på kommunens
tidligere mål, på målene i den regionale planen og på nasjonale mål. I tillegg til egen innsats
avhenger måloppnåelse av nasjonal politikk. Det gjelder spesielt på transportområdet der
Asker har sine største direkte utslipp av klimagasser.
Et viktig nytt element i denne planen er at det i større grad fokuseres på de indirekte
utslippene av klimagasser fra forbruk og anskaffelser.
For å nå målene om reduksjon av de direkte og indirekte utslippene av klimagasser og
øvrige miljømål, foreslår planen en omfattende tiltaksliste. For å få realisert tiltakene er det
behov for virkemidler som virker. Kraftfulle virkemidler og gjennomføringsevne krever bred
politisk og administrativ forankring, og tett samarbeid internt i kommunen, med innbyggere,
næringsliv og fylkeskommunen. - Og ikke minst samarbeid med andre nærliggende
kommuner som Røyken, Hurum og Bærum.
Av egne virkemidler vil bl.a. Askers klima- og miljøfond være spesielt viktig for å stimulere til
gjennomføring av private klimatiltak (se vedlegg 7.3.)
I denne planen legges det fram en rekke forslag til konkrete tiltak. Noen er nye og
innovative, noen krever nærmere utredning og finansiering, mens andre pågår for fullt. Det
er i planen antydet en tidsplan for gjennomføring av de ulike tiltakene. Det vil bli jobbet
videre med utvikling av gode indikatorer/målinger av tiltakene, selv om det for mange av
tiltakene ikke vil være mulig å måle effekten av dem enkeltvis.

Prioriterte tiltak
Det er valgt ut følgende prioriterte tiltak ut fra forventet effekt:
Grep for å redusere bilbruk:
 Gjennomføre et prosjekt sammen med bl.a. Røyken kommune om etablering av
tilbud til innbyggere om elektriske bysykler
 Bidra til etablering av utslippsfri ferge
 Etablere bildeling i Asker sentrum
 Tilby barn og unge et transporttilbud til fritidsaktiviteter på ettermiddag/kveld
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Redusert bilbruk hos ansatte gjennom:
o Tilrettelegge for webmøter
o Tilbud om «jobbsykkel» (økonomisk gunstig elsykkel/vanlig sykkel til privat
bruk)
o Etablere flere sykkelvennlige arbeidsplasser
Implementere temaplan sykkel der det er en nærmere oversikt over prioriterte
«strakstiltak» og temaplan parkering.

Behov for mange nye ladeplasser til kommende elbiler:
 Ordningen med tilskudd til lading av elbil i boligselskaper videreføres i samarbeid
med Bærum og Røyken
Et grønnere næringsliv:
 Miljøsertifisering av flere bedrifter
 Energitiltak i næringslivet (ENØK-tiltak og miljøvennlige energikilder)
Mobilisere til klima- og miljøtiltak:
 Tilskuddsordninger og informasjon/kampanjer/arrangement rettet mot innbyggere
 Støtte initiativ fra lag og foreninger som er tråd med KLEM-planens mål
 Ulike tilbud til skoler, SFO og barnehager (F.eks. solenergidag, klimaforedrag,
kreativt ombruk og samarbeidsprosjekter mellom kommunen og skolene)
Klimavennlige bygge- og anleggsprosjekter:
 Fossilfri/utslippsfri bygge- og anleggsfase i kommunens prosjekter
 Flere forbilder på klimavennlige byggeri (FutureBuilt).
 Samarbeide med andre kommuner og næringen for å få etablert bedre løsninger i
kommunen/regionen for overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter.
Forsøpling, avfall og forurensning:
 Iverksette nye tiltak for å redusere plast- og marin forsøpling. Dette vil bli nærmere
omtalt i politisk sak i 2019 der også forslag om gjøre Asker til plastfri kommune blir
behandlet.
 Følge opp temaplan gjenvinning, blant annet ved å redusere avfall og matsvinn, øke
materialgjenvinningen og ombruk.
 Følge opp kommunedelplan vann med tiltak for bl.a. å intensivere arbeidet med å
bedre den økologiske tilstanden i vassdragene.
Av disse prioriterte tiltakene er det også små og store innovative «fyrtårnprosjekter». Under
nevnes noen øvrige mulige eksempler på slike ”fyrtårnprosjekt”:


"Askers klimaløft/klimakur": Etablere en kampanje med mål om å mobilisere
innbyggere til å gjennomføre og registrere private klimatiltak, blant annet gjennom
"Askers klimabarometer" (innbyggerundersøkelse).



Være pådriver overfor Fotballforbundet og Håndballforbundet om mer lokalt
serieoppsett for å begrense reisevei for seriekamper i kretsen.



Være pådriver for klimavennlig byggeri i askersamfunnet (f.eks. økt bruk av tre).



Være pådriver for en dobling av antall miljøsertifiserte bedrifter i Asker innen 2025.
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Stimulere til det grønne skiftet hos Askers bedrifter ved blant annet å løfte fram og
lære av de grønne «Asker-lokomotivene».

Av øvrige tiltak som foreslås innen ytre miljø nevnes spesielt:


Øke saksbehandlingskapasitet i forsøplingssaker.



Innføre et formelt forbud mot heliumballonger i Asker.



Innføre forbud mot engangsgriller på kommunale friområder.



Etablere felles retningslinjer for avfallssortering og bruk av engangsemballasje ved
kommunale arrangementer.



Utarbeide en liste over forsøplingsfarer som skal gjennomgås ved planlegging av
kommunale arrangementer.



Støtte initiativ og tiltak fra innbyggere og næringsliv for å begrense forsøpling.



Bedre rutiner for veivasking og tømming av sandfangere (hindre at mikroplast fra
slitasje av dekk spres).



Sikre at gummigranulat fra eksisterende kunstgressbaner ikke kommer på avveie, og
utrede mulighetene for et mer miljøvennlig alternativ til gummigranulater ved bygging
av nye kunstgressbaner.



Tilrettelegge for enkel strandrydding, ved for eksempel å sette ut poseautomater slik
at folk kan rydde litt, og ved å tilrettelegge for strandryddeaksjoner.



Støtte kunstprosjekter og andre tiltak som skaper bevissthet rundt marin forsøpling.



Samarbeide med ulike forskningsmiljøer som vil forske på marin forsøpling.



Støtte etableringen av et forsknings- og undervisningssenter for marin forsøpling i
Asker.



Samarbeide med serveringssteder og annet næringsliv om tiltak mot unødvendig
plastforbruk. For eksempel å veilede serveringssteder som vil fase ut bruk av
plastkopper, sugerør o.l.
Vurdere om kommunen, via ekstern energirådgiver, skal bistå nabolag med en
samlet fjerning eller sanering av oljetanker.



Sammen med en rekke andre tiltak som presenteres i planen, vil disse tiltakene bidra til å nå
planens hovedmål og delmål. I avsnittet under er det angitt hvilke mål som er videreført fra
energi og klimaplanen 2013 (EKP 2013), hvilke som er hentet fra Regional plan for klima og
energi i Akershus 2019-2022 (AFK 2019) og hvilke som er nye (Ny). Mål som begynner på D
er mål for reduksjon av direkte utslipp, mål som begynner på ID er mål for reduksjon av
indirekte utslipp, og mål som begynner på K er mål for klimatilpasning.

Hovedmål klima og energi
D1:

Direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet skal være redusert med 95
prosent innen 2030 sett ift. 2009 (EKP 2013 revidert).

D2:

Direkte klimagassutslipp fra askersamfunnet skal være redusert med 55 prosent
innen 2030 og med 85-90 prosent i 2050 sett ift. 2009 (AFK 2019).
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K1:

Asker kommune skal forebygge og minimere negative konsekvenser av
klimaendringer (EKP 2013).

Delmål klima og energi
Kommunal virksomhet – direkte klimagassutslipp
D1.1 Innen 2025 skal 50 prosent av kommunens ansatte sykle, gå, samkjøre eller reise
kollektivt til/fra jobb (27 prosent i 2017) (Ny).
D1.2

Innen 2020 er 90 prosent av kommunens mindre1 biler og 50 prosent av større biler
nullutslippsbiler (EKP 2013).

D1.3

Alle kommunale bygge- og anleggsplasser er fossil- og utslippsfrie2 innen 2025
(AFK 2019 - T6 - rev).

Askersamfunnet – direkte klimagassutslipp
D2.1 Veksten i persontransporten er tatt med kollektiv, sykkel eller gange (basisår 2016)
(AFK 2019 - T1).
D2.2

Ved utgangen av 2020 skal kollektivtransporten kun bruke fornybar og bærekraftig
energi, og gradvis gå over til utslippsfri kollektivtransport (AFK 2019 - T2).

D2.3

Alle lette, nye kjøretøy er nullutslippsbiler innen 2025 (AFK 2019 - T3).

D2.4

Minst 50 prosent av nye, tyngre kjøretøy er nullutslippslastebiler, og andel tyngre
kjøretøy som går på biogass er økt innen 2030 (AFK 2019 - T4).

D2.5

Direkte klimagassutslipp fra uttak, håndtering og transport av masser er redusert
(Ny).

D2.6

Bærekraftig matproduksjon i landbruket har økt mens klimagassutslippene er på
samme nivå eller lavere sammenlignet med 2015 (AFK 2019 - L1).

D2.7

Landbruket er fossilfritt i 2030 (AFK 2019 - L2).

Kommunal virksomhet - indirekte klimagassutslipp
ID1.1 Alle nye, kommunale bygg er nullutslippsbygg innen 2025 (AFK 2019 - ID1 - rev).
ID1.2 Asker kommune skal i større grad ta i bruk lokal fornybar energi og redusere kjøpt
energi med 30 prosent innen 2020 sett i forhold til 2007 (EKP 2013).
1

Mindre biler er definert som vanlige personbiler og mindre varebiler. Større biler er øvrige
kjøretøy
2

En fossilfri byggeplass innebærer bruk av energikilder som ikke gir utslipp av CO 2-ekvivalenter.
En utslippsfri byggeplass innebærer bruk av energikilder som ikke fører til utslipp av CO2, NOX
eller partikler. Begge inkluderer transport av masser og personer, drift av anleggsmaskiner,
oppvarming og uttørking av bygg, produksjon, rivning og avfallshåndtering på anleggs- og
byggeplass, der det benyttes fossilfritt eller utslippsfritt drivstoff.
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ID1.3 Innen 2025 er en større andel 3av kommunens varer tredjeparts4 miljømerkede (Ny).
ID1.4 Kommunen skal etterspørre tredjeparts miljøsertifiserte (Miljøfyrtårn, ISO-14001,
EMAS eller liknende) leverandører i alle relevante kontraktsinngåelser, og innen 2025 skal
minst halvparten av alle kommunens leverandører være tredjeparts miljøsertifiserte. (Ny).
ID1.5 Kommunen vekter miljø minimum 30 % ved anskaffelser - der det er relevant (Ny).
ID1.6 Matsvinn er redusert i kommunale virksomheter (Ny).
Askersamfunnet – indirekte klimagassutslipp
ID2.1 Asker kommune skal legge til rette for at askersamfunnet i større grad tar i bruk lokal
fornybar energi, og reduserer kjøpt energi med 20 prosent innen 2030 sett i forhold til
2005 (EKP 2013).
ID2.2 Antall nullutslippsbygg i askersamfunnet er økt innen 2030 (Ny).
ID2.3 Forbruk av rødt kjøtt er redusert innen 2030 (AFK 2019 - ID4 - rev).
ID2.4 Antall flyreiser (private og i jobbsammenheng) er redusert innen 2030 (AFK 2019 ID5).
ID2.5 Deling, gjenbruk og redesign av ulike produkter har økt innen 2030 (AFK 2019 - ID6).
ID2.6 Antall miljøsertifiserte bedrifter i Asker er minst doblet innen 2025.
(Det er 41 miljøfyrtårnsertifiserte og 15 ISO 14001 - bedrifter pr mai 2018) (Ny).
ID2.7 Skape bærekraftige og innovative arbeidsplasser i Asker (Ny).
ID2.8 Skogbruksproduksjon til bruk av tre som byggemateriale og bioenergi har økt innen
2030 (AFK 2019 - L3.1).
ID2.9 Karbonbinding i skog og jord er økt innen 2030 (AFK 2019 - L3.2).
Klimatilpasning
K1.1 Overvann - og flomhåndtering skal være kunnskapsbasert og klimatilpasset.
Lokal overvannsdisponering (LOD) med «tre - ledd - strategi» skal legges til grunn
ved tiltak i eksisterende områder og ved gjennomføring av nye utbyggingsområder
(Ny).

Mål ytre miljø
Avfall og gjenvinning
 Matsvinn skal reduseres med 30 prosent innen 2025 (basisår 2016).
3

Det vil bli gjennomført en kartlegging av nivået i kommunen av tredjeparts miljømerkede varer

4

Tredjeparts miljømerking betyr at merkekravene er fastsatt av en tredjepart som
leverandøren/produsenten som søker om lisens selv ikke har avgjørende innflytelse over.
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Minst 60 prosent av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2025.
Restavfallsmengden fra husholdninger skal reduseres med 30 prosent innen 2025
(basisår 2015).
Kostnadseffektivitet i renovasjonstjenesten skal være minst 80 prosent5.
Husholdningenes tilfredshet med tjenestetilbudet skal økes til minst 80 prosent6.

Naturmangfold
Naturmangfoldet skal prioriteres høyt for å opprettholde balanse mellom vekst og vern i
Asker.
Forsøpling
Asker kommune framstår som en kommune uten forsøpling.
Mikroplast
 Asker framstår som en kommune uten marin forsøpling.


Asker er en foregangskommune i arbeidet med å redusere tilførsel av mikroplast til
naturen.

Oljetanker
Innen 2025 er alle nedgravde oljetanker enten fjernet eller forsvarlig sanert på stedet, eller i
forsvarlig stand og i bruk med biofyringsolje eller bioparafin.
Grunnforurensning
Hindre grunnforurensning og spredning av miljøgifter, og rydde opp i forurenset grunn.
Vannforvaltning
 Oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster innen 2021.
 Badevannskvaliteten skal ikke påvirkes negativt av avløpsvann.
 Fosforutslipp skal ikke påvirke resipientene7 i negativ retning.
 Overvann fra urbane områder og trafikkarealer skal ikke gi varig reduksjon av
vannkvaliteten i bekker og vassdrag.
Akutt forurensning
Forebygge akutt forurensning. Begrense skader på mennesker og miljø ved utslipp med god
beredskap.
Radon
Radon vektlegges på en systematisk og tilstrekkelig måte ved all arealplanlegging.
5
6
7

Med henvisning til indikator kostnadseffektivitet i Avfall Norge sin renovasjonsbenchmarking.
Med henvisning til indikator kundetilfredshet i Avfall Norge sin renovasjonsbenchmarking.
En felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde.
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Luftforurensning
Sikre trygg luft basert på nasjonale mål for luftkvalitet.
Støy
 Støyplager skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.


Tallet på personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30
prosent innen 2020 i forhold til 2005.
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3 Innledning
3.1 Om planen
Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030 er en revisjon av Asker kommunes
energi- og klimaplan fra 2013 (EKP 2013-2030), og er laget for nåværende Asker. Planen er
supplert med en egen miljødel. Både kunnskapsgrunnlag, mål og tiltak er primært basert på
data for nåværende Asker. Røyken og Hurum kommuners relativt nye energi- og klimaplaner
er brukt i arbeidet med planen.
Rammene for revisjonen ble lagt gjennom sak om oppnevning av saksordfører i komité for
teknikk, kultur og fritid 19.1.2017 (sak 4/17). Planen skal blant annet omfatte:


Aktuelle internasjonale mål og rammer, som den internasjonale klimaavtalen inngått i
Paris i desember 2015 og FNs bærekraftsmål.



Nasjonale energi- og klimamål, aktuelle lover/forskrifter og programmer for bl.a.
tilskudd/finansiering og samarbeid/kompetanse.



En gjennomgang av teknologisk status og tilhørende kostnader, «beste praksis» og
øvrige forhold av betydning for kunnskapsgrunnlaget.



Oppdatert energi - og klimaregnskap både for kommunens egen virksomhet og for
askersamfunnet.



Mål for reduksjon av energibruk og klimagassutslipp, samt klimatilpasning, med
bakgrunn i en vurdering av gjeldende mål.



Aktuelle virkemidler (f.eks. samspill med innbyggere/næringsliv, informasjon, krav,
avgifter, tilskudd).



En revidert tiltaksliste basert på ny kunnskap, erfaringer og behov for nye tiltak. I
dette ligger også en vurdering av tiltak som er iverksatt/gjennomført og er under
gjennomføring med tanke på effekt, økonomi og mulighet for måloppnåelse.

I forbindelse med kommunestyrets behandling av interpellasjon om avfall, plast og en enda
renere kommune den 5.9.2017 (sak 100/17) ble det vedtatt å utvide planen til å omfatte også
andre relevante miljøtemaer. Planen ble endret til kommunedelplan for klima, energi og miljø
(KLEM-plan).

Ved kommunestyrets behandling av kommunedelplan for klima, energi og miljø (2018-2030)
13.11.2018 ble følgende vedtatt:
Vedtak
1. Kommunedelplan for klima, energi og miljø (2018-2030) (KLEM-planen) vedtas slik den
foreligger.
2. Det utarbeides en pedagogisk kortversjon av planen.
3. Arbeidet med gjennomføring av prioriterte tiltak startes opp umiddelbart.
Side 15

4. Det fremmes egne saker på området som er av prinsipiell betydning, eller der det er
behov for finansiering.
5. Etter 2020 utarbeides ny plan for klima, energi og miljø for hele den nye kommunen, som
rulleres hvert 4 år.
6. Planen utvides videre med disse tiltak/innspill:


Det skal i tråd med planen rapporteres årlig for kommunestyret



Det skal utredes en ordning for mottak og materialgjenvinning av større båter i
samarbeid med kommunene i Oslo regionen



Kommunen i samråd med idretten må imøtekomme EUs krav om forbud mot
gummigranulater på kunstgressbaner



Kommunen må sikre at kompetanse om naturmangfold kommer tidlig med i
saksbehandlingen



Rådmannen bes utrede kostnader, inntektspotensial og klimagevinster ved å
installere solceller på eksisterende kommunale bygg innen 2022



Planens mål justeres på følgende punkt:
o

D1.3 Alle kommunale bygge- og anleggsplasser er fossil- og utslippsfrie innen
2025.

o

ID1.1 Alle nye kommunale bygg er nullutslippsbygg innen 2025.

7. Rådmannen bes legge fram en sak om hvordan Asker kommune gjennom
kommunedelplanen for klima, energi og miljø, kan bli en foregangskommune innen sirkulær
økonomi.
Asker kommune inngår dialog med Osloregionen med mål om å gjennomføre en «circular
city scan» for Asker.

Sammenlignet med den forrige energi- og klimaplanen (EKP 2013-2030), har denne planen
økt fokus på følgende områder:








Anleggsvirksomhet og massetransport
Indirekte utslipp fra kommunens egen virksomhet (forbruk og anskaffelser)
Indirekte utslipp fra innbyggere og næringsliv (klimavennlig adferd og forbruk)
Barn og unge (kompetanse og realfagssatsingen)
Næringsutvikling
Landbruk
Ytre miljø

I vedlegg 7.2 er det gitt en kort gjennomgang av status for tiltakene i EKP 2013-2030.
Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030 (KLEM-planen) er en tematisk
kommunedelplan for kommunens arbeid med klimagassutslipp, energibruk, klimatilpasning
og øvrig miljøforvaltning, her kalt ytre miljø.
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Mennesket påvirker det ytre miljøet på flere ulike vis. Produksjon av varer (herunder mat)
krever bruk av naturressurser og gir utslipp som ofte har negative miljøkonsekvenser.
Transport og bruk av selve varene fører til miljøutfordringer. Videre påvirkes plante- og
dyreliv negativt av vår arealbruk.
Eksempler på negative miljøkonsekvenser er:






Klimaendringer som følge av utslipp av
o CO2 fra bruk av kull, olje og gass (energibruk)
o metan fra blant annet landbruket og avfallsdeponier
o andre klimagasser fra industrivirksomhet
Ødeleggelse av ozonlaget som følge av bl.a. utslipp av freon som ble forbudt for
mange år siden
Luftforurensning fra utslipp av f.eks. nitrogenoksider og partikler fra bl.a. bruk av kull
og olje
Forurensning av vann og jord fra forsøpling, mikroplast, olje, miljøgifter og
overgjødsling fra landbruket

Produksjon og bruk av de fossile energikildene kull, olje og naturgass har både globale
(klimaendringer) og lokale miljøkonsekvenser (luftforurensning og miljøinngrep). Men også
andre energikilder har negative miljøkonsekvenser: F.eks. fører utbygging av vannkraft og
vindkraft til naturinngrep. Og bioenergi kan bety uønsket hogst av viktig skog.
I tillegg kommer bruk av ressurser som ikke er bærekraftig. Dette kan være ressurser som
ikke er fornybare eller at «vi bruker for mye og for fort av noe» (f.eks. overbeskatning av fisk)
Utslipp av klimagasser er ikke på samme måte som f.eks. forurensende utslipp regulert
gjennom lover og forskrifter. Men statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i
kommunene krever at kommunene i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan
innarbeider tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv
energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Det er bakgrunnen for at Asker kommune siden
2009 har utarbeidet egen kommunedelplan for klima og energi. I denne revisjonen er nå
øvrige miljøforhold også inkludert i planen.

Oppbygging av planen
Planen består av tre hoveddeler.
Kapittel 4 er kunnskapsgrunnlaget for klima og energi, inkludert status for utslipp i Asker.
Kapittel 5 er handlingsplanen for klima og energi, med visjon, hovedmål, delmål, tiltak og
virkemidler.
Både kunnskapsgrunnlaget og handlingsplanen er inndelt etter følgende områder:
 Areal og transport
 Bygg og anlegg
 Forbruk og anskaffelser
 Næring
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Landbruk
Klimatilpasning

Kapittel 0 Ytre miljø inneholder hovedutfordringer og tiltak knyttet til ulike deler av
kommunens miljøforvaltning og er inndelt etter følgende temaer og undertemaer:






Avfall
Naturmangfold
Forurensning
o Forsøpling
o Marin forsøpling og mikroplast
o Nedgravde oljetanker
o Forurenset grunn
o Vannforvaltning
o Akutt forurensning
Miljørettet helsevern
o Radon
o Luftforurensning
o Støy

Organisering og prosess
Trine Bendixen (H) har vært saksordfører for planen. Miljøleder har ledet og utført arbeidet
med bistand fra kommunens energi- og klimateam, som består av fagpersoner fra ulike
virksomheter i kommunen.
Arbeidet med planen har vært presentert og diskutert i alle aktuelle politiske utvalg:
Kommunestyret, Formannskapet, Utvalg for plan, samferdsel og næring, Utvalg for økonomi,
eiendom og eierstyring, Komité for teknikk, kultur og fritid, og Bygningsrådet.
Det har vært gjennomført flere møter og workshops med ulike virksomheter og fagmiljøer i
administrasjonen. I tillegg har kommunens eksterne energirådgiver bidratt med innspill om
energibruk i askersamfunnet. Siden planen er en revisjon av EKP 2013-2030 har det ikke
vært lagt opp til noe eget klimapanel eller vært en bred høringsprosess hos næringsliv og
innbyggere før planen ble lagt ut på høring. Det har likevel vært rik tilgang på idéer og
fagkunnskap underveis.
Parallelt med KLEM-planen har det vært det arbeidet med tre andre planer i Asker kommune
som har betydning for KLEM-planen:


Kommunedelplan vann 2018-2029. Vedtatt i kommunestyret 17.4.2018 (Sak 28/18).



Temaplan sykkel. Endelig behandling i 2018.



Temaplan parkering. Endelig behandling i 2018.

Andre planer som er lagt til grunn for arbeidet er Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet 2016-2028, Kommunedelplan for Folkehelse 2015-2026, Temaplan
gjenvinning 2016-2023, og Plan for ivaretakelse av naturmangfoldet i Asker.
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Strategi for bruk av miljøvennlige kjøretøyer i Asker kommune som ble vedtatt i
kommunestyret 28. august 2012 er implementert i planen.
I tillegg har flere saker som omhandler energi og miljø vært til politisk behandling mens
arbeidet har pågått:


Energisparing i eksisterende bygg, Videreføring fra ENØK fase 1 og 2 til fase 3.
Behandlet i utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 9.4.2018 (sak 14/18).



ENØK-fase 2 sluttrapportering, Måloppnåelse. Behandlet i utvalg for økonomi,
eiendom og eierstyring 9.4.2018 (sak 15/18).



Naturmangfold - status i arbeidet med bekjempelse av fremmede arter. Behandlet i
komité for teknikk, kultur og fritid 5.4.2018 (Sak 18/18).

Under kommunestyrets behandling av Handlingsprogrammene i 2016 og 2017 ble det
fremmet flere verbalvedtak og oversendelsesforslag som har relevans for denne planen.
Disse er implementert i planen i samsvar med rådmannens kommentarer til de enkelte
punktene slik de fremkommer i saksfremleggene. Det vises til vedlegg 7.5 for oversikt over
verbalvedtak og oversendelsesforslag og rådmannens kommentarer.
Det viktigste grunnlaget for KLEM-planen har vært høringsutkast for Regional plan for klima
og energi i Akershus som behandles i Fylkestinget våren 2018. Fylkeskommunen har hatt en
lang og grundig prosess der en rekke aktører har fått anledning til å komme med innspill. Det
er utarbeidet et grundig kunnskapsgrunnlag. Administrasjonen i Asker kommune har deltatt i
arbeidet gjennom prosjektgruppen og flere arbeidsgrupper. Planen omfatter alle de viktigste
utslippskildene i samfunnet, inkluderer indirekte utslipp fra forbruk og anskaffelser, og den
beskriver konkrete tiltak for å redusere disse.
Røyken og Hurum sine relativt ferske energi- og klimaplaner er også aktivt brukt inn i
arbeidet med revisjon av KLEM-planen. Det er også hentet inspirasjon fra andre kommuners
planer (blant annet Gran, Gjøvik, Lillehammer, Skedsmo, Ski og Bærum kommuner) til
konkrete tiltak og virkemidler. Samlet utgjør disse en omfattende «ide- og kunnskapsbank».
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4 Kunnskapsgrunnlag klima og energi
4.1 Rammer og føringer
Ifølge FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) utvikler de
globale klimagassutslippene seg på en måte som vil føre til en temperaturøkning på over
to grader, og verden risikerer svært alvorlige, irreversible konsekvenser. . For å holde
oppvarmingen til under to grader sammenlignet med førindustriell tid, må de globale
klimagassutslippene i 2050 være mellom 40-70 prosent lavere enn i 2010. Utslippene må
være nær null eller under null i 2100, ifølge FNs klimapanels femte hovedrapport8.
I en spesialrapport fra FNs klimapanel9 (oktober, 2018) er det vurdert nærmere
konsekvensene ved en temperaturstigning på henholdsvis 1,5 grader og 2 grader.
Miljødirektoratet gjengir hovedfunnene i denne rapporten slik:
«2 graders global oppvarming gir betydelig økt risiko for alvorlige konsekvenser for
økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden, sammenlignet med en økning på
1,5 grader. For å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, må utslippene av klimagasser
reduseres med 40-50 prosent innen 2030. Det vil kreve svært raske og omfattende
endringer i de fleste samfunnssektorer. Rapporten konkluderer med at menneskelig
aktivitet allerede har ført til en global oppvarming på rundt 1 grad siden førindustriell tid.
Verden opplever allerede konsekvenser av oppvarmingen, som mer ekstremvær, stigende
havnivå og mindre is i Arktis».

Nasjonale rammer og føringer
Den norske klimapolitikkens overordnede mål er formulert i klimameldingen –«Klimastrategi
for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid» (Meld. St. 41 (2016–2017) som ble lagt
fram av regjeringen 16. juni 2017. Den baserer seg på følgende:





Klimaforliket - Innst. 390 S (2011–2012) til Meld. St. 21 (2011–2012).
Stortingsmelding om ny utslippsforpliktelse for 2030 - Innst. 211 S (2014–2015) til
Meld. St. 13 (2014–2015).
Samtykke til ratifikasjonen av Paris-avtalen - Innst. 407 S (2015–2016) til Prop. 115 S
(2015–2016).
Lov om klimamål (klimaloven) som Stortinget vedtok i juni 2017.

8

Miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Femtehovedrapport-fra-FNs-klimapanel/.
9
“An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels
and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global
response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate
poverty”, Oktober 2018
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Nasjonale mål:
1. Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30
prosent av Norges utslipp i 1990.
2. Norge har tatt på seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i
2030 sammenlignet med 1990.
3. Norge skal være klimanøytralt i 2030.10
4. Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050.
5. Redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i
samsvar med bærekraftig utvikling.
6. Samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene.
Norges 30-prosentmål for 2020 følges opp under Kyotoprotokollen, mens 40-prosentmålet
for 2030 er meldt inn til FN som Norges bidrag under Paris-avtalen, og lovfestet i klimaloven.
Målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 er lovfestet i klimaloven.
Klimaloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2017 der målet om lavutslippssamfunnet i 2050 er
lovfestet. Formålet med å lovfeste dette målet er å legge til rette for en langsiktig omstilling i
klimavennlig retning i Norge. Ifølge loven skal målet være å redusere klimagassutslippene
med 80-95 prosent i 2050 sammenliknet med utslippene i 1990.
Dette innebærer å redusere klimagassutslipp til et nivå tilsvarende 1-2 tonn CO2-ekvivalenter
per innbygger. I dag er utslippene om lag 10 tonn CO2-ekvivalenter pr innbygger.

FNs bærekraftsmål
Fellesnemda for nye Asker vedtok 28.oktober 2016 at FNs bærekraftsmål skal innarbeides
som rammeverk for den nye kommunen. FNs bærekraftsmål (Sustainable Development
Goals – SDGs) utgjør stammen i den globale arbeidsplanen «Agenda 2030» 11. Dette er en
felles plan for alle FNs medlemsland for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og 169
delmål. 8 av hovedmålene omhandler miljø og klima og er spesielt relevante for denne
planen. Disse er 6. Rent vann og gode sanitærforhold, 7. Ren energi for alle, 9. Innovasjon
og infrastruktur, 11. Bærekraftige byer og samfunn, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13.
Stoppe klimaendringene, 14. Liv under vann, 15. Liv på land. Når det for nye Asker skal
utarbeides en felles plan for klima, energi og miljø, må planen bygge på disse overordnede
føringene.

10

Det innebærer at fra 2030 skal norske utslipp av klimagasser motsvares av klimatiltak i andre land
gjennom EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og
prosjektbasert samarbeid.
11
Resolution A/Res/70/1 adopted by the General Assembly on 24 September 2015 “Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, United Nations, 2015.
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4.2 Roller og virkemidler
4.2.1

Kommunens og innbyggernes rolle

De største utslippskildene i Norge er olje- og gassvirksomhet, industri og bergverk, veitrafikk,
luftfart, sjøfart og fiske.12 Dette er utslippsområder som i stor grad krever nasjonale tiltak og
virkemidler. Kommuner kan likevel bidra til klimagassreduksjon gjennom sin rolle som
planmyndighet, eiendomsbesitter, innkjøper, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Den
statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging fra 2009 som i september 2018 ble
erstattet av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning gir
kommunene en sentral rolle i dette arbeidet (Stokstad 2015)13. Formålet med
planretningslinjen er å:


Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.



Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.



Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet
med å redusere klimagassutslipp.



Sikre at kommunene begrenser eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og drar
nytte av eventuelle fordeler.

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunal planlegging i 2018 har følgende
hovedbudskap:
«Klimautfordringene er store, og planlegging er et viktig virkemiddel for å få til en reduksjon
av klimagassutslipp og tilpasninger til endret klima. Vi forventer at kommunene følger opp
dette både i areal- og transportplanlegging, i klima- og energiplaner og i de konkrete
arealplanene».
Kommuneplan for Asker 2014-2026 definerer kommunens overordnede mål og strategier og
er kommunens viktigste redskap for å styre utviklingen av lokalsamfunnet. Kommuneplanens
samfunnsdel er fortsatt gjeldende, mens arealdelen (med bestemmelser og retningslinjer)
ble revidert og gjort gjeldende fra 15. november 2017. I forbindelse med
kommunesammenslåingen vil det bli laget en ny kommuneplan med FNs bærekraftsmål som
rammeverk.
I kommuneplan for Asker 2014-2026 står det at utviklingen av Asker baseres på prinsippene
om samordnet areal- og transportplanlegging (ATP) og vedtatte mål i energi- og
klimaplanen. Persontransportveksten skal tas med kollektivt og/eller med gange/sykkel, og
på lengre sikt skal man redusere privatbilbruken.
Nye bestemmelser om elbillading, energiutredninger, renovasjonsløsninger og
klimatilpasning/overvannshåndtering ved større utbygginger ble vedtatt i kommuneplanen fra
2017.

12
13

SSBs oversikt over Norges klimagassutslipp fordelt på kilder, https://www.ssb.no/klimagassn/
Fra Askers «Forkommune»-søknad til Forskningsrådet, Reidunn Mygland, februar 2018
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Strategiene i kommuneplanen er langsiktige og det vil ta mange år før eksempelvis effekten
av god arealplanlegging vises i form av reduserte utslipp. Omvendt vil dårlig planlegging i
dag gi svært dårlige muligheter for redusert klimagassutslipp i fremtiden.
En rekke virkemidler er delegert fra staten til regionalt eller kommunalt nivå og gir
kommunen et betydelig handlingsrom. Mange tiltak er likevel avhengig av en kombinasjon
av statlige og kommunale virkemidler. Det gjelder spesielt transport, produksjon av energi
og bruk av energi i bygg, avfallshåndtering og landbruk. For eksempel må kommunen spille
på lag med både stat og fylke for å finne gode løsninger for kollektivtransport. Videre er det
viktig for den statlige elbilsatsningen at kommuner bidrar med å tilrettelegge for
ladeinfrastruktur.
Kommunen har flere roller og ansvarsområder som påvirker klimagassutslipp og energibruk;














Lokal planmyndighet
Byggesaksbehandler
Eier av bygg og anlegg, inkludert kommunale veier
Grunneier og utbygger
Politisk aktør og lokal samfunnsutvikler
Deltaker i regional planlegging
Tjenesteleverandør, blant annet;
o Ansvarlig for skoleruter, pasienttransport m.m.
o Ansvarlig for håndtering av avfall, vann og avløp
Innkjøper
Eier og drifter av kjøretøy.
Deltager i nettverk.
Analyse/utredninger/kunnskap.
Forvalter lover og forskrifter

Kommunen kan formidle kunnskap, drive holdningsskapende arbeid og motivere til handling,
blant annet ved å fremheve gode eksempler. Kommunen kan innta en pådriverrolle i
lokalsamfunnet og etablere nettverk og samarbeid med næringsliv, organisasjoner,
innbyggere og forsknings- og kunnskapsmiljø for å få til klimavennlig nærings- og
samfunnsutvikling. Kunnskapsformidling, holdningskampanjer, nettverksbygging og
pådriverrollen er imidlertid virkemidler som det er vanskelig å måle klimaeffekten av og som
ofte krever langsiktig perspektiv.
De valgene den enkelte innbygger tar hver dag er avgjørende for det samlede
klimafotavtrykk i Asker. Det er vesentlig at innbyggerne velger klimavennlige løsninger og et
forbruksmønster som bidrar til lavere utslipp.
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4.2.2

Virkemidler for å nå lavutslippssamfunnet

I Regional plan for klima og energi i Akershus er det beskrevet nærmere hva som
kjennetegner et grønt skifte over til et lavutslippssamfunn:
«Et lavutslippssamfunn bruker lite energi, og den energien som brukes, er fornybar. Det vil si
at energi til f.eks. transport, oppvarming og matproduksjon kommer fra fornybare og
biologiske ressurser som vann, skog og slam. Fossile ressurser som olje, kull og gass
brukes i liten grad. Kollektiv, sykkel og gange velges som fremkomstmiddel til fordel for bil.
Kjøretøy går på hydrogen, elektrisitet eller biogass. Bygninger vi bor og jobber i er
klimavennlige i hele livssyklusen. Et lavutslippssamfunn er også preget av effektiv og
redusert bruk av ressurser i forhold til dagens samfunn. Delingsøkonomien med gjenbruk og
deling av produkter har i stor grad tatt over for dagens forbruksøkonomi. Den sirkulære
økonomien gjør at vi kaster mindre mat og forbruksvarer, og det som blir kastet gjenbrukes
og blir til nye produkter».
Norges råd for lavutslippssamfunnet14 beskriver videre sin visjon for Norge i 2050 slik;
«Visjonen for Norge som lavutslippssamfunn er et samfunn nesten uten klimagassutslipp,
med effektiv energibruk og høy fornybarandel. Energiproduksjonen baseres på fornybare
kilder og har rene energibærere i sluttbrukerleddet. Lavutslippssamfunnet skal også ha god
luftkvalitet, nye, grønne arbeidsplasser og stort biologisk mangfold15»
Forskning, innovasjon og teknologiutvikling blir viktig for å lykkes med dette nødvendige
skiftet16, og næringslivet og kunnskapsmiljøer vil spille en sentral rolle. Det offentlige må
sørge for riktige rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig ressurs- og
arealforvaltning og bidra til utvikling av markeder gjennom egne investeringer og
anskaffelser.17
Et konkret eksempel på nasjonal oppfølging er elbilpolitikken med mål om at salg av mindre
kjøretøy i 2025 kun skal være nullutslippskjøretøy. Dette målet er fulgt opp av en rekke
tiltak/virkemidler. Et annet eksempel er forbudet mot salg av mineralolje (fossil
fyringsolje/parafin) som trer i kraft i 2020.
Klimasats-ordningen er et statlig virkemiddel for å initiere klimatiltak i kommunene. Det er
satt av 150 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2018. Kommuner og
fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og
bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede
klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring.
14

Norges råd for lavutslippssamfunnet består av 18 norske aktører fra industri, myndigheter,
sivilsamfunnet og forskning som skal arbeide for en felles visjon for lavutslippssamfunnet. Rådet og
visjonsnotatet er en del av et europeisk prosjekt som i Norge koordineres av Miljøstiftelsen Bellona,
Miljøstiftelsen ZERO og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA).
15
Link: http://network.bellona.org/content/uploads/sites/2/2015/09/Visjonsnotat_RnDialogueNorge_final.pdf
16
I Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 vektlegger Regjeringen å trappe
opp forskningsinnsatsen på blant annet klima, miljø og miljøvennlig energi, og på hav. Disse
prioriteringene går igjen i Forskningsrådets nye hovedstrategi (2015-2020) Forskning for innovasjon
og bærekraft.
17
Kilde Regjeringen, 2014 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-ogmiljo/klima/innsiktsartikler-klima/gront- skifte/id2076832/,
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Miljøfond Akershus er fylkeskommunes fond for sitt arbeid med klimatiltak i Akershus.
Enova er et statlig foretak som skal bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket
forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til
reduserte klimagassutslipp. Enova gir økonomisk støtte og råd til både bedrifter og
privatpersoner for gjennomføring av energi- og klimaprosjekter og er et sentralt virkemiddel i
utviklingen av fremtidens energisystem og lavutslippssamfunnet.
Tilskudd til private klimatiltak er et nytt virkemiddel i Asker. Formannskapet vedtok 6.6.2017
(sak 64/17) etableringen av Askers klima - og miljøfond. Det ble satt av 5 mill. kr til et
fond/tilskuddsordning. Klima- og miljøfondet skal utløse private klima- og miljøtiltak som
ellers ikke ville blitt realisert, og må ses i sammenheng med statlige og regionale ordninger
som Enova, Klimasats og Fylkeskommunens miljøfond.
I handlingsplanen (kapittel 5) fremgår det hvordan klima- og miljøfondet er tenkt benyttet.

4.3 Status for energibruk og utslipp av klimagasser i Asker
I dette kapittelet gis det en status for energibruk og direkte klimagassutslipp fra kommunal
virksomhet og askersamfunnet. Det rapporteres her kun for energibruk og direkte utslipp
innenfor Asker kommunes grenser18. Disse er vurdert opp mot målene fra Asker kommunes
energi- og klimaplan 2013-2030.
Det skilles her mellom energibruk og direkte utslipp fra kommunal virksomhet og fra
askersamfunnet. Med kommunal virksomhet menes den virksomheten som kommunen selv
utøver og tjenester som kommunen kjøper som erstatter/supplerer tjenester kommunen skal
utføre19. Energibruk og utslipp fra askersamfunnet inkluderer også energibruk og
klimagassutslipp for kommunal virksomhet.
Data for direkte utslipp av klimagasser fra kommunene produseres av Miljødirektoratet. I
april 2018 la de fram data for 2016 samt en revisjon av tidligere år, slik at det nå er
tilgjengelige oppdaterte data for årene 2009, 2011, 2013, 2015 og 2016. Data fra tidligere
dataserier fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er ikke sammenlignbare med de nye dataseriene.
Dette gjør at basisåret for målet om reduserte utslipp av klimagasser i askersamfunnet i
denne nye planen er endret fra 1991 til 2009. Siden det i dette kapittelet rapporteres status
på målene i EKP 2013-2030 er utslippsnivået i 1991 likevel beholdt som basis for
utslippsmålet på tross av stor usikkerhet mht. hva som var det korrekte utslippsnivået i 1991.
I Miljødirektoratets nye datasett er for øvrig utslippene fra avfall og avløp betydelig høyere
enn tidligere. Dette skyldes nye beregningsmåter for utslipp fra rensing av spillvann. For
Askers del gir dette høyere beregnede utslipp fra VEAS enn tidligere, men det betyr ikke at

18

For kommunal virksomhet er det også tatt med utslipp fra ansattes tjenestereiser (også med
fly) og utslipp fra transport av avfall til behandlingssteder utenfor Askers grenser
19

Anleggsvirksomhet herunder massetransport i forbindelse med kommunes bygge- og
anleggsvirksomhet er ikke medregnet pga. manglende data
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utslippene har gått opp. Fra og med 2009 har utslippene en nedadgående tendens. Data for
bruk av elektrisitet er hentet fra SSB.
Data for bruk av elektrisitet er hentet fra SSB.
Direkte utslipp og energibruk for kommunal virksomhet er hentet fra kommunens egne
datakilder, og her er det tilgjengelig data fra 2007 til og med 2017.
Tallmaterialet viser klimagassutslippene innenfor kommunen som geografisk område.
Indirekte utslipp utenfor kommunenes grenser som kommunen eller askersamfunnet er
årsak til, er ikke inkludert i dataene fra Miljødirektoratet.
Videreutviklingen av Miljødirektoratets statistikk vil fortsette. Ved neste publisering i 2019
skal det etter planen tas i bruk en ny modell for beregning av klimagassutslipp fra veitrafikk,
og utslippsregnskap for skog, areal og arealbruksendringer skal presenteres for første gang.
Prinsippet om at elektrisitet i Norge er klimanøytral har vært lagt til grunn i kommunens
foregående energi- og klimaplan. Det er videreført her. På nasjonalt nivå regnes også alle
former for biobasert brensel (pellets, ved, biogass, bioolje) som klimanøytrale. Dette fordi
alternativet til forbrenning er forråtnelse med påfølgende naturlig klimagassutslipp. Det er
viktig å være klar over at dette er omdiskutert. Blant annet har økt etterspørsel etter
biodrivstoff i verden bidratt til hogst av regnskog. Også økt uttak av biobrensel fra norske
skoger vil gi utslipp som ikke bindes i ny skog på mange tiår. I tillegg kommer bl.a.
usikkerhet omkring utslipp fra skogbunnen. Skogen i Asker har et betydelig årlig netto
opptak av CO2. Se også omtale i kapittel 4.8 Landbruk.
Kommunen har kommet langt i arbeidet med å redusere energibruk og direkte
klimagassutslipp i egen virksomhet. «Feiing for egen dør» gir kommunen større troverdighet
som pådriver overfor innbyggere og næringsliv i Asker i energi- og klimaarbeidet.
Det er gjennom flere år bevilget betydelige summer til blant annet ENØK-tiltak i kommunens
bygg, innføring av LED-lys i veibelysning og ulike tiltak for å fremme sykkel og gange. I
tillegg bevilges det årlig ca. 2 mill. kroner årlig for tilrettelegging av ulike energi- og klimatiltak
(«gjødslingspenger»). Disse midlene er avgjørende med tanke på utredninger,
kunnskapsgrunnlag, forstudier, uttesting av ny teknologi og bygging av nettverk som
grunnlag for godt funderte tiltak.
4.3.1

Energibruk og klimagassutslipp fra kommunal virksomhet

Energibruk
Figuren under viser «kjøpt20» stasjonær energibruk21 som følge av Asker kommunes
virksomhet i referanseåret 2007, samt i årene i årene 2013-2017. Figuren viser også målet

20

Ved å bruke «kjøpt energi» i målformuleringen oppnås det et nødvendig fokus på at mer
miljøvennlig energibruk kan oppnås ved lokal bruk av energi fra f.eks. sol, bergvarme, ved eller som
følge av redusert behov f.eks. gjennom isolering.
21
Energibruk knyttet til transport er følgelig ikke med her.
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for energibruk som skal være oppnådd innen 2020. Energibruk som følge av kommunens
virksomhet utgjør nesten 8 prosent av total stasjonær energibruk i askersamfunnet.
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Figur 1: Energibruk fra kommunal virksomhet.
Kilde: Asker kommunes egne data

Sammenlignet med basisåret 2007 er energibruken 23 prosent lavere i 2017, og det er
sannsynlig at målet om 30 prosent redusert kjøpt energi innen 2020 vil kunne nåes.
Den viktigste årsaken til den oppnådde reduksjonen skyldes en rekke vellykkede
energieffektiviseringstiltak i kommunens bygg. Energieffektiviseringen gjennomføres ved at
kommunen inngår avtaler med private entreprenører om garanterte besparelser av
kommunens energibruk (Energy Performance Contract - EPC), forutsatt at angitte tiltak
iverksettes.
Asker kommune var en av de første kommunene i landet som tok i bruk EPC-kontrakter. I
fase 1 av dette arbeidet ble det fokusert på tiltak som hadde størst effekt vurdert opp mot
investeringen. I ettertid har det imidlertid vist seg at tiltakene som ble gjennomført i fase 1
ikke har medført varig redusert energibruk i kommunens bygg. Dette skyldes dels endret
bruk av byggene (bl.a. økte brukstimer), dels at det er kommet flere bygg i porteføljen og
dels økte krav til ventilering i byggene pga. radon. I tillegg har det nok ikke vært tilstrekkelig
internt fokus på å videreføre energioptimal drift. Det er iverksatt tiltak for å bedre
måloppnåelsen for de tiltakene som ble gjennomført i fase 1. Samtidig er det de senere
årene arbeidet med fase 2 av energieffektiviseringsarbeidet. Arbeidet med energi- og
enøktiltak resulterte i diplom fra Naturvernforbundet fordi kommunen ikke lenger bruker
mineralolje til oppvarming. I tillegg fikk Asker kommune i 2014 pris som årets
varmepumpekommune.
Et annet viktig energitiltak i kommunens drift er overgangen til LED-lys. Som en av de første
kommunene i Norge gikk Asker over til å bruke energibesparende LED-lys på kommunale
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veier. Arbeidet med å skifte ut over 5000 gamle lysarmaturer startet opp i 2011 og ble fullført
i 2014. Dette gir en årlig energibesparelse på hele 85 prosent der utskiftingen er gjort.

Utslipp av klimagasser
Figur 2 viser de direkte klimagassutslippene som følge av kommunens drift. Som for
energibruk presenteres data fra referanseåret 2007 og årene 2013-2017, i tillegg til målet
som skal være oppnådd innen 2020. Utslippene utgjør nå kun ca. 1 prosent av de totale
direkte utslippene av klimagasser i askersamfunnet.
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Figur 2: Direkte utslipp av klimagasser fra kommunal virksomhet.
Kilde: Asker kommunes egne data

Som det framgår av figuren over er utslippene redusert betydelig. Sammenlignet med
basisåret 2007 er utslippene av klimagasser redusert med 83 prosent, og målet om 80
prosent reduksjon innen 2020 er allerede nådd.
Det er to hovedårsaker til utslippsreduksjonen: Den ene er at utslippene av deponigass (med
høyt innhold av metan) fra Yggeset avfallspark er eliminert som følge av bedre oppsamling
og utnyttelse av gassen til strømproduksjon. Den andre årsaken er utfasing av fossil olje i
kommunens bygg og anlegg i god tid før det varslede nasjonale forbudet mot bruk av fossil
fyringsolje i offentlige bygg og anlegg innen 2018. I tillegg er det oppnådd reduksjon fra
transport22 som følge av overgang til nullutslippsbiler, herunder bruk av biodrivstoff. Bilene

22

Transport som følge av innkjøpte tjenester som renovasjon og vedlikehold av veier er inkludert.
Men øvrige vare- eller tjenestekjøp er foreløpig ikke medregnet. Eksempler på dette er transport
knyttet til kommunens bygge- og anleggsvirksomhet.
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som samler inn husholdningsavfall for kommunen har siden 2010 i betydelig grad kjørt på
biogass.
Kommunestyret behandlet den 28. august 2012 sak om kommunens tjenestekjøring. Det ble
vedtatt at innen 2020 skal 90 prosent av kommunens småbiler være elbiler, ladbare biler,
hybridbiler eller biler som kjører på biogass eller tilsvarende miljøvennlige drivstoff. Videre
skal 50 prosent av tyngre kjøretøy kjøre på biogass eller tilsvarende miljøvennlig drivstoff.
Antall «småbiler» som kjører på elektrisitet eller biogass utgjorde 1.1.2018 32 prosent. Det
var da 31 elbiler, 3 plugin hybrid, 1 hydrogen og 19 biogassbiler av til sammen 170
«småbiler».
Med finansiell støtte fra Miljødirektoratets Klimasatsordning har Eiendomsavdelingen
etablert en rekke nye ladepunkter som gjør det mulig med overgang til mange nye elbiler i
2018 og 2019, primært hos Hjemmesykepleien. Med de bilene som Hjemmesykepleien
anskaffer i 2018 øker «nullutslippsandelen» til 55 prosent. I tillegg kommer en del nye
elbiler/biogassbiler i andre virksomheter som gradvis erstatter bensin/diesel-biler (når
leasing-kontraktene utløper). Ut fra forventet utskiftingstakt, og i den grad det finnes gode
nullutslippsalternativer, så vil det være mulig å nå opp mot «90-prosent-målet» i løpet av
2020.
Når det gjelder tyngre kjøretøy så ble det sommeren 2015 startet en uttesting av syntetisk
biodiesel (fornybar diesel/HVO) hos Asker drift. Erfaringene har vært positive, men
drivstoffet er dyrere enn avgiftsfri diesel (som brukes på traktorer etc.). I anskaffelsen ble det
lagt vekt på at drivstoffet skal produseres på en bærekraftig måte slik at det samlet sett
framstår som et bedre alternativ enn fossil diesel. Drivstoffet er sertifisert gjennom ISCCordningen (International Sustainability and Carbon Certification) og oppfyller EUs
bærekraftskriterier.
4.3.2

Energibruk og klimagassutslipp fra askersamfunnet

Stasjonær energibruk i Asker er som i resten av landet stort sett basert på elektrisitet. I 2016
utgjorde elektrisitetsandelen 95 prosent av total stasjonær energibruk i Asker. Figur 3 viser
total energibruk, fordelingen av energibærere og antall innbyggere i askersamfunnet fra
2005-2016.
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Figur 3: Fordeling av energibærere fra 2005-2016 og antall innbyggere i Asker
Kilde: SSB og Miljødirektoratet

Bruk av ved til oppvarming utgjør en stabil andel av total energibruk i Asker. Bruk av fossil
fyringsolje/parafin er nå nesten faset ut og forventes gradvis å gå videre ned som følge av
forbudet mot fossil fyringsolje/parafin i 2020. Samlet var energibruken i 2016 i overkant av 7
prosent høyere enn i basisåret 2005. Det er ikke korrigert for utetemperaturen.
På tross av stadig flere nye energieffektive bygg er det en stor andel eldre boliger og andre
bygg som fortsatt har høy energibruk og som det er mulig å redusere betydelig med relativt
begrensede kostnader. Krav til økt komfort, lave elektrisitetspriser og lading av elbiler i
tillegg til stadig flere husholdninger og virksomheter i Asker23 gjør at det samlet vil være
krevende å nå målet om en reduksjon på 20 prosent kjøpt energi innen 2030 sammenlignet
med 2005.
Basert på data fra SSB fordeler bruk av elektrisitet seg som vist i figur 4 under.

23

Fra 2005 til 2015 økte antall husholdninger i Asker med 19 prosent
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Figur 4: Fordelingen av bruk av elektrisk kraft for ulike forbrukergrupper og antall husholdninger
Kilde: SSB.

Som vist i figuren over er det husholdningene og næringsområdet tjenesteyting som totalt
sett bruker mest elektrisitet. Det er kun mindre forskjeller fra år til år. Energibruken er ikke
temperaturkorrigert.
Asker kommune var den første kommunen i Norge som innførte ordningen med å tilby gratis
og uforpliktende ENØK-veiledning til innbyggere for å redusere energibruk og driftskostnader. Det fokuseres nå på innbyggere som fortsatt har oljefyring. Slik vil man samtidig
bidra til at gamle nedgravde oljetanker fjernes. Disse utgjør en betydelig risiko for
forurensning av vann og grunn. Energirådgivingen ble evaluert av Sintef Byggforsk høsten
201724. Evalueringen viste gode resultater.

Utslipp av klimagasser
Tilsvarende som for kommunens egen drift er utslippene fra transport den helt dominerende
kilden til direkte utslipp av klimagasser i askersamfunnet slik det framkommer av figur 5. Her
utgjør gjennomgangstrafikken på E18 en stor andel.

24

Energirådgivning for boligeiere. Evaluering av energirådgivningstjenesten i Asker og naboeffekten
av oppgradering, SINTEF, 2017
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Figur 5: Utslippene av klimagasser i askersamfunnet i 2009, 2011, 2013, 2015 og 2016.
Kilde: Miljødirektoratet (april 2018)

På tross av at antall innbyggere fra 2009 til 2015 økte med 12 prosent er utslippene av
klimagasser i Asker i denne perioden redusert med 13 prosent. Denne reduksjonen skyldes
primært en betydelig reduksjon i bruk av fossil fyringsolje til oppvarming.
Det har også vært en begrenset reduksjon i utslippene fra lette kjøretøy som følge av bedre
motorteknologi, flere elbiler og redusert bilbruk. Antall personbiler som går på diesel eller
bensin er redusert med 6 prosent fra 2009 til 2017, på tross av 13 prosent flere innbyggere.
Ved utgangen av 2017 var 12,5 prosent av personbilene i Asker elbiler. Dette er fjerde
høyest i Norge25. At Asker har et av landets beste togtilbud og et gjennomgående
tilfredsstillende busstilbud26 har sannsynligvis bidratt til at antall kjøretøykm per person27
med personbil i Asker gikk ned med 12 prosent fra 201028 til 2016.
En direkte klimagevinst er også at renovasjonsbilene går på biogass. Innføringen av
matavfallssortering i 2011 har også gitt betydelige reduksjoner i utslippene av klimagasser
og energigevinst ved utnyttelse av produsert biogass. I tillegg kommer god klimaeffekt av
utsortering av plast og metaller. Disse viktige miljøgevinstene skjer utenfor Askers grenser
og inngår følgelig ikke i dette utslippsregnskapet.

25

Øykommunene Finnøy, Askøy, Averøy ligger på topp. Årsaken til dette er nok at riksferger og
fylkesveiferger lenge har vært gratis for elbiler.
26
Rundt 75 prosent av boligene i Asker ligger kollektivnært. Dvs. 800 m fra jernbanestasjon eller
400 m fra bussholdeplass (luftlinje)
27
Kjøretøykm pr person er beregnet ved å fordele totalt ant kjørte km med alle personbilene i
Asker på antall innbyggere. (Kilde: SSB) Dette gir et bedre bilde på bilbruk enn gjennomsnittlig
antall km pr bil.
28
Data fra 2009 er ikke tilgjengelig.
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Utslippsregnskapet omfatter som det framgår over kun de direkte utslippene av klimagasser.
Men om det ses på de indirekte utslippene av CO2 fra bruk av elektrisitet i Asker så utgjør
dette i overkant av 110.000 tonn CO2-ekvivalenter29.

Med hensyn til binding av CO2 i skogen i Asker så er det et årlig netto opptak (tilvekst
fratrukket hogst) som tilsvarer nesten 27.000 tonn CO2 årlig. I kapittel 4.8 om landbruk er
dette nærmere omtalt.

4.4 Areal og transport
4.4.1

Utslipp

Utslippene av klimagasser fra transportsektoren utgjorde 85 prosent av de samlede direkte
utslippene i askersamfunnet i 2016. De største utslippene var fra personbiler og andre lette
kjøretøy, som utgjorde i overkant av 60 prosent av de samlede utslippene.
Gjennomgangstrafikk av både lette og tunge kjøretøy bidrar betydelig. I tillegg kommer
utslippene fra anleggsmaskiner. Klimagassutslippene fra transport er nå også helt
dominerende i utslippsregnskapet for kommunal virksomhet. Arbeidet med å redusere de
direkte utslippene av klimagasser i Asker, som i mange andre kommuner, vil følgelig i
stor grad rette seg mot transportsektoren..
4.4.2

Utfordringsbildet

Transportbildet i Asker er preget av store trafikkmengder i form av pendlertrafikk og
gjennomgangstrafikk. Veier inn til og gjennom sentrumsområdene er spesielt belastet.
Hovedveiene har nådd kapasitetsgrensen og medfører dårlig fremkommelighet for alle
typer kjøretøy. I tillegg til støy- og forurensningsproblematikk, fremstår de høytrafikkerte
veiene som trafikkfarlige barrierer, og inviterer i liten grad til gange og sykling (noe som
gjør at foreldre blir skeptiske til at barna går på egen hånd til skole og fritidsaktiviteter).
De største fremkommelighetsproblemene er i morgen- og ettermiddagsrush, da 20
prosent av alle reiser foregår. 50 prosent av Askers arbeidstagere pendler til Oslo og
Bærum. Kollektivandelen til Oslo er høy, mens den internt i kommunen er lav. Det
skyldes blant annet dårligere internt kollektivtilbud og enklere/billigere parkering enn
tilfellet er i Oslo.
Det er i dag høy andel bilkjøring til skole, trening, korps, marka og sjøen. I forhold til
kommunens mål om hverdagsaktivitet, definert i folkehelseplanen, ligger det et uforløst
potensial innenfor dette transportsegmentet. Mye kjøring til skole og fritid stimulerer ikke
29

Det er ingen direkte utslipp av klimagasser fra norsk vannkraft. Men Norge er en del av et nordisk
elektrisitetsmarked som i økende grad knyttes sammen med flere europeiske land hvor store deler av
kraftproduksjonen ennå ikke er fornybar. Elektrisitet eksporteres og importeres avhengig av priser og
overføringskapasitet. Ut fra dette er det her brukt en faktor på indirekte utslipp av 0,13 kg CO2 pr kWh.
(Kilde: Asplan Viak)
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barn og unges transportvaner mot mer «grønn transport» (gange, sykling og
kollektivtransport). Nasjonal reisevaneundersøkelse viser at ca. 30 prosent av alle
bilturer er under 3 km.
Det er en høy andel elbiler i nybilsalget. Dette bidrar til en gradvis reduksjon i utslippene
av både CO2 og NOX. Men det vil i mange år framover fortsatt være en stor andel bensinog dieselbiler på veiene. Videre bidrar også elbiler til utslipp av partikler fra slitasje av
veibanen og til utslipp av mikroplast fra slitasje av dekk30.
Et transportmønster med mindre personbiltransport vil følgelig være et effektivt klimatiltak i
tillegg at det oppnås bedre utnyttelse av veiene, triveligere lokalsamfunn, mindre kø, mindre
støy, bedre luftkvalitet og reduserte utslipp av mikroplast.

Prinsipper
Asker kommune legger prinsippene for samordnet areal og transportplanlegging31 til grunn
for sin planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av vei- og trafikksystemet.
Trafikkpyramiden (se figur 6 under) brukes aktivt i arealplanleggingen. Steds- og
knutepunktutvikling basert på kollektivtransport er sentralt i dette bildet. Det er videre et eget
mål i kommuneplanen at persontransportveksten skal tas kollektivt og/eller med gange og
sykkel. Det samme målet gjelder på nasjonalt og regionalt nivå, med basisår i 2016.
Det er videre et mål om at 90 prosent av kommunens småbiler skal være elbiler, ladbare
biler, hybridbiler eller biler som kjører på biogass eller tilsvarende miljøvennlige drivstoff
innen 2020. Videre skal 50 prosent av tyngre kjøretøy kjøre på biogass eller tilsvarende
miljøvennlig drivstoff.

30

«Sources of mikroplastic pollution to the marine environment», Rapport fra Mepex Consult AS
på oppdrag av Miljødirektoratet, 2014.
31

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune, vedtatt
desember 2015
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Figur 6: Transportpyramiden
Kilde: Kommuneplan for Asker 2014-2026, basert på Statens vegvesen og Transportøkonomisk
institutt (TØI)

4.4.3

Trender og teknologisk utvikling

Kollektivtransport
Det har i flere år vært fokus på å øke antall kollektivreisende. Asker har et godt jernbanetilbud, med 10 avganger i timen, samt flytog hver 20. minutt. Fylkeskommunen har i de
senere år stadig forbedret busstilbudet, slik at mange strekninger har 10-minutters frekvens i
rushtid. For å redusere transportbehovet (med privatbil) har kommunen på sin side
tilrettelagt for arealutvikling i gangavstand tilkollektivtilbudet, her nevnes Føyka Elvely og
Høn Landås i Asker sentrum. Det siste tiåret har andelen kollektivreisende fra Asker til Oslo
økt vesentlig som følge av det gode kollektivtilbudet og restriksjoner på parkering i Oslo.
75 prosent av Askers boliger ligger kollektivnært, dvs. 800 m fra jernbanestasjon eller 400 m
fra bussholdeplass (luftlinje). En stor andel av disse ligger nær busstilbud. Bussene har et
betydelig potensial for økt andel av transportkapasiteten. For å oppnå slik økning må
bussens fremkommelighet sikres, enten ved kollektivfelt eller bussprioritering. I tillegg må
busstilbudet inn mot Asker stasjon/andre kollektivknutepunkt og mellom
bolig/næringskonsentrasjoner forsterkes.
Det går hurtigbåt på strekningen Slemmestad-Vollen-Aker brygge, med tre avganger om
morgenen og to om ettermiddagen. Båttilbudet er et viktig supplement til buss for
befolkningen langs fjorden. Imidlertid har båtene høyt utslipp. Fylkeskommunen og
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kommunene langs fjorden har derfor i flere år utredet muligheter for fossilfri båtdrift.
Fellesnemda i Hurum, Røyken og Asker vedtok i møte 21.6.2018:







Fellesnemda anmoder Akershus og Buskerud fylkeskommuner om å definere
prosess og tidspunkt for innføring av fossilfri hurtigbåtdrift i Oslofjorden. I
dette ligger også utredning av anløp på Sætre.
Fellesnemda anbefaler etablering av et kommunalt fond til infrastruktur på de
ulike anløpsstedene.
Fondsmidlene øremerkes energi-infrastruktur, kaianlegg, venterom etc.
Fellesnemda anmoder Hurum, Røyken og Asker kommuner om å avsette
nødvendige midler i kommende handlingsprogram.
Bruk av fondsmidlene avklares med fylkeskommunen når konkret prosjekt for
hurtigbåt foreligger. Eventuell bruk av fondsmidlene må skje innen 1.1.2022.

Saken vil bli behandlet i de tre kommunestyrene.

Sykkel
I temaplan sykkel for Asker (høringsversjon, april 2018) oppgis flere grunner til at den jevne
innbygger i Asker i liten grad bruker sykkel som fremkomstmiddel i hverdagen, bl.a.:


Kommunen har et relativt spredt bebyggelsesmønster og har et kupert terreng som
gjør det krevende for mange å sykle.



Tilbudet for syklistene i Asker er i all hovedsak gang - og sykkelveier som ikke
separerer fotgjengere og syklister. Kvaliteten varier med stedvis mange private
avkjørsler og krysningspunkter. De største barrierene er E18, høytrafikkerte
fylkesveier og jernbane. Gang - og sykkel- veitilbudet mangler tverrforbindelse
mellom Slemmestadveien og Røykenveien og langs E18 - korridoren. Det er ingen
spesiell tilrettelegging for syklister i sentrumsområdene.



Privatbilens generelt sterke posisjon i Asker.

Men i temaplanen pekes også på potensialet for økt sykling i Asker ved f.eks. at 36 % av
Askers innbyggere har total daglig reisevei som er kortere enn 10 km32. Sett i sammenheng
med dagens fremkommelighetsproblemer for biltrafikk på veinettet tilsier det et stort
potensial for økt sykling i kommunen. Dette gjelder særlig for kortere reiselengder og inn mot
kollektivtilbud for lengre reiselengder. Muligheter for trygg og tørr parkering er viktig for at
folk velger sykkel. På Asker stasjon er dette godt ivaretatt bl.a. med et sykkelhotell. Dette ble
oppført i 2015 av BaneNor med finansiell støtte fra Asker kommune. Ut over de tiltakene i
temaplanen som trekkes fram for å fremme økt sykling i Asker nevnes her spesielt elsykkel
som en del av løsningen for økt sykkelandel i Asker. Askers topografi og teknologisk
interesserte innbyggere tilsier at det ligger godt til rette mange elsyklister i Asker. Det finnes

32

«Reisevaner i Oslo og Akershus», TØI, 2007

Side 36

ikke kommunefordelte oversikter over solgte elsykler eller øvrig statistikk/informasjon om
elsykler og elsyklister. Men nasjonale undersøkelser viser:


Elsykkelsalget i Norge har økt kraftig de senere årene. I 2016 ble det solgt over
35.000 elsykler (en økning fra 23.000 i 2015) som utgjør nesten 10 prosent av det
totale sykkelsalget33



Elsyklister sykler mye mer på elsykkel enn på vanlig sykkel, både målt i antall turer
og lengden på turene34.

Nye transportformer/vaner
Fortsatt ønsker de fleste å eie sin egen bil35. Men dette bildet kan endre seg som følge av ny
teknologi og færre/dyrere parkeringsplasser. Spesielt i urbane områder er det økende
oppslutning om bildelingsordninger. Og blant unge spesielt er det tegn på «eierbehovet» for
bil er mindre. Disse tar raskt i bruk ny teknologi og velger den mest optimale
transportløsningen i ulike situasjoner. Det er sannsynlig at de ser på frihet og fleksibilitet ved
å slippe å eie i større grad som et pluss enn eldre.
Andel unge som har tatt sertifikat var i lang tid nedadgående. I 1994 tok 59 prosent av alle
18-åringer førerkortet36, mens i 2007 var andelen 37 prosent. Men denne trenden synes å ha
snudd: I 2015 var andelen 47 prosent. En mulig årsak til økningen37 kan være at unge har
fått et mer positivt syn på bilen som følge av elbilveksten.
Selvkjørende kjøretøy kan redusere biltrafikken og bidra til enklere energiomlegging i
veisektoren. Det skjer ved at man i større grad deler bilene med andre, det blir mindre
parkeringsproblemer, mer flyt i trafikken og kjøretøyene er elektriske. På den andre siden
kan innførsel av selvkjørende kjøretøy føre til lave kostnader og bedre tilgjengelighet som
igjen kan føre til økt veitransport. Teknologi, regelverk og rammer vil avgjøre om det blir mer
eller mindre trafikk med selvkjørende kjøretøy.
For de som har et dårlig kollektivtilbud til jobb kan «samkjøring» være et alternativ. Også til
fritidsaktiviteter i Asker er det et betydelig potensial for mer samkjøring. På vei til jobben er
det kun en liten andel som har med passasjer i bilen. Det er imidlertid unntak: Mulighetene
for å kjøre i kollektivfeltet med elbil fra Sandvika inn mot Oslo i rushtiden har vist seg å være
et effektivt insentiv for økt samkjøring.

Nullutslippsbiler og biodrivstoff
Det er et nasjonalt mål at det i 2025 kun skal selges nullutslippsbiler i Norge. I september
2018 utgjorde salget av rene elbiler 55 prosent av alle nybilregistreringer i Asker og Bærum
33

Norsk elsykkelstatistikk fra Norsk elbilforening, 2017
“Effects of e-bikes on bicycle use and mode share”, TØI, 2013
35
I spørreundersøkelse for Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) desember 2017 oppgir 85
prosent at de ønsker å eie sin neste bil og 6 prosent at de ønsker leasing. 5 prosent oppgir at de
ikke har behov for bil og 3 prosent ønsker bildeling
36
Transportøkonomisk institutt/SSB og Førerkortregisteret
37
Intervju i TU des. 2017 med Susanne Nordbakke Transportøkonomisk Institutt (TØI)
34
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samlet38. Ved utgangen av 2017 var 12,5 prosent av alle personbilene i Asker rene elbiler.
Det er fjerde høyest i Norge39. Andelen elvarebiler er langt lavere i Asker slik det også er i
resten av landet.
Det er foreløpig få hydrogenbiler på veiene. Få fyllestasjoner, begrenset antall bilmodeller og
relativt høy hydrogenkostnad er barrierer. Imidlertid er hydrogen 40spesielt aktuelt framover
på større kjøretøy, ferger, - og kanskje på sikt innen luftfarten.
Biogass produsert fra renseanlegg og avfallsbehandling er et bærekraftig drivstoff med et
lavt klimafotavtrykk. Asker kommune var tidlig i gang med biogass på renovasjonsbilene.
Med VEAS sitt kommende nye anlegg for produksjon av flytende biogass (LBG) åpner det
seg nye muligheter for effektiv produksjon og distribusjon i regionen. Ambisjonen er at dette
skal settes i drift i januar 2020. Da vil 60 GWh/år biogass være tilgjengelig for
transportformål, midt i nye Asker. Når denne mengden biogass erstatter fossilt drivstoff, gir
det en klimagevinst tilsvarende 15 000 tonn CO₂- ekvivalenter. Det er en vesentlig utfordring
for et fungerende marked for biogass at det ikke finnes et tilstrekkelig nettverk av
fyllestasjoner, slik at biogass kan tas i bruk. Det er et spesielt stort potensial innen vare/avfallstransport og på ferger.
Det er et nasjonalt mål om at det innen 2020 skal være minst 20 prosent bruk av biodrivstoff
som vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner i Norge. Hovedsakelig vil dette skje gjennom
innblanding i vanlig bensin og diesel. Men det brukes også ublandet/100 prosent biodrivstoff
som f.eks. fornybar diesel/HVO. I Asker finnes to offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for dette
drivstoffet. I tillegg har Asker drift et eget pumpeanlegg for sine kjøretøy og andre
kommunale dieselbiler. I anskaffelsen ble det lagt vekt på at drivstoffet skal produseres på
en bærekraftig måte slik at det samlet sett framstår som et bedre alternativ enn fossil diesel.
Drivstoffet er sertifisert gjennom ISCC-ordningen (International Sustainability and Carbon
Certification) og oppfyller EUs bærekraftskriterier.
På tross av sertifisering og overholdelse av EUs bærekraftskriterier er biodrivstoff, bortsett
fra biogass, omstridt i Norge. Dette skyldes hovedsakelig økende bruk av palmeolje til
produksjon av biodiesel. Selv om den palmeoljen som brukes i produksjonen er sertifisert og
i seg selv ikke bidrar til ødeleggelse av regnskog kan en generell økt bruk og etterspørsel
etter palmeolje indirekte fører til økt hogst av regnskog41. Nordisk Miljømerking mener
merkeordingene for palmeolje og soya ikke er gode nok og godkjenner ikke slike råvarer
brukt i Svanemerkede drivstoff. På sikt forventes at det blir en økende nasjonal bærekraftig
produksjon av biodiesel i Norge fra bl.a. Tofte i Hurum.

38

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken

39

Øykommunene Finnøy, Askøy, Averøy ligger på topp. Årsaken til dette er nok at riksferger og
fylkesveiferger lenge har vært gratis for elbiler.
40
Hydrogen brukt i brenselceller på biler og andre transportmidler gir kun utslipp av vanndamp
41

Denne indirekte effekten kalles ILUC (Indirect Land Use Change) som kan oppstå dersom
matproduksjon flyttes fra bærekraftige arealer til nye «ikke bærekraftige arealer» som følge av
produksjon av biodrivstoff på de tidligere bærekraftige matarealene.
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Gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling42 deltar Asker kommune sammen med
mange andre kommuner (bl.a. gjennom interkommunale selskaper og avfallsselskaper) i et
fellesinitiativ for å redusere utslippene av klimagasser fra transport av avfall. Se vedlegg 7.6
for en nærmere omtale.
4.4.4

Aktuelle virkemidler

For å redusere utslippene av klimagasser fra transportsektoren rår kommunen over en rekke
ulike virkemidler. De viktigste er:


Arealplaner, reguleringsplaner, utbyggingsavtaler



Infrastruktur: Investering og drift (veier, sykkelparkering, ladestasjoner)



Parkeringsbestemmelser



Informasjon og kampanjer



Anskaffelser i forbindelse med transporttjenester for kommunen



Tilskudd til private klimatiltak



Pådriver (overfor NSB, Ruter, BaneNor)



Utviklingssamarbeid med andre kommuner, fylkeskommunen, statlige og private
aktører

Gjennom disse virkemidlene vil de ønskede målene kunne nås i tråd med
transportpyramiden.
Arealtiltak, parkeringsbestemmelser og gode løsninger for gange, sykkel og kollektiv vil ha
stor effekt på personbiltrafikken og vil være avgjørende for at målet om nullvekst nås. Men
selv med nullvekst i personbiltrafikken eller til og med reelle reduksjoner i trafikkarbeidet
sammenlignet med dagens nivå, er man avhengig av rask og omfattende innfasing av ny
teknologi som elbiler i kombinasjon med innfasing av biodrivstoff for å oppnå de ønskede
reduksjonene i utslipp av klimagasser. Ut fra potensialet for utslippsreduksjoner, teknologisk
modenhet, pris og gunstige insentiver/rammebetingelser framstår følgelig en betydelig
økning i andel elbiler som et meget viktig klimatiltak i Asker.
For å møte den ønskede og forventede elbilbølgen er det behov for legge til rette for
«hjemmelading» av elbiler. Fram til nå har det i stor grad vært folk i enebolig med lett
ladetilgang som har kjøpt elbil. Framover vil folk i leiligheter i økende grad ønske å anskaffe
elbil. Mange av disse har ikke mulighet for enkel og trygg lading hjemme.
Dersom 100 prosent av nybilsalget i 2025 er elbiler vil, ifølge Miljødirektoratet43, ca. 50
prosent av alle personbilene i Norge i 2030 være elbiler. På nasjonalt nivå er det i dag i
underkant av 4 prosent elbiler, mens det i Asker er i overkant av 12 prosent. Om det likevel
antas at det i Asker i 2030 er 50 prosent rene elbiler så vil dette i 2030 utgjøre ca. 15.000
42

http://innovativeanskaffelser.no/aktorer/nasjonalt-program-for-leverandorutvikling/

43

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Oktober-2016/Teknologiutvikling-gjor-elbilen-tilet-stadig-rimeligere-klimatiltak/
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biler. Per utgangen av 2017 var det nesten 4.000 elbiler. Det vil følgelig være et økt
ladebehov til nye 11.000 biler. Ca. 40 prosent av boligene i Asker er rekkehus eller
boligblokker der det ofte kan være vanskelig å få ladet elbilen enkelt og trygt. Men ny
teknologi som f.eks. avanserte systemer for fordeling av strøm vil redusere tekniske og
økonomiske barrierer i parkeringsanleggene til disse boligene.
Ny parkeringsforskrift trådte i kraft 1.1.2017 med krav om lademuligheter på minimum 6
prosent av alle offentlige parkeringsplasser, der allmennheten tilbys parkering på vilkår, for
eksempel mot betaling av avgift eller tidsbegrensing. Plassene skal være etablert innen 1.
juli 2018.
Det ble våren 2018 laget et felles grunnlag for ladestrategi44 i Hurum, Røyken og Asker. I
Hurum og Røyken er det med utgangspunkt i dette dokumentet, vedtatt at det ved offentlige
bygg i kommunens eie eller leie skal etableres normallader for tjenestebiler, egne ansatte og
besøkende. Det vil skje en gradvis utbygging. I Asker prioriteres kun etablering av
ladepunkter til tjenestebiler.

4.5 Bygg og anlegg
4.5.1

Utslipp

Bygg- og eiendomssektoren er en viktig brikke i overgangen til lavutslippssamfunnet. De
direkte klimagassutslippene fra norske bygg er begrenset og vil bli tilnærmet null etter
innføringen av forbudet mot oljefyring i 2020. Samtidig er byggsektoren en betydelig kilde til
klimagassutslipp gjennom hele byggets livsløp, fra byggeprosessen med materialbruk og
transport, til rehabilitering, riving og avhending.
Figur 7 viser hvilke deler av et byggs livsløp som bidrar til direkte og indirekte
klimagassutslipp.

44

”Strategi- og handlingsplan for ladeinfrastruktur til ladbare kjøretøy», datert 22.4.2018.
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Figur 7: Direkte og indirekte utslipp av klimagasser fra bygg
Kilde: Eivind Selvig, Civitas, mars 2017.

I et globalt perspektiv står byggenæringen for 30 prosent av verdens samlede klimagassutslipp, 30 prosent av avfallet, 40 prosent av stasjonær energibruk og 40 prosent av
ressursbruken45. Hvis vi inkluderer brukernes transport til og fra byggene i driftsfasen, står
bygg for minst 40 prosent av de globale utslippene.
I Norge utgjør direkte klimagassutslipp fra fossil oppvarming av bygg kun ca. 2,2 prosent av
norske klimagassutslipp. Direkte utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet utgjør omtrent 1,6
prosent av norske utslipp46. En fersk rapport anslår at transport av maskiner og materialer til
byggeplasser (ikke inkludert anleggsplasser) utgjør 25 prosent av tungtransporten i Norge47.
I tillegg kommer anleggstrafikk og persontransport til og fra bygge- og anleggsplasser.
Klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av materialer og utstyr utgjør altså en
vesentlig del av totale utslipp i et byggs livsløp. En kartlegging fra 2007 anslo at omtrent 4,4
millioner tonn av den nasjonale industrisektorens klimagassutslipp i 2004 var knyttet til
byggrelaterte produkter. Det utgjorde omtrent 8 prosent av Norges totale utslipp. I tillegg
kommer utslipp knyttet til importerte materialer.
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Høringsutkast Regional plan for klima og energi i Akershus, Akershus fylkeskommune,
6.2.2018.
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Utslippstall fra 2015, SSB, målt etter kilde og næring.
47
Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp, Bygg21-rapport, 18.2.2018.
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Ca. 80 prosent av oppvarmingen av bygg i Norge dekkes av elektrisitet, og direkte
klimagassutslipp fra oppvarming av bygg er derfor små sammenlignet med mange andre
land.
4.5.2

Utfordringsbildet

I 2012 la regjeringen fram en Stortingsmelding (Meld.St.28) «Gode bygg for eit bedre
samfunn» 48. Meldingen redegjør for en framtidsrettet bygningspolitikk og peker på
hovedutfordringer knyttet til bygging, bruk og drift av bygg, behov for bedre kompetanse, og
utvikling og innovasjon i byggenæringen.
Det har vært stor utvikling i bygg- og anleggsbransjen de siste årene. Klima- og
miljøaspekter har fått økt oppmerksomhet og bransjen har funnet frem til bedre løsninger.
Hovedtrendene er godt beskrevet i Eiendomssektorens Veikart mot 205049. Veikartet var et
innspill til Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft som i 2016 foreslo en overordnet
strategi for å fremme grønn konkurransekraft frem mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Stasjonær energi
I Norge er elektrisitetsproduksjonen i all hovedsak basert på vannkraft og regnes som en
utslippsfri energibærer. Så lenge vi ser på Norge ”isolert” fra andre land og man legger et
”Produksjonsregnskap som ramme” for vurderingene er det ikke noe sammenheng mellom
elektrisitetsbruk og klimagassutslipp. Men elektrisitet er i dag blitt en vare som eksporteres
og importeres time for time gjennom hele året. Elbruk fører dermed til klimagassutslipp så
lenge produksjonsmiksen innenfor handelsområdet baserer seg på fossile energivarer. Å
legge en utslippsfaktor for elektrisitet kan derfor gi et sterkt signal til norske forbrukere om å
redusere bruk av elektrisitet i bygg. I verktøy for klimagassberegninger for bygg anvendes
det utslippsfaktorer både for elbruk og for materialproduksjon50.

Eksisterende bygningsmasse
Det er anslått at 70-80 prosent av bygningsmassen som vil omgi oss i 2050 allerede er
bygget51. Å gjenbruke og transformere gamle bygg fremfor å bygge nye kan spare miljøet for
store utslipp ved reduserte uttak av ressurser, produksjon og transport av byggematerialer
og transport og avhending av avfall. Gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling52
deltar Asker kommune sammen med flere offentlige byggherrer i et fellesinitiativ for å
fremme omstilling til sirkulær ressursbruk og ombruk av byggematerialer i byggebransjen.
Se vedlegg 7.6 for en nærmere omtale.
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Meld. St. 28 (2011–2012) Gode bygg for eit betre samfunn, Ein framtidsretta bygningspolitikk,
Kommunal- og regionaldepartementet, 15. juni 2012.
49
Eiendomssektorens veikart mot 2050, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, Juni 2016
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Vedleggsnotat www.klimagassregnskap.no, Elektrisitetsbruk og klimagassutslipp – er det noen
sammenheng, Civitas, 23. juni 2010.
51
Bygningsvernsenteret ved NTNU
52

http://innovativeanskaffelser.no/aktorer/nasjonalt-program-for-leverandorutvikling/
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Energitiltak på eksisterende boliger kan ha stor effekt når det gjelder oppnåelse av nasjonale
energimål. Det er et nasjonalt mål om å redusere energibruken i eksisterende bygg i Norge
med 10 TWh innen 2030 sammenlignet med nivået i 201653. Omsatt til askersamfunnet
innebærer dette en energireduksjon med 120 GWh54.
Det er et stort potensial for energieffektiviseringstiltak i byggsektoren, og mange av disse er
økonomisk lønnsomme. På tross av dette er det få som gjennomfører tiltak.
Rehabiliteringsraten i Norge er i utgangspunktet lav, og en Enova-studie55 viser at den reelle
raten er langt lavere for rehabilitering kombinert med energitiltak.

Anlegg
Vann- og avløpsanlegg, veibelysning, idrettsanlegg og gatevarme er alle avhengige av
energi for å fungere. LED-lys er en teknologi som de senere årene har revolusjonert
energibruk til belysning. Asker kommune var tidlig ute og har vært med på å drive frem
innovasjoner innen LED veilys, ved å bidra til økt etterspørsel og reduserte kostnader.
I kommunens vann og avløpsanlegg er det fokus på å investere i mer energieffektive
pumper, særlig i pumpestasjoner for avløpsvann.
Utendørs idrettsanlegg bruker ofte flytende petroleumsgass (LPG) som oppvarmingskilde.
De senere årene arbeider flere og flere med å gå over til fornybare og mer klimavennlige
alternativer som for eksempel biodiesel, biogass eller pellets.
Gatevarmeanlegg krever store mengder energi, og tidligere var fossil fyringsolje en vanlig
energikilde. Ved nye bygg som har energibrønner kan energi fra disse benyttes til
snøsmelting i gatearealer om vinteren. Dette gjøres eksempelvis ved Holmen svømmehall.

Bygg- og anleggsvirksomhet
I dag benyttes hovedsakelig fossile energikilder på norske bygg- og anleggsplasser. De siste
årene har det blitt økt oppmerksomhet om utslipp av CO2 og NOx fra bygg- og
anleggsaktivitet, særlig i de store byene hvor lokal luftforurensning er et stort problem.
Mulighetene for fossilfrie56 og utslippsfrie57 bygg- og anleggsplasser har blitt synliggjort i en
del prosjekter, særlig i Oslo.
Fossilfrie anleggs- og byggeplasser er i dag realiserbart fordi det er mulig å bruke avansert
biodrivstoff (fornybar diesel/ HVO) som erstatning for fossil diesel i de aller fleste
53

Vedtak i Stortinget 13.6.2016 i behandling av Innst. 401 S (2015–2016) av Meld. St. 25 (2015–
2016) Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030.
54
Elbruk i Asker; 0,9 TWh (= 900 GWh) som er 1,2 prosent av Norges samlede elbruk for
næringsbygg og husholdningene. (I tillegg kommer ca 20 GWh fra bruk av fyringsolje). 1,2
prosent av 10 TWh=0,12 TWh=120 GWh som er 13,3 prosent reduksjon
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Rehabilitering og energioppgradering av boliger. Drøfting av begreper og måling av omfang. Enovarapport 2015:10, Bjørnstad. E, 2015.
56
En fossilfri byggeplass innebærer bruk av energikilder som ikke gir utslipp av CO 2e.
57
En utslippsfri byggeplass innebærer bruk av energikilder som ikke fører til utslipp av CO2e eller NOx
på byggeplassen.
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anleggsmaskiner. Potensialet for utslippsreduksjon er stort. Mange kommuner i Akershus
samt Akershus fylkeskommune (AFK Eiendom) stiller i økende grad krav om fossilfrie
byggeplasser. Anleggsmaskiner som bruker biogass, el eller hydrogen er det imidlertid et
mindre utvalg av. Det finnes allerede elektriske hjullastere og de første elektriske
gravemaskinene er på vei inn i markedet. Foreløpig er det ikke lett å gjennomføre store
prosjekter helt uten utslipp, men på sikt er det et mål. Asker er med på et felles initiativ for
utslippsfrie bygge- og anleggsplasser (se vedlegg 7.6) sammen med flere offentlige aktører
som bl.a. BaneNor, Statsbygg, Statens vegvesen og Bærum kommune med. Fellesinitiativet
er tilrettelagt av NHOs program for leverandørutvikling. I flere av kommunens byggprosjekter
som starter i 2018 er det stilt krav til entreprenør om bruk av fossilfri teknologi. Asker Drift
har siden 2015 kun brukt fornybar diesel på sine maskiner og kjøretøy.

Massehåndtering
Transport av masser til/fra bygge- og anleggsplasser genererer mye trafikk som gir store
utslipp av klimagasser og bidrar til lokal luftforurensning og støy. Byggeråvarer er også en
begrenset ressurs. Det er derfor en stor fordel hvis en størst mulig andel av massene kan
gjenbrukes lokalt på bygg-/anleggsplassen eller i nærområdet. Dette gjelder også ren betong
og tegl fra riveprosjekter. Det er ingen massemottak for mellomlagring av rene
overskuddsmasser til gjenbruk i eller i nærheten av kommunen i dag. Dette gjør at massene
kjøres langt vekk og belaster veinett og miljøet.
Med tanke på gjenbruk er det også viktig at masser kan sorteres og foredles på mottaket, og
sendes tilbake i markedet som en ressurs. Byggeråstoff er en begrenset ressurs som gjør
gjenbruk meget viktig. Ved å etablere mellomlager for rene masser med god kontroll i
kommunen, vil man også redusere problemet med ulovlig deponering av masser som kan
føre til forurensning, terrenginngrep og tap av biologisk mangfold.
I kommuneplanen er det avsatt areal til tre mulige massemottak: På Liahagen (et begrenset
område kombinert med støyvoll langs E18), Jerpåsen Søndre og Yggeset Søndre. Det er
imidlertid krevende prosesser med mange usikkerheter knyttet til planprosesser og
investering for private aktører som eier de to største områdene.
4.5.3

Trender og teknologisk utvikling

Energikrav og fornybare energikilder
Befolkningsvekst fører med seg en økning i antall kvadratmetere med boliger og yrkesbygg.
I følge NVE58 vil dette, i tillegg til utfasing av oljefyrer, bidra til økt elforbruk i Norge på kort
sikt. Fra rundt midten av 2020-tallet antar NVE at trenden i strømforbruket i bygg vil snu.
Rehabilitering av eldre bygg, strengere bygningstekniske standarder og mer effektiv
oppvarmingsteknologi bidrar i følge NVE til at samlet strømforbruk i husholdninger og
tjenesteytende næringer reduseres, på tross av befolkningsvekst og økonomisk vekst.
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Kraftmarkedsanalyse 2017 - 2030 (NVE, 2017)
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Dagens energikrav i Byggteknisk forskrift (TEK 17) er nå omtrent på nivå med passivhus59.
Forskriften stiller krav til både energieffektivitet og energiforsyning. Prinsippene som legges
til grunn er først å redusere energibehovet så langt som mulig. Deretter å dekke resterende
energibehov med miljøriktige energikilder. Basert på EUs bygningsenergidirektiv har
myndighetene varslet en trinnvis innstramning av energikravene i Byggteknisk forskrift fram
mot 2030.
En fortsatt utvikling mot lavutslippssamfunnet innebærer at flere nye bygg må bygges som
plusshus60 og på sikt være nullutslippsbygg61.
Forbudet mot salg av mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) i 2020 har bidratt til økt fokus
på enøk og miljøvennlige oppvarmingsløsninger. Varmepumper som henter varme fra
berggrunnen et eksempel på teknologi som har økt kraftig i utbredelse de senere årene, bl.a.
i Asker. Asker kommune faset ut fossil fyringsolje i sine bygg og anlegg (gatevarmen i Asker
sentrum) allerede i 2014. Fossil fyringsolje og parafin har vært viktige energikilder også for
oppvarming av private bygg i Asker. Det er registrert over 3000 private fyringsanlegg med
fyringsolje eller parafin i Asker. Cirka 1.000 av disse er faset ut, men fortsatt er det mange
igjen. Som følge av forbudet mot fossil fyringsolje fra 2020, må gjenværende brukere av
slike anlegg finne nye oppvarmingsløsninger.
Sterkt internasjonalt fokus på fornybar energiproduksjon og påfølgende offentlige
rammebetingelser har de siste årene ført til bedre og rimeligere miljøteknologi. Det forventes
at denne trenden fortsetter. International Energy Agency (IEA) legger til grunn en fortsatt
kraftig vekst i fornybar energi på verdensbasis. Den raske veksten skyldes raskt synkende
teknologikostnader sammen med forventede økte oljepriser, karbonprising og i noen grad
videreføring av subsidier.

Solenergi
Lokal utnyttelse av solenergi kan skje med bruk av solceller (produksjon av elektrisitet) eller
solfangere (varme). På FutureBuilt-byggene Holmen svømmehall og Kistefossdammen
barnehage er det installert solceller, og på Askers nye ambulansestasjon og på Holmen
svømmehall er det montert solfangere. Det er også montert solceller på noen privathus i
Asker, men utbredelsen av solceller og solfangere er lav som i resten av Norge. Enova har
totalt støttet 28 solcelleanlegg og 5 solfangeranlegg hos privatpersoner i Asker.
Barrierer for å installere solceller/solfangere i husholdninger er høye investeringskostnader
og manglende kompetanse. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg. Forskning62 har også
vist at informasjon og hjelp til å overkomme transaksjonskostnader ved anskaffelse av
59

Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med vanlige hus.
Begrepet «passiv» kommer fra bruken av passive tiltak for å redusere energibehovet. Eksempler på
passive tiltak er ekstra isolasjon og svært godt isolerte vinduer. (www.lavenergiprogrammet.no)
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Plusshus er bygg som produserer overskudd av fornybar energi gjennom året.
61
Nullutslippsbygg er bygg med et årlig netto energibehov eller utslipp av klimagasser lik null. Dvs. et
bygg som “betaler tilbake” klimagassutslippene fra byggeprosessen ved å produsere overskudd av
fornybar energi. Nullutslippsbygg inkluderer både indirekte klimagassutslipp (fra materialer og
energibruk) og direkte klimagassutslipp (fra anleggsfasen).
62
«Strøm fra folket», Cicero, 2016
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solceller gjennom f.eks. «solenergi-pakker» er det viktigste dersom man ønsker å støtte
lokal solenergiproduksjon.

ENØK
For eksisterende bygg er tiltak for energiøkonomisering (ENØK) og redusert energibehov
viktig. ENØK kan inneholde enkelttiltak som utskifting av vinduer, etterisolering og
varmestyring, eller mer omfattende tiltak som å oppgradere hele bygningskroppen.
Sistnevnte innebærer forbedret varmeisolasjonen i ytterveggene, grunnmuren, taket,
vinduene og ytterdørene.
Asker kommune har gjennomført ENØK-tiltak i utvalgte eksisterende bygg. ENØK Fase 1
ble utført mellom 2004-2008 på 95 bygg. ENØK Fase 2 av fra 2012-2015 ble det utført
større tiltak på 10 bygg.
ENØK er også viktig i private bygg og boliger i kommunen. I Akershus er kun 7 prosent av
alle boliger bygd med krav etter TEK 10 (byggteknisk forskrift som gjaldt fra 2010-2017). For
andre bygg enn boligbygg er TEK10-andelen noe høyere63.
I 2011 var Asker kommune en av de første kommunene i landet som vedtok at alle
formålsbygg skulle bygges som passivhus. Asker har således vært med på å avmystifisere
passivhus-standarden og bidratt til en innstramning i energikravene. Erfaringene med
passivhus er generelt gode, men viser at det tar ca. ett driftsår å få innregulert og justert de
tekniske anleggene. De tekniske anleggene er mer omfattende enn før og krever økt
kompetanse og oppfølging for å sikre god drift.

Materialbruk
Produksjon av byggematerialer utgjør en vesentlig del av byggets totale utslipp. Utslippene
fra produksjon av materialer skjer i «år null» av byggets levetid og effekten av å velge mer
klimaeffektive materialer vil dermed skje umiddelbart. Det er de senere årene utviklet nye
produktresepter og nye materialløsninger som bidrar til lavere klimagassutslipp, blant annet
lavkarbonbetong og tre som bærende konstruksjon.
Klimamessig er det bedre å bygge i tre enn i betong og stål. Men enda bedre er det om det
ikke er behov for å rive og bygge nytt. Med tilpasningsdyktige bygg som står seg gjennom
endrede behov og bruk, god kvalitet og godt vedlikehold vil man kunne oppnå dette.
4.5.4

Aktuelle virkemidler

Asker kommune er partner i FutureBuilt-porgrammet, sammen med Oslo, Bærum og
Drammen kommuner. Øvrige partnere er Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters
landsforbund. FutureBuilt er et 10-årig innovasjonsprogram fra 2010 til 2020, som skal vise
at det er mulig å utvikle klimavennlige bygg og områder. Målet er 50 forbildeprosjekter med
minimum 50 prosent redusert klimagassutslipp i forhold til dagens standard. Prosjektene
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Meld. St. 28 (2011-2012) Gode bygg for eit betre samfunn.
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skal ha god arkitektur og bidra til et godt bymiljø, og 50 prosent redusert klimagassutslipp fra
energi, materialbruk og transport. Asker kommune har ferdigstilt Holmen svømmehall (2017)
og Kistefossdammen barnehage (2017), samt Trans’matorn sykkelpark i Heggedal (2015). I
tillegg har BaneNor, med finansiell støtte fra Asker kommune, oppført sykkelhotell ved Asker
stasjon (i 2015). I 2018 er det totalt 47 byggeprosjekter og 3 sykkelprosjekter i porteføljen.
De fire kommunene har satt i gang et arbeid for en eventuell videreføring av programmet
etter 2020, med større fokus på klimavennlige nabolag og områder.
Både i kommunale bygg og anlegg og i askersamfunnet er det utført energitiltak som har
bidratt til at energibruken har gått ned. Asker har imidlertid en stor andel eldre bygg og
energiøkonomiseringstiltak (ENØK-tiltak) er derfor fortsatt sentralt for å redusere behovet for
kjøpt/tilført energi.
Asker kommune har siden 2009 hatt et tilbud til innbyggere om gratis energirådgiving. Totalt
er det gjennomført i underkant av 1000 hjemmebesøk. Ordningen ble evaluert av SINTEF
Byggforsk i 201764. Resultatene viser at boligeierne har satt pris på å få nøytrale råd om
oppgradering fra en uavhengig part som ikke tjener penger på valgene de tar. Omtrent
halvparten av de som er intervjuet har utført de foreslåtte tiltakene ett til to år etter
rådgivningen. Til nå har det ikke vært tilsvarende tilbud rettet mot næringslivet.
Enova har ulike støtteordninger rettet mot både husholdningene, næringslivet og offentlig
sektor. Det gis ikke støtte fra Enova hvis man samtidig får støtte fra andre ordninger.
Gjennom bl.a. energirådgivingen informeres det i Asker om Enovas tilbud.
I tilknytning til energirådgivingen ble det i 2017 i Asker startet et pilotprosjekt om tilskudd til
etterisolering av loft i eldre hus. Dette er en type tiltak som ikke støttes av Enova. På tross
av en relativ rask inntjening av investeringen som følge av redusert energibruk (i
gjennomsnitt ca. 2000 kWh, tilsvarende energibruken til å lade en elbil ett år) er det fortsatt
mange i Asker som ikke har etterisolert loftet.
Enova har tilskuddsordninger rettet mot husholdningene for både solceller og solfangere. Ut
fra erfaringer i andre kommuner65 (Fredrikstad, Hvaler og Oslo) kan det være aktuelt fra
kommunens side å legge til rette for økt utnytting av solenergi uten «å konkurrere» med
Enovas ordninger.
Asker kommune skal jobbe videre med energisparingstiltak i eksisterende kommunale bygg
gjennom en fase 3 av ENØK-arbeidet. Tiltak skal vurderes for utvalgte bygg med høyt
potensial for energisparing og for oppgradering av SD-anlegg66 og bedre tuning av byggenes
tekniske anlegg67. I tillegg skal det arbeides med kompetanseheving innen drift av tekniske
systemer som blir stadig mer omfattende i kommunens nye bygg.
I forbindelse med kommunesammenslåingen vil Asker bli deleier i to interkommunale
vannverk, Glitrevannverket (GV) og Asker og Bærum vannverk (ABV) og eier av eget
64

«Evaluering av energirådgivningstjenesten i Asker og naboeffekten av oppgradering», SINTEF
Byggforsk, 2017
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Kilde: Ciceros prosjekt «Strøm fra folket», http://www.cicero.oslo.no/no/posts/single/strom-fra-folket
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SD: Sentral driftskontroll
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Sluttrapport ENØK fase 2 – oppdatert mars 2018, Asker kommune
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vannverk, Sandungen i Hurum. I GV og i Hurum ligger vannkilden høyt og vannet går med
selvfall til abonnentene mens alt vannet fra ABV pumpes opp fra Holsfjorden før det leveres
til abonnentene. Nye Asker kommune gir nye samarbeidsmuligheter og mulighet for en
optimalisering av vannforsyningen ved å se helhetlig og med nye øyne på
forsyningsområdene. I samarbeid med vannverkene (ABV og GV) skal det utarbeides en
strategi med målsetting om å energioptimalisere vannforsyningen.

4.6 Forbruk og anskaffelser
I kapittel 4.3 er energibruk og de direkte utslippene av klimagasser innenfor Askers grenser
beskrevet. Miljødirektoratets, SSBs og kommunens egne datakilder gir en god oversikt og
grunnlag for mål og tiltak. Fra SSB/Miljødirektoratet publiseres ikke utslippsdata på
kommunenivå for indirekte utslipp.
4.6.1

Utslipp

De indirekte utslippene av klimagasser fra innbyggernes forbruk og næringslivets 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. Prinsipielt kan det argumenteres for at det er
utslippsstedet som er ”ansvarlig” for å få redusert disse utslippene. Men markedssiden
(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.

Utslipp fra innbyggeres forbruk
Norske husholdningers forbruk68 er økt kraftig som følge av økt rikdom de siste tiårene, og vi
kjøper minst dobbelt så mye varer og tjenester i dag som på begynnelsen av 1980-tallet69.
I figuren under (hentet fra Røyken kommunes energi- og klimaplan) vises de gjennomsnittlige utslippene av klimagasser per innbygger. Her er både de direkte og indirekte
utslippene med. De direkte utslippene innenfor kommunens grenser vil da stort sett være
avgrenset til utslippene fra bil.
Samlet er klimafotavtrykket per person nesten 11 tonn CO2-ekvivalenter. Nordmenn er blant
nasjonene med størst klimafotavtrykk i verden. Dersom alle skulle levd som oss ville vi trengt
2,8 jordkloder70.
68

SSBs definisjon av forbruk: Forbruk omfatter husholdningenes utbetalinger, unntatt utgifter til
direkte skatter, trygdepremie, gavekjøp, realinvesteringer (for eksempel kjøp av bolig og utgifter
til bygging og påbygging av bolig) og kontraktsmessig sparing (pensjonsinnskudd, avdrag på lån,
livsforsikring med videre). I tillegg til utbetalingene omfatter forbruket verdien av forbruket av
egenproduserte varer og mottatte gaver.
69
Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelse 2014
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Figur 8: De viktigste bidragene til indirekte utslipp av klimagasser fra privat forbruk (fra Røykens
energi- og klimaplan)

Det som illustreres i figuren er nasjonale gjennomsnittstall da kommunespesifikt
forbruksmønster på husholdningsnivå ikke er tilgjengelig.
I tabellen i figur 8 er dette nærmere vist: Forbruksmateriell er en miks av ulike bidrag,
eksempelvis klær. Utstyr er alt av PC’er og annet teknisk utstyr, samt inventar og møbler. Vi
ser at det er spesielt 4 kategorier som dominerer: Mat (24 prosent), forbruksmateriell (18
prosent), energi (17 prosent) og transport/reise (22 prosent). Sistnevnte er både
drivstofforbruk og alle kjøp av transporttjenester, herunder flyreiser.
En kommune kan øke bevisstheten hos innbyggerne om det klimagassutslippet som
genereres gjennom deres forbruk og viktigheten av å senke dette. Det har fram til nå vært
begrenset fokus på dette i norske kommuners klimaarbeid.
Til tross for at flere blir eller ønsker å bli mer miljøbevisste, er det flere psykologiske
mekanismer som hindrer oss fra å ta klimarette valg. Det må derfor bli lett å ta klimariktige
og velinformerte valg – det må bli «noe vi bare gjør» i hverdagen.
Ut fra ovenstående kan en klimabevisst innbygger for eksempel gjøre følgende tiltak for å
bidra til et lavutslippssamfunn:
1. Mer miljøvennlig energibruk (ENØK-tiltak, utnyttelse av lokale energikilder med for

eksempel varmepumpe og solceller/solfangere)
2. Redusere forbruket generelt ved å kjøpe mindre, reparasjon/ombruk. Velge

miljøvennlige produkter ved kjøp

70
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3. Velge et klimavennlig kosthold, med spesiell fokus på å redusere rødt kjøtt

(Utslippene av klimagasser kun fra rødt kjøtt er i snitt nesten 1 tonn CO2-ekvivalenter
pr person eller da nesten ca. 10 prosent av klimafotavtrykket fra den enkelte)71
4. Redusere utslippene fra bil ved å velge kollektiv, sykkel, gange eller elbil
5. Fly mindre (En reiser tur/retur Thailand gir et utslipp per person på over 3 tonn CO2ekvivalenter (eller ca. 30 prosent av klimafotavtrykket fra den enkelte). London t/r: 0,5
tonn)
6. Plassere pensjons-/sparepengene miljøvennlig72
4.6.2

Forbrukstrender og holdninger til klimavennlig adferd

Det følgende er basert på nasjonale undersøkelser. Det er i liten grad tilgjengelig data på
kommunenivå.



20 prosent oppgir at de i stor grad kommer til å ta mer miljøvennlige valg i 2016 enn i
2015, særlig gjelder dette unge under 30 år (1/3)73.
Omtrent seks av ti nordmenn oppgir at det å være miljøvennlig er en viktig del av det
å være norsk. Verken briter eller tyskere er i nærheten av å være like miljøbevisste74



Flere hevder å ha redusert sitt forbruk. Strøm, klær og bil er områder der forbrukerne i
størst grad oppgir at de har gjennomført reduksjoner. Flyreiser og kjøtt er områder der
forbrukerne i mindre grad har redusert forbruket.75



”Ryddetrend”: Folk ønsker mindre ting (stuffocation)



Folk er mer opptatt av naturvern (synliggjort ved for eksempel mobilisering mot
plastforurensning av det marine miljø, - stor deltakelse på strandryddingsaksjoner)



Økende interesse for friluftsliv (synliggjort ved f.eks. et økende antall medlemmer av
DNT)
Økt oppslutning om delingsløsninger (bilpool, nabobil, Airbnb, Über). – Og færre unge
ønsker å eie egen bil.




Folk reiser stadig mer med fly. Nesten ingen legger vekt på miljø når de skal velge ferie
(Reiseimpuls 2017 for Virke). Bevisstheten om de store utslippene av klimagasser fra
flyreiser er lav, - også i pressen.



Nesten 50 prosent vet ikke hvor mye energi de bruker i sin bolig76



Nordmenn har i gjennomsnitt 359 plagg i klesskapet, og hvert femte plagg blir aldri eller
sjelden brukt.77

71

Beregnet ut fra at nordmenn spiste ukentlig over 800 gram rødt kjøtt (Animalias rapport «Kjøttets
tilstand», 2016) og utslippsfaktor for CO2 fra rødt kjøtt i rapport fra Grønn konkurransekraft
(Helsedirektoratet anbefaler maksimalt 500 gram rødt og/eller bearbeida kjøtt i uka).
72
Storebrand hevder at: ”En 40-åring har i snitt 280.000 kroner i pensjonspenger på konto. Dersom
disse er plassert i et vanlig indeksfond genereres et utslipp på 6 tonn CO2 i året!”
73
Norstat-undersøkelse for Sweco i 2015
74
Det flernasjonale prosjektet European Perceptions of Climate Change (EPCC) (2017)
75
SIFO – Forbrukstrender 2016
76
Kantar TNS for Statnett, 2017
77
Klesforbruk i Norge , SIFO 2016
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Fire av ti nordmenn sier at de ønsker å redusere kjøttforbruket de neste årene. Men
kjøttforbruket går likevel opp.

Innbyggerrettede initiativ
I regi av Asker kommune er det gjennomført og pågår det en del aktiviteter for å bidra til
reduserte utslipp hos innbyggere.
Energi:
 Gratis energirådgiving til husholdninger
 Tilskudd til etterisolering av loft
 Ulike infotiltak for utfasing av fossil oljefyring og fjerning av oljetanker:
Transport:
 Kistefossdammen barnehage pilotprosjekt: Redusert bruk av bil til barnehagen
(foreldre og ansatte)
 Tilskudd til boligselskap for hjemmelading av elbil
 Vintersykkelkampanje (gratis piggdekk og omlegging)
 Utlån av elsykkel på biblioteket
 Sykle til jobben kampanje
Avfall og gjenvinning:
 Kildesortering av avfall og kampanjer/informasjonsvirksomhet om dette
 MatVinn-kampanje for å redusere at spisbar mat blir kastet. (I 2017 ble matsvinnet i
husholdninger redusert med 130 tonn i Asker)
 Ombruksfestival to ganger i året
 Reparasjonskafe
 Salg av brukte bygningsmaterialer fra Yggeset
 Gjenbruksbutikk på Fusdal
Generelt:


cChallenge – kampanje: 30 dagers klima/miljøutfordring

Klima og miljøarbeid i skolene
Skolene og barnehagene er viktige i klima/miljøarbeidet. Klima, energi og miljø er i dag en
del av lærerplanen gjennom naturfag og samfunnsfag. Videre er skolene en arena hvor
elevene tilegner seg vaner og verdier de har med seg inn i voksenlivet.
Skoler og barnehager i Asker er sertifisert gjennom den internasjonale ordningen Grønt
Flagg. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom
miljøundervisning. Mye av det miljøarbeidet som skjer i barnehager og skoler passer godt
inn i Grønt flagg – konseptet.
Det er et godt samarbeid om ulike miljøforhold mellom skole/barnehager og
næringsliv/øvrige deler av kommunal virksomhet. Dette omfatter bl.a. Ungt entreprenørskap
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(SMART, Elevbedrift og Innovasjonscamp), besøk på Yggeset gjenvinningsstasjon (for alle
fjerdeklassinger), MatVinn-kampanjen, solenergidag (for 9. klasse) og klimaforedrag (for 10.
klasse). I tillegg legges det gjennom innovative samskapingsprosesser, som for eksempel
Lektor2 - konseptet78 mellom skolene og andre tjenesteområder i kommunen til rette for en
utdanning for bærekraftig utvikling. Skolene inviteres til å delta på reelle kommunale prosjekt
knyttet til klima og miljø. Slik får barn og ungdom anvende sine ferdigheter, utvikle kritisk
tenkning og handlingskompetanse for å kunne bidra til et mer bærekraftig lokalsamfunn.
Slike samarbeidsprosjekter bidrar også til barn og unges medvirkning.

Kommunale anskaffelser
All produksjon og transport av varer og tjenester påvirker ytre miljø gjennom livsløpet, det
være seg gjennom uttak av ressurser, utslipp ved produksjon, transport, ved bruk og
avhending. Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor var over 500
milliarder kroner i 2016 og utgjorde en sjettedel av BNP79. Det offentlige har dermed stor
innkjøpermakt ved å stille miljøkrav i anskaffelser.
Lov om offentlige anskaffelser sier i § 6 at kommunale myndigheter skal ta hensyn til
livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser under planlegging
av anskaffelsen. Ny bestemmelse om minimering av miljøbelastning og vekting av
miljøkriterier kom inn i forskrift om offentlige anskaffelser § 7-980. Oppdragsgiveren skal
legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine
anskaffelser og kan stille miljøkrav og sette kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der
det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det
som hovedregel vektes minimum 30 prosent.
Difi tilbyr veiledning og verktøy for hvordan man kan få til klima- og miljøvennlige
anskaffelser i praksis. En undersøkelse som ble gjennomført av Inventura på oppdrag fra
Difi i 2016 viser at kun 25 prosent av offentlige anbudskonkurranser hadde et miljøaspekt
blant tildelingskriteriene81.
For en kommune vil de største indirekte utslippene av klimagasser være fra anskaffelser
knyttet til bygg, anlegg og transporttjenester. Dette er store anskaffelser hvor egne
kontraktsstandarder gjelder. Disse anskaffelsene gjennomføres som egne prosjekter og
miljøkrav stilles ofte som absolutte kontraktskrav og ikke som tildelingskriterier. Føringer for
viktige miljøkrav i slike prosjekter er beskrevet i kapittel 4.5 Bygg og anlegg og kapittel 4.4
Areal og transport. Også andre anskaffelser av mindre omfang bidrar samlet til store utslipp
av klimagasser og andre miljøbelastninger.
Fokus på miljøledelse og miljøsertifisering er gode verktøy både for leverandører og
innkjøpere som kommuner. Asker kommune var, som en av få kommuner i Norge, fram til
78

Lektor2 er et tilbud fra Naturfagssenteret om kompetanseutvikling og økonomisk støtte til
ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i
realfagsundervisningen.
79
SSB, des. 2017
80
Tilføyd ved forskrift 20.april 2017 nr. 484 (i kraft 1.mai 2017).
81
Kilde: Ivaretakelse av miljøaspekter i offentlige anskaffelser, status 2015
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2016 sertifisert etter den internasjonale standarden for miljøledelse ISO 14001. Etter 2016
har mange av prinsippene og kravene i ISO 14001 blitt videreført gjennom de mer generelle
kravene som ligger i kvalitetsstandarden ISO 9001 som er felles og gjennomgående/fra
«topp til tå» for hele organisasjonen. Følgende andre standarder/ordninger er på plass i
Asker kommune: Fair trade, Blått/Grønt Flagg og Grønt kontor82
I Hurum og Røyken kommune er det vedtatt at kommunale virksomheter skal
miljøfyrtårnsertifiseres.
Eksempler på klima/miljøvennlige anskaffelser/valg som er gjennomført:


Rammeavtaler om kjøp av brukte møbler som alternativ til nye møbler



Krav om biogass på renovasjonsbiler



Holmen svømmehall og Kistefossdammen barnehage (FutureBuilt-prosjekter med
mål om god arkitektur og å redusere klimagassutslipp med 50 prosent i forhold til et
standard byggeprosjekt)



Godt miljøfokus i en møbelanskaffelse som følge av deltakelse i Stiftelsen
miljømerking sitt innkjøpernettverk



”No dig”-løsninger i VA-prosjekter som eliminerer behovet for graving og dermed
behovet for bruk av drivstoff på gravemaskiner etc..

4.6.3

Aktuelle virkemidler

Askers miljøfond vil være viktig for å bidra til klimatiltak hos innbyggere og næringsliv. Med
støtte fra klima- og miljøfondet og øvrige rammer/virkemidler er følgende tiltak/virkemidler
aktuelle:








Basert på egne ”kampanjeerfaringer” fra bl.a. cChange, MatVinn og andre
kommuners erfaringer: Invitere til ”Askers klimadugnad” eller «Askerløftet» der alle
Askers innbyggere utfordres til å gjennomføre og registrere klimatiltak. Som en del av
dette etableres Askers klimabarometer (for å bevisstgjøre innbyggere og måle
effekten av tiltak bl.a. med en klimakalkulator og få tilbakemeldinger på kommunens
klimaarbeid)
Samarbeide med andre kommuner om innbyggerrettede klimatiltak
Etablere / prøve ut informasjons- og tilskuddsordninger for å supplere/understøtte
ovenstående. Dette må koordineres, ikke konkurrere, med eksisterende
tilskuddsordninger i regi av Enova, Miljødirektoratet etc..
Ta initiativ/være pådriver / legge til rette overfor kommersielle aktører om for
eksempel bildeling
Tilskudd til private klimainitiativ som kommer i tillegg til tiltak i regi av kommunen.
(Utfordre f.eks. idretten, kultur, velforeninger, Lions, Rotary, miljøorganisasjoner)

82

Grønt Flagg: Internasjonal miljøsertifiseringsordnings rettet mot barnehager og skoler. Blått
Flagg: Internasjonal miljøsertifiseringsordning for havner og strender. Grønt Kontor: En enkel
sertifiseringsordning i Asker kommune for virksomheter som ikke er skoler eller barnehager
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Promotere og legge til rette for kortreist ferie i nye Asker

4.7 Næring
4.7.1

Utslipp

Med en gradvis utfasing av fyring med mineralolje fram mot forbudet i 2020 er de direkte
utslippene av klimagasser fra næringslivet i Asker begrenset til næringsrelaterte utslipp fra
transportvirksomhet som skjer i Asker. Med unntak av jordbruket er det i Asker ingen privat
industri med prosessutslipp av klimagasser som i norske industrikommuner.
Gjennom anskaffelser, bruk av elektrisitet, avfallsbehandling og transport utenfor Asker
bidrar imidlertid Askers næringsliv betydelig til indirekte utslipp av klimagasser.
Med hensyn til bruk av stasjonær energi (i hovedsak elektrisitet) er næringslivets andel om
lag 40 prosent. Husholdningenes andel utgjør i hovedsak resten, bortsett fra en liten andel
fra kommunal virksomhet.
4.7.2

Utfordringsbildet

Dagens arbeidsmarked er regionalt, og i overkant av 19.000 askerbøringer pendler daglig ut
av kommunen til jobb, hovedsakelig til Bærum og Oslo. Likeledes har Asker om lag nesten
16.000 innpendlere til kommunen, hovedsakelig fra vest. Det er om lag 27.000 personer som
har sin arbeidsplass i Asker.
«Bedre vekst, lavere utslipp» er tittelen på regjeringens strategi for grønn konkurransekraft
som ble lagt fram i oktober 2017. I denne presenteres syv prinsipper og en politikk for å
styrke norske bedrifters grønne konkurransekraft ved å kutte klimagassutslipp, øke
verdiskapingen og sikre høy sysselsetting.
Disse syv prinsippene er:








Myndighetene skal gi forutsigbare rammebetingelser og være pådrivere i arbeidet for
overgangen til lavutslippssamfunnet
«Forurenser betaler» skal være en del av en helhetlig politikk for å fremme grønn
konkurransekraft
Planlegging og investeringer skal ta hensyn til målet om at Norge skal bli et
lavutslippssamfunn innen 2050
Målrettet satsing og vektlegging av klima og miljø i offentlig finansiert forskning,
innovasjon og teknologiutvikling der det er relevant
Sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og
klimavennlige teknologier, produkter og løsninger
Det skal legges til rette for at forbrukere, næringsliv og investorer har nødvendig
informasjon til å velge grønne løsninger og produkter
Grønn konkurransekraft skal bygges på velfungerende markeder.

I tillegg framheves FNs bærekraftsmål som en tydelig ramme for økonomisk, sosial og
miljømessig utvikling der miljø og klima både er egne mål og prioriterte felt, og som en
tverrgående dimensjon.
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Strategien er videre delt opp i følgende innsatsområder:









Marked for grønne løsninger
Grønne og innovative offentlige anskaffelser
Forskning, innovasjon og teknologiutvikling
Infrastruktur for grønne løsninger
Håndtering av klimarisiko og finansiering
Sirkulær økonomi
Økt eksport av grønne løsninger
Videre dialog og samarbeid med næringslivet.

Et sentralt grunnlag for Regjeringens strategi har vært rapporten fra det regjeringsoppnevnte
ekspertutvalget for grønn konkurransekraft bestående av Connie Hedegaard og Idar
Kreutzer. Utvalgets rapport ble i stor grad basert på næringslivets egne «veikart» innen ulike
bransjer på veien mot lavutslippssamfunn. Veikartene identifiserer både muligheter og
barrierer for utslippsreduksjoner og grønn konkurransekraft. Sammen med utvalgets rapport
har veikartene vært et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med denne strategien.
I november 2016 arrangerte Asker kommune i samarbeid med Asker Næringsråd et seminar
om Grønn konkurransekraft basert på rapporten fra utvalget. Der deltok en rekke lokale
bedrifter.
Regjeringens strategi og veikartene vil være viktige grunnlag for arbeidet i Asker framover
for økt grønn konkurransekraft for bedrifter i og utenfor Asker.

4.8 Landbruk
4.8.1

Utslipp

Klimagassutslipp fra landbruket kommer fra husdyrhold, gjødsling av dyrket mark med
kunstgjødsel eller naturlig gjødsel, nydyrking og drenering av myrområder, bruk av traktorer
og andre arbeidsmaskiner, energibruk i driftsbygninger, samt ensidig dyrking som fører til
utslipp av karbon og lystgass fra jorden.
Det har de siste årene vært en reduksjon i de nasjonale utslippene fra jordbruket. Dette
forklares med reduserte metanutslipp som følge av færre storfe, redusert metanutslipp pr.
dyr på grunn av økende kraftfôrandel og energikonsentrasjon i fôret, samt reduserte
lystgassutslipp på grunn av mindre bruk av kunstgjødsel.
Utslippene fra landbruket i Asker utgjorde i 2016 i underkant av 3 prosent av de samlede
utslippene av klimagasser i kommunen.
4.8.2

Utfordringsbildet

I rapporten fra Grønn konkurransekraft83 vises det til at utslippsreduksjoner gjennom
effektivitetsforbedring og teknologi i jordbruket ikke kan bringe jordbruket hele veien til
nullutslipp. Husdyr slipper ut metan og overskuddsgjødsel på jordene omdannes til klimagasser. Utslippsreduksjoner i landbruket er derfor krevende uten betydelig omlegging. Det
83

Rapport fra det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft (oktober 2016)
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vises i rapporten videre til at i global sammenheng er norsk husdyrproduksjon allerede på
nivå med ledende lands klimaeffektivitet. Det er likevel et betydelig potensial for
utslippsreduksjoner i jordbruket globalt frem mot 2050 knyttet til endrede forbruksmønstre.
Det viser siste hovedrapport fra FNs klimapanel. Det er fortsatt behov for mye forskning og
utvikling. Norsk jordbruk har ambisjoner om å kutte biologiske utslipp (utslipp av klimagasser
fra husdyrhold og planteproduksjon) med 15 prosent til 2030, og halvere de fossile
utslippene.
Landbruk omfatter både skogbruk og jordbruk. I Asker utgjør jord og skog 2/3 av Askers
areal. I Asker er det omkring 150 landbrukseiendommer over 10 dekar som bidrar til å holde
jordbruksarealet i hevd til matproduksjon og skogsforvalting. Det er også en del som kun
driver med skog. Dette sikrer også kommunens grønne preg. Innen jordbruket har Asker
driftsenheter med produksjon av korn- og grønnsaker, gartnerier, storfe, sau, høns og
hester. Det er et potensial og ønskelig med økt produksjon av klimavennlig lokal mat som
også kan bidra til å holde Askers kulturlandskap åpent84. Også alternativ næringsvirksomhet
tilpasset kulturlandskap og omgivelser i landbruket er positivt.
Teksten i dette kapittelet er i det videre i stor grad basert på en forkortet versjon av
landbrukskapittelet i regional plan for klima og energi i Akershus.
Landbruksnæringen er i stor grad styrt av nasjonale rammebetingelser fastsatt i sentrale
føringer og gjennom jordbruksavtalen. Kommunene har likevel en rolle og handlingsrom
gjennom forvaltning av lover, forskrifter og retningslinjer og som planmyndighet og
arealforvalter. Kommunene har også en rolle som samfunnsutvikler, initiativtaker og pådriver
og kan, i samarbeid med næringen, legge til rette for en ønsket utvikling i landbruket,

Binding av CO2 i skog og jord
Både jord og skog fungerer som karbonlagre. Skogen binder karbon både i trærnes vekst og
i skogbunnen. Som en hovedregel må ikke karbonlageret i skogen reduseres. Det vil si at
det må være en balanse mellom ny skog og uttak av skog til biobaserte produkter. Balansert
uttak og tilvekst sikres gjennom forvaltningsplaner. Skogen er verdifull både som
karbonlager, energikilde og som en fornybar ressurs som kan erstatte produkter basert på
fossile ressurser. Skogbrukets innsats er viktige for å nå mål om lokalprodusert biodrivstoff
fra trevirkeavfall og klimavennlig byggemateriale. Det er følgelig et betydelig
verdiskapingspotensial i produkter fra skogbruket. Skogen er også et viktig økosystem med
stort biologisk mangfold som må ivaretas.
Det er også muligheter for å øke karbonbindingen i jord. Det er imidlertid det motsatte som
skjer både i vår region og i store deler av verden. Den stadige nedgangen i organisk
materiale i jorden fører til klimagassutslipp, og gjør i tillegg jorden mindre fruktbar og robust
mot vind og vann.
Norsk forskning viser at eng- og grasdyrking og bruk av biokull kan bidra til å bygge opp
karboninnholdet i jorden. Tiltak som binder karbon vil ha en betydelig klimaeffekt og kan
84

Askers næringsplan / Kommuneplanen
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samtidig øke avlinger, begrense lystgassutslipp og redusere erosjon og avrenning til
vassdragene.
Skogen i Asker har et årlig netto opptak (tilvekst fratrukket hogst) som tilsvarer nesten
27.000 tonn CO2 årlig. I tillegg er det potensial for ytterligere ca 2.500 tonn pr år som følge
av mer optimal skogbehandling. I tillegg har skogen flere positive klimaeffekter:


Trevirke fra hogsten erstatter mer klimabelastende materiale som gir en besparelse
på ca 2.500 tonn CO2. (Det er her antatt at trevirket i sin helhet erstatter andre
materialer).



Bioenergi fra hogsten (som ikke brukes til materialer) erstatter fossil energi og gir en
klimagevinst på ca. 7.200 tonn.

Samlet gir dette en årlig klimagevinst på i underkant av 40.000 tonn CO2. Denne mengden
tilsvarer over 30 prosent av klimagassutslippet i Asker.

Grasdyrking og husdyrhold
I et klimaregnskap kommer drøvtyggere dårlig ut fordi dyras fordøyelse fører til metangassutslipp. Tiltak som innebærer omlegging fra storfekjøttproduksjon til matvekster og lyst
kjøtt (svin/fugl) har stor utslippseffekt. Effekten avhenger imidlertid av driftssystem og hvor
mye av næringsstoffene som sirkulerer. Grasbasert storfehold stimulerer til karbonbinding i
jord, mens intensivt storfehold med høyt kraftfôrbruk har motsatt effekt. En strukturendring
kan føre til redusert bruk av grasarealer, økte problemer med erosjon og avrenning,
lystgassutslipp og karbonfrigjøring, og lavere avlingspotensial på kornarealene. Dersom
dette graset brukes til fôring av drøvtyggere vil imidlertid økningen i utslippene av metan og
lystgass fra husdyrholdet være større enn karbonbinding ved grasdyrking85.
Matproduksjon vil uansett i noen grad føre til metan- og lystgassutslipp. Det er fortsatt behov
for å øke kompetansen om hva som er et klima- og miljøvennlig landbruk i et helhetlig
perspektiv og hva som skal til for å oppnå dette. I slike vurderinger må det også tas hensyn
til at vi er del av et internasjonalt marked. Dersom produksjonen av storfe- og fårekjøtt
reduseres i Norge, uten at forbruket reduseres i samme grad, vil det isolert sett føre til at
utslippene i Norge gå ned, men vil bli erstattet av økte utslipp i andre land på grunn av
import (karbonlekkasje). Angående initiativ i Norge nevnes spesielt det nasjonale prosjektet
Klimasmart Landbruk som har som mål å redusere klimafotavtrykket til norsk landbruk med
bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk.

Biogass og fossilfritt landbruk
En satsing på økt bruk av husdyrgjødsel til biogass støtter opp under mål i avfall- og
avløpssektoren om økt biogassproduksjon og i transportsektoren med økt bruk av biogass i
tyngre kjøretøy. Det er et nasjonalt mål om at 30 prosent av husdyrgjødsel skal brukes til

85
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produksjon av biogass til drivstoff. I Akershus brukes foreløpig lite husdyrgjødsel til
biogassproduksjon i fylket. Det er beregnet at det i fylket er et stort potensiale (60 GWh).
Målet om et fossilfritt landbruk innebærer at anleggs- og arbeidsmaskiner i skogbruk og
jordbruk, driftsbygg og plast benytter eller er produsert av fossilfrie ressurser og slik sett vil
være et godt bidrag på veien mot en sirkulær økonomi.. Målsettingen er basert på
landbrukets eget klimamål.

4.9 Klimatilpasning
4.9.1

Utfordringsbildet

Den følgende tekst er fra Miljødirektoratets nettsted om klimatilpasninger klimatilpasning.no:
Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses
klimaendringene. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere
snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. At samfunnet er
klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av klimaet
og å utnytte nye muligheter.
Tilpasning handler blant annet om å øke forståelsen av dagens og framtidens klima, og å
gjøre tiltak eller endre praksis for å hindre ulemper av klimaendringer. For eksempel trenger
vi kunnskap om hvor elvene vil gå utover sine bredder, hvor det er økt fare for råteskade og
hvordan det påvirker bygninger, eller hvilke nye arter eller sykdommer som kan inntre i
Norge som følge av klimaendringer og hvordan vi håndterer dette. I tillegg handler tilpasning
om å dra nytte av fordeler klimaendringene gir. Eksempel på det er innen landbruk, ved at
man kan dra nytte av lengre vekstsesong.
Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra
nytte av eventuelle fordeler. Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for
mange av kommunens oppgaver, som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester
befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for og
forvaltning av naturen. God og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og
framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn.

Asker
Å være forberedt på ekstremnedbør er i Asker en helt sentral del av arbeidet med
klimatilpasning. 6. august 2016 ble kommunen rammet av ekstremnedbør som i ettertid er
definert som en 200-årshendelse. Det er ulike utfordringer knyttet til ulike nedbørsituasjoner.
Kortvarig ekstremnedbør (timer) setter rørsystemet og bekkene på prøve, mens mye nedbør
over lenger tid (dager) skaper først og fremst utfordringer for kapasiteten i elvene.
Endringene i klimaet skaper også utfordringer for dimensjonering av overvannsystemene ut
fra endringer og usikkerhet om hvor ofte det kan forventes at en hendelse skjer. En 100årshendelse i dag kan f.eks. være en 50-årshendelse i framtiden.
Mer nedbør vil også kunne bidra til økt fare for ras. Dette vil kunne berøre både boliger, veier
og øvrig infrastruktur. Her er det bl.a. viktig og en utfordring å bevare vegetasjonskledte
kantsoner langs vann og vassdrag for å forebygge flom og erosjon. I tillegg er kantsonene
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viktige for at naturmangfoldet og landskapsverdier sikres, og som en buffer mot forurenset
avrenning fra tette flater til vassdragene. Videre er landbruket med sine jord- og skogarealer
og andre grønne areal viktige for flomdemping og klimatilpasning. Økt karbonlagring i jord og
mange andre jordbrukstiltak (god agronomi) er viktig for å bedre arealenes flomdempende
virkning og for å redusere forurensning fra jordbruk
I kommunedelplan vann (2018-2029) er det nærmere beskrevet utfordringene, mål og tiltak
knyttet til håndtering av overvann.
I revisjonen av kommuneplanens arealdel i 2017 ble det i økt grad fokusert på
klimatilpasning med nye bestemmelser om å sikre naturlige flomveier og ta hensyn til
forsenkninger der vann kan samles og åpning av bekker når en skal bygge noe nytt. Lukking
av bekker tillates ikke. Videre ble krav og retningslinjer for overvannshåndtering skjerpet. I
tillegg ble det utarbeidet et nytt temakart som viser område som kan være utsatt for fare for
ras og kvikkleire. Aktsomhetskartet er juridisk bindende gjennom bestemmelsene.
I tillegg til ekstremnedbør/flomsituasjoner er også andre temaområder aktuelle i forbindelse
med klimaendringer som naturmangfold (inkludert fremmede arter) og utfordringer for
landbruket med for eksempel tørke noe den uvanlig varme sommeren 2018 viste.
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5 Handlingsplan for klima og energi
5.1 Visjon
«Det er lett å leve klimavennlig i Asker»

5.2 Hovedmål
.
For direkte klimagassutslipp er det definert to hovedmål for henholdsvis kommunal
virksomhet og for askersamfunnet. Hvert av hovedmålene er inndelt i flere delmål.
Klimatilpasning har ett hovedmål og ett delmål.
For indirekte utslipp er det ikke definert noe hovedmål, kun delmål for henholdsvis
kommunal virksomhet og askersamfunnet.
Delmålene for direkte og indirekte klimagassutslipp og foreslåtte tiltak er sortert under
kapitlene 5.3 Areal og transport, 5.4 Bygg og anlegg, 5.5 Forbruk og anskaffelser, 5.6
Næring og 5.7 Landbruk.
Kolonnen til høyre i de grønne feltene under viser om målene er videreført fra Asker
kommunes energi og klimaplan 2013-2030 (EKP 2013), om de er hentet fra Regional plan
for energi og klima i Akershus 2019-2022 (AFK 2019), eller om det er nye mål (Ny).
En samlet oversikt over alle hovedmål og delmål med tilhørende tiltak finnes i vedlegg 7.7.
Hovedmål direkte klimagassutslipp kommunal virksomhet
D1

Direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet skal være redusert
med 95 prosent innen 2030 sett ift. 2009.

EKP 2013
(revidert)

Hovedmål direkte klimagassutslipp askersamfunnet
D2

Direkte klimagassutslipp fra askersamfunnet skal være redusert med 55
prosent innen 2030 og med 85-90 prosent i 2050 sett ift. 2009.
Askersamfunnet skal være et lavutslippssamfunn i 2050.
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AFK 2019

Hovedmål Klimatilpasning
K1

Asker kommune skal forebygge og minimere negative konsekvenser av
klimaendringer.

EKP 2013

5.3 Areal og transport
5.3.1

Delmål

Delmål direkte klimagassutslipp kommunal virksomhet
D1.1

Innen 2025 skal 50 prosent av kommunens ansatte sykle, gå,
samkjøre eller reise kollektivt til/fra jobb (27 prosent i 2017).

Ny

D1.2

Innen 2020 er 90 prosent av kommunens mindre biler og 50 prosent
av større biler nullutslippsbiler.

EKP 2013

Delmål direkte klimagassutslipp askersamfunnet
D2.1

Veksten i persontransporten er tatt med kollektiv, sykkel eller gange
(basisår 2016)

AFK 2019
- T1

D2.2

Ved utgangen av 2020 skal kollektivtransporten kun bruke fornybar
og bærekraftig energi, og gradvis gå over til utslippsfri
kollektivtransport

AFK 2019
- T2

D2.3

Alle lette, nye kjøretøy er nullutslippsbiler innen 2025

AFK 2019
- T3

D2.4

Minst 50 prosent av nye, tyngre kjøretøy er nullutslippslastebiler, og
andel tyngre kjøretøy som går på biogass er økt innen 2030

AFK 2019
- T4
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5.3.2

Tiltak

Tiltak/ Aktivitet

Virkemiddel

D1.1
Gi tilbud til alle ansatte om «jobbsykkel»
som er økonomisk gunstig leasing/kjøp av
elsykkel/vanlig sykkel til privat bruk

Referanse til
strategier/planer
Reisepolicy86
Temaplan sykkel
Sykkelvennlig arbeidsplass

Lokalisere kommunale arbeidsplasser
kollektivnært (dvs. 800 m fra
jernbanestasjon eller 400 m fra
bussholdeplass (luftlinje))
Tilrettelegge for bruk av webmøter ved alle
aktuelle kommunale arbeidsplasser

Grønt kontor

Tilrettelegge for sykkel/syklist ved alle
kommunale arbeidsplasser (sykkelvennlige
arbeidsplasser)

Reisepolicy
Grønt kontor
Temaplan sykkel
Sykkelvennlig arbeidsplass

I tillegg til overnevnte tiltak:
Vurdere en felles virkemiddelpakke for å
fremme miljøvennlige arbeidsreiser for
ansatte, og reiser til og fra jobb. Her vil bl.a.
bli vurdert:
Å avskaffe fast bilgodtgjørelse, anskaffe flere
miljøvennlige tjenestebiler, kampanjer med
f.eks. rabatterte månedskort og samkjøring,
parkering (herunder antall plasser, avgift og
lading av elbiler)
D1.2
Videreføre overgang til nullutslippsbiler (el,
hydrogen, biogass) når den kommunale
bilparken (herunder Transporttjenesten og
avfallstransport i egenregi på Yggeset) skal
fornyes (EKP 2013)
Videreføre etablering av ladepunkter til alle
kommunale elbiler

Reisepolicy
Temaplan parkering

Strategi for bruk av
kommunale kjøretøy i
Asker kommune (2012).

Klimasats

Strategi for bruk av
kommunale kjøretøy i
Asker kommune (2012).

D2.1
Følge opp policy/prinsipper i
kommuneplanen for knutepunktsutvikling

Kommuneplanen 2014‐
2026

Følge opp temaplan sykkel

Temaplan sykkel 2018‐
2030

86

I kommunens reisepolicy (er en del av personalhåndboken) er det en del

prinsipper/retningslinjer for bl.a. mer miljøvennlig transport i forbindelse med arbeidet
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Følge opp temaplan parkering

Temaplan parkering 2018

Vurdere tilskudd til el‐sykkel for innbyggere

Klima‐ og miljøfondet

Temaplan sykkel 2018‐
2030

Etablering av en ordning med elektriske
bysykler i Asker og Røyken‐ et
samarbeidsprosjekt i Vestregionen.
Prøve ut, i samarbeid med Røyken
kommune, værbeskyttede elsykler
Tilstrebe etablering av bildeling i Asker
sentrum, med etablering på eksisterende
parkeringsplass.
Pådriver for etablering av bilpool med
nullutslippsbiler i alle nye utbygginger

Klimasats
Klima‐ og miljøfondet

Temaplan sykkel 2018‐
2030

Klimasats
Klima‐ og miljøfondet

Temaplan sykkel 2018‐
2030
Temaplan parkering 2018

Etablere transporttilbud til fritidsaktiviteter
for barn og unge på ettermiddag/kveld.
(Pilot Billingstad‐Holmen, mulig bruk av
Transporttjenestens biler)
Pådriver overfor Fotballforbundet og
Håndballforbundet om mer lokalt
serieoppsett for å begrense reisevei for
seriekamper i kretsen.
Holdningsskapende arbeid i idrettslag ‐
samkjøring, sykling mm.
Pådriver for bedre kollektivtransport på
tvers av kommunen.
Bidra til økt kollektivbruk på
kultur/idrettsarrangement (f.eks. med rabatt
på inngangsbilletter ved framvisning av
Ruter/NSB‐billett eller inkludere
kollektivbillett i billettprisen)
På kommunale arrangement skal det
informeres hvordan man kan komme dit
med kollektivt, sykkel eller gange
Pilotprosjekt med Røyken og Smart City
Bærum om samkjøring

P‐normer
Utbyggingsavtaler
Klima‐ og miljøfondet

Samarbeid m/AIR og
idrettsklubbene

KIF‐planen 2016‐2028

Påvirke Ruter
Klima‐ og miljøfondet
Samarbeid m/ Ruter
Samarbeid med
arrangører av kultur‐ og
idrettsarrangementer

Røyken, Smart City
Bærum

D2.2
Pådriver for etablering av utslippsfri ferge
mellom Slemmestad, Vollen og Aker brygge

Påvirke AFK og Brakar

Søke deltagelse i piloter med ny teknologi
for transport (autonome busser/biler osv.)

Samarbeid m/ Ruter
mfl.

D2.3
Etablere ladepunkt for elbil ved minimum 6
prosent av alle offentlige p‐plasser

Parkeringsforskriften
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Temaplan parkering 2018
Reviderte p‐normer

Videreføre støtte til å etablere lading i
boligselskap

AFK miljøtilskudd
Klima‐ og miljøfondet

Pådriver for hurtigladere for elbil
Følge opp nye krav i
kommuneplanbestemmelser om 100
prosent ladedekning i utbygginger med p‐
anlegg med minst 10 p‐plasser
Bidra til at det blir flere steder å fylle biogass
(bl.a. pådriver overfor AGA og vurdere krav i
reguleringsplaner om tilbud også om biogass
i forbindelse med etablering av nye
bensinstasjoner/energistasjoner)
Se også Næring (ID2.7)
D2.4
Bidra til utnyttelse av den flytende biogassen
(LBG) som vil bli produsert på VEAS

Kommuneplan‐
bestemmelser

Reguleringsplaner

Samarbeid

5.4 Bygg og anlegg
5.4.1

Delmål

Delmål direkte klimagassutslipp kommunal virksomhet
D1.3

Alle kommunale bygg- og anleggsplasser er fossil- og utslippsfrie
innen 2025.

AFK 2019
- T6 (rev)

Delmål direkte klimagassutslipp askersamfunnet
D2.5

Direkte klimagassutslipp fra uttak, håndtering og transport av masser
er redusert.

Ny

Delmål indirekte klimagassutslipp kommunal virksomhet
ID1.1

Alle nye, kommunale bygg er nullutslippsbygg innen 2025.

AFK 2019
- ID1 (rev)

ID1.2

Asker kommune skal i større grad ta i bruk lokal fornybar energi og
redusere kjøpt energi med 30 % innen 2020 sett i forhold til 2007.

EKP 2013
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Delmål indirekte klimagassutslipp askersamfunnet
ID2.2

Asker kommune skal legge til rette for at askersamfunnet i større
grad tar i bruk lokal fornybar energi, og reduserer kjøpt energi med
20 prosent innen 2030 sett i forhold til 2005.

EKP 2013

ID2.3

Antall nullutslippsbygg i askersamfunnet er økt innen 2030

Ny

5.4.2

Tiltak

Tiltak/ Aktivitet

Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

D1.3
Fase inn krav om fossilfri/utslippsfri bygge‐
og anleggsfase i alle kommunale prosjekter.

Anskaffelser (krav til
opsjoner)

Fellesinitiativet for
utslippsfrie bygge‐ og
anleggsplasser (NHO 2017)
Regional plan for
masseforvaltning i
Akershus

Synliggjøre CO2 utslipp fra transport av
masser i kommunens egne prosjekter.
Etterspørre/premiere best mulig
massebalanse og bruk av lokale masser
(begrense transport).
D2.5
Pådriver overfor private og/eller
gjennomføre egne forbildeprosjekter på
nullutslippsområder (ZEN) i Asker kommune

Anskaffelser

Utbyggingsavtaler
Salg av kommunal
eiendom
FutureBuilt

Gjennomføre et prosjekt for å jobbe med
barrierer som blokkerer for utviklingen av
lokale massemottak som er avsatt i
kommuneplanen, samt etablering av sentralt
mellomlager for rene masser
‐ Jerpåsen
‐ Yggeset
‐ Liahagen (støyvoll langs E18)
Bidra til etablering av bedre løsninger for
Regulering
snødeponi
Samarbeide med Fylkeskommunen,
nabokommuner og bransjen for å oppnå mer
samhandling og gjenbruk av
overskuddsmasser.
Gjøre bruk og gjenbruk av overskuddsmasser Regulering
til et utredningstema i aktuelle
reguleringsplaner.
Bidra til at det etableres et
"Massedelingstorg" i regionen ‐ et digitalt
system for deling/kjøp/salg av rene masser
for å redusere massetransport
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Kommuneplan 2014‐2026
Regional plan for
masseforvaltning i
Akershus

Regional plan for
masseforvaltning i
Akershus

Regional plan for
masseforvaltning i
Akershus

ID1.1
Fastsette klima‐ og miljøambisjoner i
tidligfase av kommunale byggeprosjekter
Bruke klimagassregnskap som del av
beslutningsgrunnlaget for alle nye
kommunale byggeprosjekter og større
rehabiliteringer.
Etterspørre klimavennlige materialer som
bl.a. tre i alle kommunale byggeprosjekter
Øke andelen kommunale byggeprosjekter
som er forbilder på klimavennlige byggeri
ID1.2
Utarbeide energiutredning/energiplaner i
alle kommunale byggeprosjekter ‐ vurdere
ulike energikonsept, sambruk/helhetlig
perspektiv for bygget/området (ref. Føyka)
Utnytte solenergi (solceller/solfangere) på
nye kommunale bygg
Gjennomføre alle lønnsomme
energirehabiliteringsprosjekter i kommunal
bygningsmasse
ID2.1
Følge opp nasjonal forskrift om forbud mot
bruk av mineralolje til oppvarming av bygg
fra 1.1.2020.
Utvide ordningen med energirådgivning til
husholdninger til å omfatte små og
mellomstore bedrifter i Asker. Vurdere
samarbeid med byggvarehus i Asker om info
om ordningen
Videreføre reduserte gebyrer for
byggesaksbehandling av "grønne bygg"
Forenkle prosessene og gi god informasjon
til innbyggere og næringsliv om regler for
installasjon av solceller/solfangere
Samarbeide med stat og fylke om å innføre
system for registrering av solenergianlegg
(KOSTRA, matrikkel eller nasjonalt system)
Stille miljøkrav ved salg av kommunal
eiendom (massebalanse, grønn
mobilitet/bilpool, energiløsninger,
klimavennlig materialbruk etc.)
ID2.2
Vurdere å kreve miljøprogram i alle
utbygginger over 1000 m2

FutureBuilt
Smart City
BREEAM

EPC‐kontrakter

Forskrift om forbud mot
bruk av mineralolje
(fossil fyringsolje og
parafin) fra 2020
Miljøfondet

Gebyrregulativ
Informasjon
Saksbehandling

Utbyggingsavtaler
Eiendomsstrategi

Kommuneplan‐
bestemmelser
Regulering
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Eiendomsstrategi
Sak om Enøk‐tiltak

Være pådriver for klimavennlig byggeri i
askersamfunnet(f.eks. økt bruk av tre)

Utbyggingsavtaler
FutureBuilt
Smart City
BREEAM

5.5 Forbruk og anskaffelser
5.5.1

Delmål

Delmål indirekte klimagassutslipp kommunal virksomhet
ID1.3

Innen 2025 er en større andel av kommunens varer tredjeparts
miljømerkede

Ny

ID1.4

Kommunen skal etterspørre tredjeparts miljøsertifiserte (Miljøfyrtårn,
ISO-14001, EMAS eller liknende) leverandører i alle relevante
kontraktsinngåelser, og innen 2025 skal minst halvparten av alle
kommunens leverandører være tredjeparts miljøsertifiserte.

Ny

ID1.5

Kommunen vekter miljø minimum 30 % ved anskaffelser - der det er
relevant

Ny

ID1.6

Matsvinn er redusert i kommunale virksomheter.

Ny

Delmål indirekte klimagassutslipp askersamfunnet
ID2.3

Forbruk av rødt kjøtt er redusert innen 2030

AFK 2019
- ID4- rev

ID2.4

Antall flyreiser (private og i jobbsammenheng) er redusert innen
2030

AFK 2019
- ID5

ID2.5

Deling, gjenbruk og redesign av ulike produkter har økt innen 2030

AFK 2019
- ID6
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5.5.2

Tiltak

Tiltak/ Aktivitet

Virkemiddel

ID1.3
Det skal gjennomføres en kartlegging av
nivået i kommunen av tredjeparts
miljømerkede varer

Referanse til
strategier/planer
Anskaffelsesstrategi

Følge opp kommunens medlemskap i
Stiftelsen Miljømerkings (Svanens)
innkjøpernettverk bl.a. med støtte i
anskaffelsesprosessen
Kommunen skal påvirke sine
vareleverandører til å fremskaffe
informasjon om tredjeparts miljømerkede
produkter i produktspekteret, for eksempel
i varekatalog, på internett, eller egne lister.
Kommunen skal registrere andel
miljømerkede varer, og tallfeste mål for
andelen.

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi

ID1.4
Kommunen skal påvirke sine leverandører til
å miljøsertifisere seg gjennom en av de
offisielle miljøsertifiseringsordningene.
Kommunen skal registrere andel
miljøsertifiserte tjenester, og tallfeste mål
for andelen.
ID1.5
Stille relevante miljøkriterier til alle
Innkjøpsrutiner
vesentlige innkjøp av tjenester og varer.
Legge vekt på livssykluskostnader (LCC‐
analyser). Tilpasse innkjøpsrutiner og
integrere informasjon i kommunens
innkjøpssystemer.
Forankre innkjøpsrutinen i alle virksomheter
som bestiller varer og tjenester
Stille krav om klimavennlig transport ved
anskaffelser (innsamling og videretransport
av avfall, veivedlikehold, mm).

Stille krav om miljø og etikk i forvaltning av
egne fond ‐ et mest mulig fossilfritt
kommunalt pensjonsfond
ID1.6
Øke bevisstheten i alle virksomheter om
matsvinn og klimafotavtrykket for mat man
bestiller (vegetar, kjøttfrie dager i kantinen
Side 68

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi

Temaplan gjenvinning
2016‐2023
Fellesinitiativet for
klimavennlig transport av
avfall (NHO 2018)

mm.)
Kommunen skal registrere matsvinn i
kommunale virksomheter gjennom
plukkanalyser, og tallfeste mål for reduksjon
av matsvinn.
Etablere felles miljøretningslinjer for
Miljøfyrtårns
kommunens arrangementer (innkjøp, avfall, retningslinjer
engangsservice, premier etc.) ref.
FEE Norway
Øyafestivalen
ID2.3
ID2.4
ID2.5
Følge opp temaplan gjenvinning
Videreføre drift og utvikling av kommunalt
ombrukslager for oppbevaring/ gjenbruk av
møbler og utstyr ved kommunale
virksomheter og rehabilitering av skoler etc.
Etablere flere ombruksbutikker og
minigjenvinningsstasjoner i nærområdene
Videreføre reparasjonskafe/sykkelverksted
Videreføre ombruksutsalget for byggevarer
(inkludert materialer).
Stimulere til bytte/delingskultur som f.eks.
ombruksfestivalen, «bokskap på
strender/innbyggertorg»
Videreføre og utvide ordningen med BUA
som er gratis utstyrsbibliotek av nytt og
brukt sport‐ og fritidsutstyr
"Askers klimaløft/klimakur": Kampanje med
mål om bred mobilisering av innbyggere om
å private klimatiltak og registrering av disse
bl.a. gjennom "Askers klimabarometer"
(innbyggerundersøkelse) og klimakalkulator
(f.eks. Ducky‐kalkulator brukt av IKEA).
Bygge bl.a. på erfaringene fra cChallenge,
Kildesortering ‐ "Alt har verdi", MatVinn,
Sykle til jobben, Dovett,
Vintersykkelkapmanje, andre kommuners
erfaringer, Living Lab, etc.). Mulig samarbeid
med andre kommuner
Etablere tilskuddsordninger til private
klimainitiativ (Utfordre idretten, kultur,
velforeninger, Lions, Rotary,
miljøorganisasjoner, m. fl.) Disse må
supplere og ikke konkurrere med
eksisterende tilskuddsordninger i regi av

Temaplan gjenvinning
2016‐2023
Temaplan gjenvinning
2016‐2023

Temaplan gjenvinning
2016‐2023
Temaplan gjenvinning
2016‐2023
Temaplan gjenvinning
2016‐2023

Kampanje
Miljøfondet
AFKs Miljøfond
Pilot

Miljøfondet
AFKs Miljøfond
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Enova, Miljødirektoratet etc.
Videreføre samarbeidet om ulike
Informasjon
miljøforhold mellom skole/barnehager og
Kampanje
næringsliv/øvrige deler av kommunal
virksomhet. Dette omfatter bl.a. Ungt
entreprenørskap (SMART, Elevbedrift og
Innovasjonscamp). Besøk på Yggeset
gjenvinningsstasjon (for alle
fjerdeklassinger), MatVinn‐
kampanjenSolenergidag (for 9. klasse) og
klimaforedrag (for 10. klasse).
I tillegg: Ha innovative
samskapingsprosesser, som for eksempel
gjennom lektor 2 konseptet87, mellom
skolene og andre tjenesteområder i
kommunen for å legge til rette for en
utdanning for bærekraftig utvikling. Skolene
inviteres til å delta på reelle kommunale
prosjekt knyttet til klima og miljø.

Revitalisere Grønt flagg ‐
sertifiseringsordningen basert på
ovenstående punkt
Ta i bruk biblioteket som forum for debatt
og diskusjon, veiledning, informasjon samt
utlån av aktuelt utstyr.
Øvrige tiltak som kan vurderes:
Satse på ombruk/reparasjon av IKT‐utstyr
(ikke bare fokus på kostnader)
Etablere miljø‐ og klimarådgivning til
innbyggere. Eventuelt i samarbeid med
Servicetorget. Spesiell fokus på
nyinnflyttede (Innflytterpakke), og
kombinere med startpakke kildesortering
som deles ut av Modus
Gjennomføre pilotprosjekt "Living Lab":
Erstatte bilen for x familier i x dager med
kollektiv, månedskort, elsykkel, taxi og
matlevering. Integrering i felles app.
Promoterer å legge til rette for kortreist
ferie i nye Asker.
Gi tilskudd til parsellhager/urbant

Informasjon

Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

Miljøfondet

Kampanje

Kampanje
Miljøfondet

87

Lektor2 er et tilbud fra Naturfagssenteret om kompetanseutvikling og økonomisk støtte til
ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i
realfagsundervisningen.
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landbruk/andelslandbruk

5.6 Næring
5.6.1

Delmål

Delmål indirekte klimagassutslipp askersamfunnet
ID2.6

Antall miljøsertifiserte bedrifter i Asker er minst doblet innen 2025. (Det
er 41 miljøfyrtårnsertifiserte og 15 ISO 14001 - bedrifter pr mai 2018)

Ny

ID2.7

Skape bærekraftige og innovative arbeidsplasser i Asker

Ny

5.6.2

Tiltak

Tiltak/ Aktivitet

Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

ID2.6
Være en pådriver for at langt flere bedrifter i
askersamfunnet blir miljøsertifisert
ID2.7
Sikre overordnede plangrep for lokalisering
av arbeidsplasser i Asker ‐ Ref. mål om
knutepunktsutvikling og «kortreist»
næringsliv

Kommuneplanen.
Næringsplanen

Bidra til grønn utvikling av produkter og
tjenester:
Arbeide for å etablere næringsklynger i Nye
Asker og Bærum (felles arbeids‐ og
boligmarked)
Tettere samarbeid med «klyngeaktører» som
f.eks. OREEC som Asker kommune er
medlem av
Bidra til at Askers næringsliv effektiv drar
nytte av virkemiddelapparatet (Innovasjon
Norge, Enova og Forskningsrådet)
Bidra til klima‐ og miljøfokus i næringslivet i
Asker for at disse skal bli mer miljøvennlige
gjennom f.eks.:
‐Skape felles møteplasser/seminarer med
Asker Næringsråd.
‐Løfte fram og lære av de grønne
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lokomotivene (som f.eks. Tomra, Cambi og
Mepex og VEAS).
Kartlegge «alle de grønne» bedriftene i
Asker.
Bidra til bedre avfallsløsninger for
næringslivet, bl.a. gjennom et brukerforum
Pådriver for mer miljøvennlig energibruk i
næringslivet (ENØK‐tiltak og økt bruk av
miljøvennlige energikilder)
Være pådriver for økt utbredelse av el‐
Enova
varebiler.
(Samarbeide med leverandører i Asker som
Møller. Det er kun 1,3 prosent el‐varebiler,
dvs. 36 stykker i 2017)
Pådriver for sambruksløsninger for transport
til og fra arbeidsplasser og
kollektivknutepunkt i Asker

Temaplan gjenvinning

Vurdere samarbeid med næringslivet om
redusert bilbruk gjennom eksempelvis
kampanjer som «Reis smart»88 som er
gjennomflørt i Drammen og Tromsø
Anskaffelser/innkjøp:
Fremme lokal handel og sirkulærøkonomi
Samarbeide med næringslivet slik at de også
i større grad fokuserer på miljø i sine
anskaffelser

5.7 Landbruk
5.7.1

Delmål

Delmål direkte klimagassutslipp askersamfunnet
D2.6

Bærekraftig matproduksjon i landbruket har økt mens
klimagassutslippene er på samme nivå eller lavere sammenlignet
med 2015

AFK 2019 –
L1

D2.7

Landbruket er fossilfritt i 2030

AFK 2019 –
L2

88

https://www.buskerudbyen.no/tilbud-og-muligheter/reis_smart/
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Delmål indirekte utslipp askersamfunnet
ID2.8

Skogbruksproduksjon til bruk av tre som byggemateriale og
bioenergi har økt innen 2030

AFK 2019 L3.1

ID2.9

Karbonbinding i skog og jord er økt innen 2030

AFK 2019 L3.2

5.7.2

Tiltak

Tiltak/ Aktivitet

Virkemiddel

D2.6
D2.7
Ved oppfølging av lovverket føres det
kontroll med blant annet håndtering og
spredning av husdyrgjødsel, opprettholdelse
av driveplikt og god skogkultur.
Informasjon til bønder om muligheter for
tilskudd til å utvikle mer klimavennlig
produksjon. Det informeres også om
tilskuddsmuligheter for næringsutvikling i
landbruket i samarbeid med Innovasjon
Norge.
Samarbeid med organisasjonene i
landbruket og veiledningstjenesten om å få
ut informasjon og å ta initiativ til
utviklingsprosjekter.
ID2.8
Se Bygg og anlegg (ID2.2) og Areal og
transport (D2.3 og D2.4)
ID2.9
Gjennom forvaltningen av miljøtilskudd,
stimulere til forskjellige tiltak for å redusere
avrenning og erosjon fra
produksjonsarealene, endret jordarbeiding
m.m.
Fokus på optimal skogbehandling for økt
CO2‐opptak i skog
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Referanse til
strategier/planer

5.8 Klimatilpasning
5.8.1
K1.1

Delmål
Overvann - og flomhåndtering skal være kunnskapsbasert og
klimatilpasset.

Ny

Lokal overvannsdisponering (LOD) med «tre - ledd - strategi» skal
legges til grunn ved tiltak i eksisterende områder og ved
gjennomføring av nye utbyggingsområder.

5.8.2 Tiltak
Tiltak/ Aktivitet

Virkemiddel

K1.1
Gjennomføre strategiene/tiltakene i
kommunedelplan vann for over‐
vannshåndtering
Sikre bruk av aktsomhetskartet som viser
område som kan være utsatt for fare for ras
og kvikkleire
Bevare vegetasjonskledte kantsoner langs
vassdrag for å forebygge flom og erosjon

Referanse til
strategier/planer
Kommunedelplan vann 2018‐
2029
Kommuneplanen

Kommuneplanen

6 Ytre miljø
6.1 Innledning
Mennesket påvirker det ytre miljøet på flere ulike vis. Produksjon av varer (herunder mat)
krever bruk av naturressurser og gir utslipp som ofte har negative miljøkonsekvenser.
Transport og bruk av selve varene fører til miljøutfordringer. Videre påvirkes plante- og
dyreliv negativt av vår arealbruk.
Eksempler på negative miljøkonsekvenser er:
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Klimaendringer som følge av utslipp av
o CO2 fra bruk av kull, olje og gass
o metan fra blant annet landbruket og avfall
o andre klimagasser fra industrivirksomhet
Ødeleggelse av ozonlaget som følge av bl.a. utslipp av freon som ble forbudt for
mange år siden
Luftforurensning fra utslipp av f.eks. nitrogenoksider og partikler fra bl.a. bruk av kull
og olje
Forurensning av vann og jord fra forsøpling, mikroplast, olje, miljøgifter og
overgjødsling fra landbruket

Produksjon og bruk av de fossile energikildene kull, olje og naturgass har både globale
(klimaendringer) og lokale miljøkonsekvenser (luftforurensning og miljøinngrep). Men også
andre energikilder har negative miljøkonsekvenser: F.eks. fører utbygging av vannkraft og
vindkraft til naturinngrep. Og bioenergi kan bety uønsket hogst av viktig skog.
I tillegg kommer bruk av ressurser som ikke er bærekraftig. Dette kan være ressurser som
ikke er fornybare eller at «vi bruker for mye og for fort av noe» (f.eks. overbeskatning av fisk)
Ytre miljø er et omfattende begrep og listen over temaer i denne planen er ikke uttømmende.
Energi og klima er sentrale temaer innen ytre miljø og omhandles i kapittel 4 og 5, men øvre
deler av ytre miljø er dekket her i kapittel 6.
Denne delen inneholder en kort drøfting av hovedutfordringer, føringer, ansvar, mål og tiltak
for følgende temaer:






Avfall
Naturmangfold
Forurensning – herunder:
o Forsøpling
o Marin forsøpling og mikroplast
o Nedgravde oljetanker
o Forurenset grunn
o Vannforvaltning
o Akutt forurensning
Miljørettet helsevern – herunder:
o Radon
o Luftforurensning
o Støy

Omtalen er her i stor grad basert på kommunens eksisterende planer/strategier.
Kommunen er som andre virksomheter underlagt lovkrav til miljøstyring og skal arbeide
systematisk for å sikre at lover og krav til ytre miljø blir ivaretatt. Kommunen er i tillegg
miljøvernforvaltningens lokale apparat og skal blant annet ivareta natur, kulturminner og
miljø på lokalt plan. Kommunen har en særlig viktig rolle innenfor arealforvaltning og
Side 75

byggesaker, samt avfallshåndtering og avløpsbehandling, der kommunens myndighet og
plikter følger direkte av Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven og dens forskrifter.
Miljørettet helsevern er også en del av kommunens miljøforvaltning.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
Norge har et omfattende lovverk for å regulere påvirkningen på ytre miljø. De mest sentrale
er:


Plan- og bygningsloven, regulerer all arealbruk i kommunen og skal fremme
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.



Folkehelseloven, skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Miljørettet helsevern er en del av
folkehelsearbeidet, og kommunens virkemidler er regulert i folkehelselovens kap. 3.



Forurensningsloven, har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning og
redusere eksisterende forurensning, redusere mengden avfall og fremme en bedre
behandling av avfall.



Produktkontrolloven, skal forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører
helseskade, miljøforstyrrelse av økosystem, forurensning, avfall og støy, og fremme
effektiv bruk av energi.



Miljøinformasjonsloven, pålegger alle virksomheter å inneha kunnskap om
miljøforhold i egen virksomhet, og plikt til å gi ut denne informasjonen på forespørsel.



Naturmangfoldloven, er sektorovergripende og nedfeller grunnleggende prinsipper
for vern av naturen.



Skogloven, skal fremme en bærekraftig forvaltning av skogressurser med sikte på
verdiskaping og sikre miljøverdiene i skogen.



Vannressursloven, legger rammer for vassdragsregulering og tiltak langs vassdrag til
allmenhetens beste, herunder å ivareta natur og miljøkvaliteter.

I tillegg er det en rekke forskrifter med spesifikke krav til ytre miljø som kommunen må
forholde seg til i sin virksomhet og som myndighetsutøver. De viktigste er Forskrift om
miljørettet helsevern, Internkontrollforskriften, Forurensningsforskriften, Avfallsforskriften,
Vannforskriften, Byggteknisk forskrift (TEK), T-1442 Retningslinjer for støy.

6.2 Avfall
6.2.1

Hovedutfordringer

Avfall kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, men også ressurser som kan brukes
som råstoff for nye produkter gjennom ombruk og materialgjenvinning. Tidligere gikk
avfallshåndtering først og fremst ut på å løse et problem og fjerne kilder til forurensning. I
dag er ressursperspektivet blitt viktigere i avfallspolitikken, både i Norge og internasjonalt.
Den viktigste jobben innen avfallsområdet er å redusere avfallsmengdene som oppstår.
Dernest må produkter som fortsatt har en levetid ombrukes, og avfall som kan
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materialgjenvinnes må bringes inn i kretsløpet for ny produksjon og verdiskapning. Det er
behov for nye strategier og tiltak for å øke samfunnets ressurseffektivitet, og for å redusere
utslippene av miljø- og helseskadelige stoffer.

Husholdningsavfall
Kommunen har ansvaret for håndtering av husholdningsavfall i Asker kommune, og
innbyggerne i kommunen betaler et avfallsgebyr (renovasjonsgebyr) for tjenesten. Figur 9
viser fordeling av innsamlet husholdningsavfall fordelt på ulike fraksjoner. I dag består 70
prosent av restavfallet fra husholdningene i Asker av avfall som kunne vært kildesortert og
dermed gjenvunnet på en bedre måte.

Figur 9: Husholdningsavfall fra kommunens innsamlingsordning i 2017, fordeling i prosent.
Kilde: Asker kommune, kommunalteknisk avdeling.

Det er igangsatt et arbeid for å bedre kildesortering og redusere avfallsmengder, bl.a. mindre
matsvinn, i kommunens egne virksomheter. Det er også planlagt informasjonstiltak om de
samme temaene mot øvrige næringsdrivende i kommunen. Kommunens Prosjekt og
utbyggingsavdeling har rutiner for å sikre riktig tilrettelegging for avfallshåndtering i alle
kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Det er også viktig at eiendomsforvaltningen og de
kommunale virksomhetene selv følger opp med gode rutiner som ivaretar
avfallshåndteringen, og bidrar til mindre matsvinn.
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Næringsavfall
Avfall fra offentlige og private virksomheter er næringsavfall (handel, tjeneste, bygg og
anlegg, industri, landbruk etc.). Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for
behandling. 10-15 prosent av avfallet som kommunen håndterer er næringsavfall og ca.
9.000 av totalt 75.000 besøk på Yggeset avfallspark i 2017 var fra næringsdrivende. De
fleste kommunale formålsbygg i Asker (skoler, barnehager, institusjoner, osv.) får sine
avfallstjenester gjennom de kommunale innsamlingsordningene. Kommunen har ingen plikt
til å ta i mot næringsavfall, men ønsker likevel å samhandle med næringslivet lokalt for å
oppnå økt kildesortering og gjenvinning også av næringsavfallet.
På initiativ fra Asker kommune skal det derfor etableres et brukerforum for diskusjon og
erfaringsutveksling.
Asker kan påta seg en rolle som veileder og informatør. Løsningen som tilbys
næringskunder skal harmoniseres slik at det forutsettes at kundene har en
kildesorteringsløsning. Skoler og barnehager er viktig ettersom disse også vil være et
læringssted for avfallsreduksjon og kildesortering. Kildesorteringsløsningene i skoler og
barnehager bør være lik løsningen for husstandene med sortering av 5 fraksjoner, inkludert
glass- og metall
Bygg- og anleggsavfall regnes som næringsavfall. Kapittel 9 i Byggteknisk forskrift (TEK
17) stiller krav til utarbeidelse av avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, og sluttrapport som
redegjør for mengden byggavfall og håndtering av avfall i bygge-, rehabiliterings- og
riveprosjekt over en viss størrelse. Kravet er regulert i Plan- og bygningsloven og plan- og
bygningsavdelingen godkjenner avfallsplaner i byggesaker.

Farlig avfall
Farlig avfall er avfall som må håndteres separat på grunn av fare for forurensning eller skade
på mennesker og dyr. Mengden farlig avfall i Norge er mer enn fordoblet siden 199989.
Kommunen skal sørge for at det finnes et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra
husholdninger og virksomheter som leverer mindre enn 1000 kg farlig avfall i året.
Husholdninger og privatpersoner skal levere alt farlig avfall til kommunale mottaksordninger.
Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
Forurensningsloven, Avfallsforskriften, Plan og bygningsloven § 29-8, Byggteknisk forskrift
kap.9.
Asker kommune vedtok en lokal forskrift for husholdningsavfall i 2010. Forskriften har som
formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling,
transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Asker kommune.

89

www.miljøstatus.no
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Asker kommune vedtok i 2016 en ny temaplan for gjenvinning. Planen angir hvordan Asker
kommune skal jobbe for å redusere restavfall og matsvinn, øke ombruk og materialgjenvinning og levere en kostnadseffektiv tjeneste til husholdningene i Asker. Asker
kommune har som mål å ligge i front på avfallsområdet.
Mål
Temaplan gjenvinning 2016-2023 har følgende mål for Asker kommunes arbeid med avfall
og gjenvinning:






Matsvinn skal reduseres med 30 prosent innen 2025 (basisår 2016)
Minst 60 prosent av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2025.
Restavfallsmengden fra husholdninger skal reduseres med 30 prosent innen 2025
(basisår 2015).
Kostnadseffektivitet i renovasjonstjenesten skal være minst 80 prosent90
Husholdningenes tilfredshet med tjenestetilbudet skal økes til minst 80 prosent91

Tiltak
Det vises til Temaplan gjenvinning 2016-2023 for nærmere beskrivelse av tiltak.

6.3 Naturmangfold
Hovedutfordringer
Hovedstadsregionen har den største tettheten av sjeldne og truede arter i Norge92. Her
finnes mange verdifulle områder med stort naturmangfold som i tida framover vil bli utsatt for
sterkt utbyggingspress, fysiske inngrep (gravearbeider, hogst og slitasje), samt andre trusler
som for eksempel spredning av fremmede arter. Det kan bli utfordrende å styre utbygging og
andre effekter av befolkningsveksten, og samtidig bevare naturmangfoldet. I tillegg til vern
av arealer vil ivaretagelse av naturmangfoldet kreve aktiv skjøtsel for å hindre gjengroing og
konkurranse fra fremmede arter. Spredning av informasjon og veiledning av kommunens
befolkning vil også være en viktig del av arbeidet med å ivareta naturmangfoldet på sikt.
Påvirkningsfaktorer som er årsak til tap av biologisk mangfold:
 Kunnskapsmangel
 Klimaendringer
 Høsting
 Administrative rutiner
 Manglende sektoransvar og samordning
 Arealinngrep
 Fremmede arter
90

Med henvisning til indikator kostnadseffektivitet i Avfall Norge sin Renovasjonsbenchmarking.
Med henvisning til indikator kundetilfredshet i Avfall Norge sin renovasjonsbenchmarking.
92
Plan for ivaretagelse av naturmangfoldet i Asker, Asker kommune.
91
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Forurensing
Endringer i husdyrhold, mindre beiting i utmark

Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene i
Norge. Dette er en viktig og sentral rolle i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet.
Kommunen er offentlig myndighetsutøver gjennom kommunal planlegging og
saksbehandling. Samtidig er kommunen grunneier som forvalter, drifter og iverksetter tiltak
på kommunal grunn. I tillegg driver kommunen informasjonsarbeid rettet både mot egne
ansatte og befolkningen for å øke kunnskap og bevissthet rundt naturmangfoldet i
kommunen.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
Naturmangfoldloven93 som kom i 2009 er en sektorovergripende lov og regulerer forvaltning
av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og tar vare på leveområder
for prioriterte arter. Med naturmangfoldloven skal vi ta vare på naturen, både gjennom vern
av områder og at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte. Naturmangfoldloven
omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger med
konsekvenser for naturen.
Naturmangfoldloven skal bidra til å sikre norsk gjennomføring av internasjonale avtaler
innenfor lovens virkeområde, og lovens formål er i samsvar med viktige internasjonale
forpliktelser om bevaring av naturverdier, blant annet Biomangfoldkonvensjonen94.
Norge har underskrevet en internasjonal avtale og er forpliktet til å lage nasjonale
strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Norge skal blant
annet:
 opprette verneområder
 bekjempe fremmede arter
 bevare truede arter
 fremme samarbeid med andre land om biomangfold
Norge har utarbeidet tre stortingsmeldinger for å følge opp konvensjonen på nasjonalt plan.
Politikken skal bidra til at vi når følgende nasjonale mål for naturmangfold:
 Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester
 Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede
arter og naturtyper skal bedres.
 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende
generasjoner.
Hovedformålet med Naturmangfoldloven er at naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse
og trivsel, nå og i fremtiden.

93
94

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-100
http://www.miljostatus.no/Konvensjonen-om-biologisk-mangfold/
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I Askers kommuneplan 2014-2026 står det: «Asker kommune er fremtidsrettet, inkluderende
og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir gode
lokalsamfunn».
I 2015 vedtok Asker kommune en egen plan for ivaretagelse av naturmangfoldet i Asker
(Naturmangfoldsplanen). Røyken kommune har for øvrig i 2018 vedtatt sin Naturmangfold-plan
som vil være relevant også for Asker.

Mål
Plan for ivaretagelse av naturmangfoldet i Asker har følgende mål:
Naturmangfoldet skal prioriteres høyt for å opprettholde balanse mellom vekst og vern i
Asker.

Tiltak
Det vises til Naturmangfoldsplanen for nærmere beskrivelse av strategier og tiltak.

6.4 Forurensning
Hovedutfordringer
Forurensning defineres som tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i jord,
støy og rystelser, eller påvirkning av temperaturen. Ingen har lov å forurense eller gjøre noe
som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift.
Forurensningsloven er bygget opp etter prinsippet «forurenser betaler» som innebærer at
den som slipper ut eller har sluppet ut miljøskadelige stoffer til jord, luft eller vann er pålagt å
betale kostnadene ved rensing eller tilbakeføring til opprinnelig tilstand.
Dette kapittelet er delt inn i underkapitler med nærmere oversikt over de viktigste
forurensningsområdene kommunen jobber med.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
Forurensningsloven, forurensningsforskriften og plan og bygningsloven.
6.4.1

Forsøpling

Hovedutfordringer
Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til
forurensning. Forsøpling oppstår ofte ved at småavfall mistes og havner på avveie. En
annen form for forsøpling kan være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel
bilvrak på egen eiendom. For noen kan det gi en økonomisk gevinst å dumpe avfall slik at
det blir dannet ulovlige avfallsplasser, eller villfyllinger. Kommunen er
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forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker og saker om ulovlig lagring av
brukte gjenstander.
Mål
Asker framstår som en kommune uten forsøpling.

Tiltak
Eksisterende tiltak
 Rusken-aksjoner i samarbeid med barnehagene (barnehagerusken), skolene
(skolerusken) og velforeninger, sameier og borettslag (velrusken).


Vårdugnad på friområder og grøntarealer som arrangeres med hjelp fra lag og
foreninger.



Strandryddedagen, en nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent, hvor frivillige
rydder lokale strender for søppel.



Hundemøkk-kampanje, med utplassering av søppelbeholdere ved populære
lufteområder, og trykking av gratis klistremerker som folk kan sette på sine
restavfallsbeholdere for å vise at hundeeiere kan kaste hundeposen sin der.



Kommunikasjonstiltak for å øke innbyggernes bevissthet rundt avfallshåndtering og
miljøvennlig forbruk og levevaner. Blant annet informeres det jevnlig om disse
temaene i Askerposten.



Budstikka og sosiale medier benyttes aktivt for å spre informasjon om kommunens
ordninger og hvordan de skal brukes.



Hvert år arrangeres det såkalte «Miljødager» på Yggeset avfallspark for alle 4.
klassinger der kommunen informerer barna om kildesortering og om hvor viktig det er
at de ikke kaster avfall i naturen.



Stand på større arrangement for å informere gjennom bl.a. aktiviteter for å fremme
kildesortering og ombruk.



Kommunens miljøpatrulje rykker ut og rydder når det meldes om større mengder
forsøpling



Pålegg om opprydding ved forsøpling på egen eiendom

Nye tiltak
 Øke saksbehandlingskapasitet til forsøplingssaker



I større grad bruke forurensningsloven som virkemiddel mot grunneiere og
tiltakshavere.
Innføre et formelt forbud mot heliumballonger i Asker



Innføre forbud mot engangsgriller på kommunale friområder
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Slutte å bruke unødvendig engangsplastartikler i alle kommunale bygg




Vurdere tiltak som bidrar til økt frivillig innsats, samt holdningsskapende arbeid.
Vurdere tiltak der fugl og andre dyr drar ut avfall som fører til forsøpling fra
kommunale avfallsbeholdere (utforming på beholderne, tømmefrekvens).
Følge opp ulovlige villfyllinger.
Gjennomføre tilsyn med avfallshåndtering på bygg - og anleggsplasser.






Samarbeide med skolene om holdningsskapende prosjekter
Etablere felles retningslinjer for avfallssortering og bruk av engangsemballasje ved
kommunale arrangementer. Utarbeide en liste over forsøplingsfarer som skal
gjennomgås ved planlegging av kommunale arrangementer – for eksempel ballonger
og engangsartikler




Støtte initiativ og tiltak fra innbyggere og næringsliv
Pådriver for håndtering av plast som brukes i landbruket (bl.a. ”rundballeplast”)

6.4.2

Marin forsøpling og mikroplast

Hovedutfordringer
Marin forsøpling er et stort og økende problem – som kan få store konsekvenser for det
marine miljøet, mennesket og samfunnet. Marin forsøpling er definert som alt fast materiale
fra menneskelig aktivitet som noen har kastet eller som på annen måte har havnet i det
marine miljøet. Mesteparten av plastavfallet i norske farvann stammer fra fiskeri- og
havbruksnæringen, men også fra forbrukere. En god del kommer også fra Europa med
kyststrømmen. I Indre Oslofjord er situasjonen imidlertid en litt annen. Her stammer det
meste av avfallet fra land, fra forbruksavfall som har blitt kastet eller mistet i sjøen eller blåst
ut fra land. Mye av avfallet i sjøen har også blitt skylt ut med elvevannet. Lokale tiltak på land
mot marin forsøpling vil derfor kunne ha stor effekt i Indre Oslofjord.
Marin forsøpling kan bestå av trevirke, metall, glass og mye mer, men opptil 91 prosent av
det man finner er plast95. Det man finner mest av er isopor, matemballasje og sanitæravfall i
tillegg til uidentifiserbare plastbiter. Plastavfall brytes svært langsomt ned, og vil ved hjelp av
naturkreftene fragmenteres til mindre biter og til slutt ende opp som mikroplast (plastbiter
mindre enn fem millimeter). I tillegg til dette dannes det årlig i Norge rundt 8.000 tonn
mikroplast fra bildekkslitasje i Norge, gummigranulater fra kunstgressbaner og lekeplasser,
vedlikeholdsarbeid, tekstilvask med mer96. Omtrent halvparten havner i havet. Forskere har
funnet mikroplast i plankton, skalldyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, samt i produkter som øl,
honning og havsalt97. I tillegg binder mikroplast seg til miljøgifter som allerede finnes i
omgivelsene. Disse plastpartiklene spises av små organismer, og miljøgifter og plastbiter
hoper seg dermed opp i næringskjeden og kan til slutt ende opp i oss mennesker.

95

Strandrydderapporten 2017, Hold Norge Rent, desember 2017.
Hold Norge Rent
97
Avfall Norge
96
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Marin forsøpling er også et globalt problem som krever internasjonale løsninger, men mye
kan gjøres lokalt her i Norge. Alle enkeltpersoner og samfunnssektorer har i utgangspunktet
et ansvar for å forhindre forsøpling og utslipp av plastavfall. Både kommunen, fylkesmannen,
Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har viktige roller for å hindre marin
forsøpling.

Figur 10: «Sources of mikroplastic pollution to the marine environment».
Kilde: Rapport fra Mepex Consult AS 2014 på oppdrag av Miljødirektoratet.

Mål


Asker framstår som en kommune uten marin forsøpling.



Asker er en foregangskommune i arbeidet med å redusere tilførsel av mikroplast til
naturen
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Tiltak
Eksisterende tiltak
 Yggeset avfallspark tar imot marint avfall vederlagsfritt
 På den årlige Strandryddedagen oppretter kommunen ryddestasjoner flere steder
langs kysten der frivillige kan få utdelt ryddeutstyr og levere inn avfall
 Frivillige lag og foreninger mottar godtgjørelse for utført årlig rydding langs vann,
elver og vassdrag. Noen elvestrekninger er «adoptert» av idrettslag og foreninger,
det vil si at de tar en spesielt ansvar for strekningen.
 Jobbe målrettet for å forbedre innbyggernes kunnskap om kildesortering av plast
 «Dovett-kampanjen»98 og «Alt har verdi-kampanjen»99 er viktige deler av arbeidet for
å øke bevisstheten og endre adferd.
Nye tiltak
 System for vederlagsfri levering av marint avfall i havn – fiskere og andre som finner
marint avfall kan levere det i havnen.
 Utrede muligheten for tiltak mot utslipp av sanitæravfall og biofilmbærere fra
avløpsrenseanlegg.
 Bedre rutiner for veivasking og tømming av sandfang (hindre at mikroplast fra slitasje
av dekk spres).
 Vurdere ytterligere tiltak mot mikroplast i overvann fra veier og andre tette overflater.
 Sikre at gummigranulater fra eksisterende kunstgressbaner ikke kommer på avveie,
og utrede mulighetene for et mer miljøvennlig alternativ til gummigranulater ved
bygging av nye kunstgressbaner
 Sikre en forsvarlig håndtering av plast og mikroplast fra snødeponier
 Tiltak for å redusere forurensning fra småbåthavner, for eksempel oppsamling og
rensing av avrenning fra spyleflater. Oppfordre til å bruke presenning el. for å samle
opp bunnstoff ol. ved båtpuss.
 Samarbeide med kommunene rundt Indre Oslofjord om felles tiltak mot marin
forsøpling
 Tilrettelegge for «spontane» ryddeaksjoner ved for eksempel å sette ut
poseautomater ved strender, butikker ol.(såkalt «plogging»).
 Holdningskampanjer mot forsøpling (som sneiper, porsjonssnus etc.) på flere språk
ved utvalgte samlingsplasser (som for eksempel fiskeplasser og bussholdeplasser)
 Støtte kunstprosjekter og andre tiltak som skaper bevissthet rundt marin forsøpling.
 Samarbeide med ulike forskningsmiljøer som vil forske på marin forsøpling.
 Støtte etableringen av et forsknings-/undervisningssenter for marin forsøpling i
Asker.

98

Kampanje i samarbeid mellom Asker, Bærum og Oslo kommuner, samt VEAS og BEVAS for å
begrense søppel som kastes i do, som fører til at rørene tetter seg. www.dovett.no
99
Kampanje i Asker kommune for å få innbyggere til å kildesortere mer av avfallet
https://www.asker.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/alt-har-verdi/
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6.4.3

Samarbeide med serveringssteder og annet næringsliv om tiltak mot unødvendig
plastforbruk, for eksempel å veilede serveringssteder som vil fase ut bruk av
plastkopper, sugerør o.l.
Nedgravde oljetanker

Hovedutfordringer
Det finnes rundt 1800 nedgravde oljetanker i Asker i dag, og mange av disse er i ferd med å
gå ut på dato. Når gjennomsnittlig levealder på rundt 30 år overskrides, øker risikoen for
oljelekkasje. Det kan bli både svært dyrt, føre til luktproblemer i boliger og gi skader i miljøet.
Selv om tankene er "fyrt tomme", inneholder de fremdeles betydelige mengder restolje – ofte
tilsvarende en tidel av tankens totale volum.
Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger og
andre bygninger, noe som i praksis fører til at de fleste gjenværende nedgravde oljetanker
vil gå ut av bruk og må fjernes. For tanker og anlegg som er i god stand kan bruk av
bioparafin eller biofyringsolje være et alternativ.
For mange vil det lønne seg økonomisk å bytte ut oljefyring med fornybar energi. Enova gir
støtte til å bytte ut oljefyring og til å fjerne selve oljetanken dersom det investeres i et
vannbårent oppvarmingssystem.
Eier av oljetanken har ansvar for å gjennomføre tilstandskontroll, ettersyn og at tanken til en
hver tid er i betryggende stand, og skal gi skriftlig melding om tanken til kommunen.
Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at loven overholdes, og for å etablere og
ajourføre et register med nødvendige opplysninger om nedgravde oljetanker i kommunen.
Kommunen skal også stille kvalifikasjonskrav til den som foretar kontroll.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
Forurensingsforskriftens Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde
oljetanker. (Regjeringen arbeider med en ny forskrift for nedgravde oljetanker).
Mål
Innen 2025 er alle nedgravde oljetanker enten fjernet eller forsvarlig sanert på stedet, eller
i forsvarlig stand og i bruk med biofyringsolje eller bioparafin.

Tiltak


Intensivere kommunens arbeid med å informere om eiers ansvar og risiko knyttet til
nedgravde oljetanker. Arbeidet vil skje i samarbeid med vellene, oljefri-initiativet fra
Naturvernforbundet og lokalt næringsliv.



Vurdere om kommunen, via ekstern energirådgiver, skal bistå nabolag med en
samlet fjerning eller sanering av oljetanker.
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Vurdere øvrige virkemidler i lys av kommende reviderte forskrift om nedgravde
oljetanker.



Kommunen skal håndheve forskrift om nedgravde oljetanker

6.4.4

Forurenset grunn

Hovedutfordringer
Forurenset grunn er jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige
stoffer er høyere enn fastsatte normverdier. Flere steder i Norge er det forhøyede
konsentrasjoner av miljøgifter i jorda, blant annet på grunn av gamle utslipp fra industri,
båtverft, bensinstasjoner og gamle avfallsfyllinger. Inngrep, utbygginger og endret arealbruk
kan medføre at uønskede stoffer lekker ut til naturen og forurenser miljøet. Forurenset grunn
kan gi giftvirkninger på naturen og skape problemer for planter og dyr. Mennesker kan bli
eksponert for miljøgifter ved å puste inn forurenset støv eller gass, eller i direkte kontakt med
jorda. Stoffene kan spre seg til nærliggende arealer, vann og vassdrag100.
Kommunen er forurensningsmyndighet i saker om opprydding i forurenset grunn ved byggeog gravearbeid. Kommunen skal ta hensyn til grunnforurensning i arealplaner og oppdatere
Miljødirektoratets database for grunnforurensning med informasjon om forurenset grunn i
kommunen. Kommunen har også ansvar for sigevann/forurensning fra kommunale
avfallsdeponier og oppfølging av ulovlige fyllinger.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
I forurensningsforskriftens kapittel 2 finnes reglene som skal sikre at forurenset grunn ikke
medfører uakseptabel helse- og miljørisiko for omgivelsene. Plan- og bygningsloven § 28-1
setter forbud mot å bygge eller dele av grunn hvis den ikke er sikret mot fare eller vesentlig
ulempe.
Mål
Hindre grunnforurensning og spredning av miljøgifter, og rydde opp i forurenset grunn.

Tiltak

100



Håndtere saker om forurenset grunn raskt.



Bidra til at den nasjonale basen over grunnforurensning er oppdatert.



Sørge for riktig håndtering av forurenset grunn i kommunens egne prosjekter.



Påse at forurenset grunn kartlegges og håndteres korrekt ved utbygginger

www.miljokommune.no
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6.4.5

Vannforvaltning

Hovedutfordringer
Det er en stor oppgave å ta vare på vannet som ressurs. Menneskeskapt aktivitet tilfører
vassdragene næringsstoffer, metaller og miljøgifter. Økt tilførsel av næringsstoffer gir økt
algevekst og tilgroing. Noen av algene kan også være giftige for mennesker og dyr. Metaller
og miljøgifter tilføres fra bl.a. industri, veier og transportmidler og er stoffer som selv i små
konsentrasjoner kan gi skadeeffekter ved at de er giftige. Påvirkningen på vassdragene øker
jo lenger ned i vassdraget en kommer.
Gjennom EUs vanndirektiv inngår Asker i en vannforvaltning som er felles for hele Europa.
En av grunnpilarene i vannforvaltningen er å se på vann som levende økosystemer som
henger sammen. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på
tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning. For å
nå målet i vannforskriften om at alt vann skal ha god tilstand har norske myndigheter bygd
opp et bredt samarbeid mellom ulike aktører.
Asker hører til vannregion Glomma og vannområde Indre Oslofjord Vest. Vannområdet
omfatter kommunene Oslo, Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Lier, Hole, Ringerike, Nesodden
og Frogn. Vannområdet gjennomførte i 2012 en risikovurdering på hvilke vannforekomster
som hadde risiko for ikke å oppnå «god økologisk og kjemisk tilstand» innen 2021, hvis det
ikke ble gjennomført tiltak. Av Askers 42 vannforekomster101 ble 32 vurdert til å være i
faresonen.
For å vite status på vannkvaliteten i Asker, har kommunen et omfattende nettverk med 63
målestasjoner i hele kommunen. Målestasjonene er satt opp for å følge med på om miljømål
for vannforekomstene nås. De fleste målestasjoner har eksistert i mange år og det finnes
lange måleserier for disse stasjonene. Det er over lang tid blitt målt på alger og
næringsstoffer, men den senere tid har det også blitt økt fokus på miljøgifter.
Generelt er vannkvaliteten i marka i Asker god eller svært god, men i varierende grad
forurenset i bebygde områder.
Kommunedelplan Vann 2018-2029 ble vedtatt i kommunestyret 17.april 2018, og er en felles
plan for alle vannfagene i Asker kommune. Planen beskriver status og utfordringer for
vannmiljø og inneholder målsetninger, strategier og tiltak for å nå målene.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
I Norge er vannforvaltningen implementert gjennom Forskrift om rammer for vannforvaltning
(Vannforskriften) som er hjemlet i Forurensningsloven, Plan- og bygningsloven og
Vannressursloven.

101

En avgrenset og betydelig mengde overflatevann som for eksempel innsjø, magasin, bekk,
kanal, fjord, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde grunnvann. www.miljokommune.no
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Mål
I tråd med vannforskriftens krav er følgende målsetninger definert i Kommunedelplan Vann
2018-2029:


Oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster innen 2021



Badevannskvaliteten skal ikke påvirkes negativt av avløpsvann



Fosforutslipp skal ikke påvirke resipientene i negativ retning



Overvann fra urbane områder og trafikkarealer skal ikke gi varig reduksjon av
vannkvaliteten i bekker og vassdrag

Tiltak
Det henvises til Kommunedelplan vann 2018-2029 for strategier og tiltak for
vannmiljøarbeidet.
6.4.6

Akutt forurensning

Hovedutfordringer
Akutt forurensning er uforutsette utslipp av stoffer som olje, kjemikalier eller gasser til vann,
grunn eller luft. Selv mindre akutte utslipp kan gi betydelig skade. Skadeomfanget avhenger
av hvor sårbart området er, omfang og type forurensning.
Kystverket er statlig forurensningsmyndighet ved akutt forurensning eller ved fare for akutt
forurensing og skal koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt
beredskapssystem. Beredskap mot akutt forurensing i Asker ivaretas av Asker og Bærum
brannvesen (ABBV).
Det registreres i Asker om lag 2-4 akutte utslipp til vassdrag eller sjøen hvert år. Det har de
siste årene ikke vært store utslipp. Utslipp fra fritidsbåter og nedgravde oljetanker har vært
hovedårsaken til utslippene.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
I Forurensingsloven og nasjonal beredskapsplan mot akutt forurensning fra Kystverket
beskrives bl.a. roller og ansvar til ulike aktører i forbindelse med akutt forurensning.
I beredskapsplanen102 for Asker kommune, kommunalteknisk avdeling (KTA), beskrives
håndtering av uønskede hendelser som kan inntreffe innen området spillvann og akutt
forurensning. Det fokuseres på hendelser som kan gi konsekvenser for mennesker, ytre
102

Beredskapsplan Asker kommune - Kommunalteknisk avdeling, Spillvann og akutt forurensning,
2015
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miljø, materielle verdier, omdømme og samfunn. Videre er bl.a. samspillet med ABBV som
ansvarlig for førstelinjetjenesten beskrevet. Denne planen vil bli revidert i 2018.

Mål
Forebygge akutt forurensning. Begrense skader på mennesker og miljø ved utslipp med
god beredskap.

Tiltak


Forebyggende tiltak som f.eks. fjerning av oljetanker og tidlig innsats overfor
fartøy/båter som er i dårlig forfatning.



Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)



En effektiv førstelinjetjeneste ved ABBV

6.5 Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på
helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale miljøfaktorer.
6.5.1

Radon

Hovedutfordringer
Radon er en naturlig forekommende synlig og luktfri gass som siver gjennom berggrunnen.
Forekomstene av radon varierer med de geografiske forholdene. Asker ligger i et område
med mye skifer og har derfor en relativ høy forekomst av radon. Radon i inneluft øker
risikoen for lungekreft. Med langvarig stråling ved høyt nivå øker risikoen.
I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det
bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens
strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte
grenseverdier.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
Strålevernforskriften stiller krav til radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Radon på
arbeidsplasser er omfattet av Arbeidsmiljøloven.
Fra 1. juli 2010 ble regelverket med hensyn til radon endret ved at grenseverdiene ble
forskriftsfestet, og det ble innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak ved oppføring
av nye bygninger gjennom forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk
forskrift/TEK10).
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Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utviklet et nasjonalt
aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre.
Mål
Radon vektlegges på en systematisk og tilstrekkelig måte ved all arealplanlegging.

Tiltak


Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommuneplaner og
reguleringsplaner



Ta hensyn til radon ved å vurdere om et planområde er radonutsatt og om nødvendig
knytte krav til, eller sette begrensninger for, bruken av området



Gjennomføre målinger av radon i kommunens bygg, og iverksetter forebyggende
tiltak ved behov103.

6.5.2

Luftforurensning

Hovedutfordringer
Generelt er luftkvaliteten i Norge blitt bedre de siste tiårene. Men fortsatt er utslipp av
nitrogenoksider (NOX) og svevestøv (PM10 og PM2,5) en utfordring, spesielt i og rundt de
største byene, og kan føre til helseproblemer.
Hovedkildene til nitrogenoksider i Asker er veitrafikk. For svevestøv er kildene noe mer
sammensatt. Hovedkildene til PM10 er asfalt-, bremse- og dekkslitasje, vedfyring, industri og
strøsand, mens for PM2,5 er hovedkilden vedfyring, eksosutslipp og industri. I noen grad kan
også langtransportert forurensing bidra.
Det er ingen egen permanent målestasjon for luftforurensning i Asker da det anses som
tilstrekkelig å følge målinger fra målestasjon i Bærum. Dette siden Bærum alltid vil ha høyere
luftforurensingsnivå på grunn av høyere trafikkbelastning enn i Asker.
Ved å ha en god nok oversikt over forurensningsnivået vil man kunne:




varsle innbyggere på dager med høy luftforurensning
planlegge videre utbygging av vei, bolig og næring
gjennomføre utslippsreduserende tiltak

For å øke kunnskapen om luftforurensningen i kommunen gjennomførte Norsk Institutt for
luftforskning (NILU) fra januar til mai i 2016 målinger på 10 steder i Asker, på oppdrag fra
Asker kommune. Disse målingene ble sammenlignet med samtidige målinger i Bærum og
103

En omfattende radon-kartlegging av kommunens bygg ble utført i 2010, og tiltak ble
gjennomført der det var nødvendig.
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Oslo, for å vurdere om disse permanente målestasjonene gav god nok informasjon om
luftforurensningen også i Asker.
Basert på resultatene fra målingene konkluderte NILU med at den eksisterende
målestasjonen ved Eilif Dues vei i Bærum ved E18 gir god nok informasjon om
luftforurensningen også i Asker, og at det ikke var behov for å opprette en egen permanent
målestasjon i Asker foreløpig. Når ny E18 med tilhørende lokalveisystem skal bygges
anbefaler NILU at behovet for flere målestasjoner vurderes på nytt.
Det er utarbeidet kart over luftforurensing langs Asker kommunes hovedtrafikkårer som viser
vurderingssoner104 der kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse
med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Hovedregelen er at det ikke bør
etableres boliger, skoler, barnehager, annen sårbar bebyggelse eller forurensende
virksomhet innenfor det mest utsatte området (rød sone). I et noe mindre utsatt område (gul
sone) bør man gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse. Beregninger
fra 2016 viser at det totalt er 3785 mennesker og 887 barn (født 1998 eller senere) i Asker
som bor innenfor 200 m fra E18. Det er 304 husholdninger i gul sone og 53 i rød sone105,
dvs. samlet 357 husholdninger.
Sentrale lover, forskrifter og føringer
Kapittel 7 i Forurensningsforskriften gir juridisk bindende grenseverdier for forurensende
stoffer i utendørsluft og angir nasjonale mål for luftkvalitet.106
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er regulert i Forurensningsloven §
9. Kommuner kan ytterligere innsnevre loven ved å fastsette lokal forskrift som forbyr åpen
brenning og brenning av avfall i småovner. Asker kommune har ikke en slik lokal forskrift.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) er en statlig
retningslinje for hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunens arealplanlegging.
Mål
Sikre trygg luft basert på nasjonale mål for luftkvalitet.

Tiltak


Informere Askers innbyggere om forurensningsnivået via Asker kommunes nettside,
basert på målestasjonen i Bærum



Vurdere behovet for nye målestasjoner ifm. utbyggingen av ny E18.

104

Retningslinje T-1520 legger opp til å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule
og røde soner. www.miljokommune.no.
105

Kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud, 8.november 2016.
I Norge har vi nasjonale mål for ulike forurensende stoffer i utendørsluft, som svevestøv og NO2.
Forurensningsforskriften §7.

106
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Redusere trafikken i Asker gjennom god arealplanlegging og høyere andel kollektiv,
gange og sykkel.



Tilrettelegge for overgangen til elbiler.



Gjennomføre informasjonstiltak overfor innbyggere om riktig vedfyring, herunder
overgang til moderne rentbrennende vedovner.



Videreføre ordningen med gratis energirådgiving, bl.a. om miljøvennlige alternativer
til oljefyring.



Bidra til å fase ut bruk av fossil fyringsolje og parafin i tråd med nasjonalt forbud
innen 2020.



Føre tilsyn med åpen brenning og brenning av avfall i småovner.



Føre tilsyn med flisfyringsovner og andre ovner under konsesjonspliktig størrelse.

6.5.3

Støy

Hovedutfordringer
Støy er definert som forurensning etter forurensningsloven og er et miljøproblem som
rammer svært mange mennesker i Norge i dag. Om lag 1,7 millioner nordmenn er utsatt for
et gjennomsnittlig støynivå over 50 dB ved boligen sin, og rundt en halv million nordmenn er
i stor grad plaget av støy. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker folks
atferd og helsetilstand. Støy er et alvorlig folkehelseproblem, og det er estimert over 10.000
tapte friske leveår hvert år som følge av sterk grad av søvnforstyrrelser på grunn av
veitrafikkstøy i Norge. Stress forårsaket av støy kan blant annet være en medvirkende årsak
til forskjellige helseplager, for eksempel muskelspenninger og muskelsmerter, og en
medvirkende årsaksfaktor for hjertesykdom107.
I 2007 la regjeringen fram en handlingsplan mot støy. I handlingsplanen heter det at
«støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskers helse og
trivsel blir ivaretatt». Handlingsplanen fokuserer på de viktigste støykildene: veitrafikk, fly,
jernbane, industri og annen næring. Samferdselssektoren står for nesten 90 prosent av de
registrerte støyplagene, og veitrafikken alene for nærmere 80 prosent. Det er derfor et særlig
behov for tiltak innenfor denne sektoren og spesielt rettet mot veitrafikken.
I 2007 ble det fastsatt nytt nasjonalt støymål. Målet er todelt, der det første målet er rettet
mot generell støyplage i Norge, mens det andre er rettet mot de som er utsatt for de høyeste
støynivåene.
Kommunen skal sikre innbyggere mot støyplager som kan ha negative konsekvenser for
helsen, ved å ta stilling til langsiktige utfordringer innen støyforurensning i kommuneplanen, i
planlegginga etter plan- og bygningslova og i godkjenning av virksomheter etter andre
lovverk. Asker kommune gjennomførte i 2012 en kartlegging av utendørs støy og har
utarbeidet en handlingsplan mot støy for kommunale veier som er samordnet med fylkes-,
riks- og europaveier, samt jernbane.
107

Handlingsplan mot støy 2007–2011, med oppdatering ut 2015.
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Det er utviklet digitale støysonekart langs Asker kommunes hoved-trafikkårer.
Støysonekartet er lagt inn i kommunens digitale kartløsning og er tilgjengelig via
kommunens nettsider
Sentrale lover, forskrifter og føringer
Forurensningsloven, Retningslinje T-1442, Forskrift om miljørettet helsevern, Lov om
folkehelsearbeid (folkehelseloven). Regjeringens Handlingsplan mot støy 2007-2011.
Mål
Målene er basert på nasjonale mål for støy:


Støyplager skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.



Tallet på personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30
prosent innen 2020 i forhold til 2005.

Tiltak
Det vises til Handlingsplan mot støy for Asker kommune 2013-2018 for nærmere beskrivelse
av tiltak og strategier.
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7 Vedlegg
7.1 Ord og begreper
Akutt forurensning: forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt
etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven, f.eks. olje, kjemikalier eller
gasser til vann, grunn eller luft.
BNP: Bruttonasjonalprodukt. Verdien av de varer og tjenester som er produsert i løpet av et
år i et land (Store norske leksikon).
CO2e = 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.
Direkte klimagassutslipp: Utslipp som skjer innenfor kommunegrensen.
Ducky - En beregningsverktøy/kalkulatorsom beregner den enkeltes personlige
klimafotavtrykk
EE-avfall: Kasserte elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE-produkter. Eksempler
er støvsugere, komfyrer, tv-apparater, PCer, mobiltelefoner, leker med lyd eller
lys, lysstoffrør, kabler og ledninger.
Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med ordinært avfall, fordi det har
egenskaper som blant annet kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker
eller dyr. Dette skyldes at avfallet har én eller flere farlige egenskaper.
Fornybare energikilder: Dette er energikilder som aldri tømmes. De har sin opprinnelse i
naturens eget kretsløp og vil derfor med balanserte uttak i menneskets tidsperspektiv,
kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelige.
Forsøpling: Gjenstander som tømmes, etterlates, oppbevares eller transporteres slik at det
kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet (avfall på avveie).
Forurensning: Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i jord, støy og
rystelser, eller påvirkning av temperaturen.
Fossile drivstoff: Drivstoff (bensin, diesel og naturgass) produsert av fossile energikilder.
Fossilfrie drivstoff: Drivstoff produsert av ikke-fossile energikilder (biodrivstoff, biogass, og
elektrisitet og hydrogen som ikke er produsert fra fossile kilder).
Fossilfri og utslippsfri bygg- og anleggsplass: En fossilfri byggeplass innebærer bruk av
energikilder som ikke gir utslipp av CO2e. En utslippsfri byggeplass innebærer bruk av
energikilder som ikke fører til utslipp av CO2e eller NOx. Inkluderer transport av masser og
personer, drift av anleggsmaskiner, oppvarming og uttørking av bygg, produksjon, rivning og
avfallshåndtering på en anleggs- og byggeplass. Det benyttes fossilfritt eller utslippsfritt
drivstoff (se egne definisjoner).
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FutureBuilt: Et tiårig program med mål å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og
byområder med høy kvalitet. Konkret skal FutureBuilt få frem 50 forbildeprosjekter – både
områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen
områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy
arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt
skal stimulere til nyskaping og endret praksis, og være en læringsarena for utbyggere,
arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. Omfatter nybygg og
rehabilitering i Oslo, Bærum, Asker og Drammen.
Fyrtårnprosjekt: Prosjekter med mulighet for å eksperimentere og ta frem nye,
fremtidsrettede teknologier og løsninger, som svarer på klima- og miljøutfordringene. Gjerne
med tverrfaglig samarbeid og et langsiktig perspektiv.
Geovarme: Termisk energi som kommer fra jordas indre og er lagret i form av varmt vann
eller damp. Geovarme er en fornybar ressurs og forurenser ikke.
Grønt skifte: Med grønt skifte menes vanligvis forandring i mer miljøvennlig retning. En
overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima
og miljø.
GWh: Gigawatt-time (en million kilowattimer).
HVO (Hydrogenert Vegetablisk Olje): HVO kan være basert på fornybare plante- og
dyrerester. HVO er tilnærmet lik fossil diesel i kjemisk sammensetning og kan derfor helt
eller delvis brukes som erstatning for diesel. For å oppnå lavest mulig utslipp av klimagasser
kan HVO produseres fra slakteavfall og andre «ikke-spiselige» råvarer og det er da mulig å
oppnå en reduksjon av klimagasser på bortimot 90 prosent sammenlignet med vanlig diesel.
I motsatt ende av fornybar-skalaen er HVO basert på rester etter ikke bærekraftig palmeoljeproduksjon.
Indirekte klimagassutslipp: Utslipp som skjer utenfor kommunens grenser som følge av
kommunens, næringslivets eller innbyggernes 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.
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 atmosfærens evne til å holde på varmen
(drivhuseffekten) og dermed klodens klima. Kyotoprotokollen regulerer følgende gasser, eller
grupper av gasser: Karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O), hydrofluorkarboner
(HFC), svovelheksafluorid (SF6) og perfluorkarboner (PFC)
Klimagassutslipp: Utslipp til luft av gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på
varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima.
Klimanøytral: Med klimanøytralitet menes å redusere klimautslippene så mye som mulig
ved egne tiltak. Det gjenværende klimautslippet nøytraliseres ved å kjøpe klimakvoter og /
eller opprinnelsesgarantier for grønn strøm (FNs definisjon).
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Kostnadseffektivitet: Hvor stor reduksjon av klimagassutslipp man oppnår pr. krone.
KWh: Kilowattime er den vanlige enheten for strømbruk. 1 kWh er den energien som en
effekt på 1 kW utvikler i løpet av en time.
Lavutslippskjøretøy: Kjøretøy som ved bruk slipper ut lite klimagassutslipp og lokal
luftforurensning (f.eks. ladbare hybrider og biogass-kjøretøy).
LBG: Flytende biogass. En annen og mer vanlig bruk av biogass er i komprimert form (CBG)
Livsløpsperspektiv (LCA): Det vil si at man beregner / tar hensyn til klimagassutslipp i hele
verdikjeden til en tjeneste eller vare, fra produksjon av innsatsfaktorene til avhending.
Marin forsøpling: Alt fast materiale fra menneskelig aktivitet som noen har kastet eller som
på annen måte har havnet i det marine miljøet.
Mikroplast: Små plastpartikler i miljøet som har en størrelse på fra 5 millimeter ned til
1 mikrometer.
Miljørettet helsevern: Omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning
på helsen; det innebærer fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Ansvar og
myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen med hjemmel i
folkehelseloven.
Nullutslippsbygg: Det finnes ingen nasjonal standard for nullutslippsbygg. Et
nullutslippsbygg 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.
NTP: Nasjonal transportplan. I dette dokumentet refererer NTP til Nasjonal transportplan
2018-2029.
Passivhus: Bygg som har lite behov for 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).
Plusshus: Det finnes ingen standard for plusshus i dag, men det er laget ulike definisjoner.
FutureBuilts definisjon er at et plusshus er et bygg der energibruk relatert til drift av
bygningen over året skal kompenseres gjennom produksjon av fornybar overskuddsenergi
på minst 2 kWh/m2 BRA pr år. Lavenergiprogrammet definerer et plusshus som et bygg som
skal produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og
rive huset.
Prosessutslipp: Utslipp som i liten grad er knyttet til energibruk, men til industrielle og
kjemiske prosesser. I industrien benyttes energibærere som kull, naturgass og olje i
prosesser der det først og fremst er de kjemiske egenskapene som utnyttes. I jordbruket er
prosessutslippene forbundet med forråtnelsesprosesser og husdyrhold.
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Radon: En naturlig forekommende synlig og luktfri gass som siver gjennom berggrunnen.
Resipient: En felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde.
Restavfall: Forbruksavfall som leveres i restavfallsdunken eller avfall som leveres blandet i
kontainer. Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut de avfallstypene som kan
kildesorteres.
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.
Stasjonær energibruk: Norges stasjonære energibruk defineres som netto innenlands
energibruk fratrukket bruk av energi til transportformål.
TEK: Byggteknisk forskrift. TEK gir tekniske krav til byggverk, og trekker opp grenser for det
minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriften
er hjemlet i plan- og bygningsloven.
Tredjeparts miljømerking: Merkekravene er fastsatt av en tredjepart som
leverandøren/produsenten som søker om lisens selv ikke har avgjørende innflytelse over.
TWh: Terrawatt-timer (én milliard kilowattimer).
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.
Utslippsfrie/nullutslipp kjøretøy: Kjøretøy som ved bruk ikke gir klimagassutslipp eller
lokal luftforurensning (elektriske og hydrogendrevne kjøretøy).
Vannforekomst: En avgrenset og betydelig mengde overflatevann som for eksempel innsjø,
magasin, bekk, kanal, fjord, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde grunnvann.
Ytre miljø: Yre påvirkninger på omgivelsene og livsvilkårene mennesker, dyr og planter har
rundt seg. Påvirkninger kan være utslipp til luft, vann og grunn gjennom for eksempel bruk
av ressurser, energi og produksjon av avfall.
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7.2 Status tiltak EKP 2013-2030
Klimagassutslipp Asker kommune
Mål: Redusere klimagassutslipp med 80 prosent innen 2020 sett ift. 2007. Asker skal være klimanøytralt innen 2030
Tiltak

Status

Tiltak 1: Kommunen skal fase ut alle fossile energikilder og gå over
til nye, fornybare energikilder i alle kommunale bygg og anlegg
innen 2018. Det legges opp til rask utfasing av oljefyring i
gatevarme og konvertering av to oljefyrer i kommunale bygg pr år.

Tiltaket er gjennomført ved at bruk av fossil fyringsolje, tre år før fristen,
ble faset ut i alle kommunens bygg og anlegg (gatevarmen).

Tiltak 2: Kommunen skal som en del av FutureBuilt programmet
etablere forbildeprosjekter innen bygg og miljø der det vil bli lagt
vekt på energi, transport og materialvalg.

Kistefossdammen barnehage, Holmen svømmehall, Transmatorn
sykkelpark for barn og sykkelhotellet ved Asker stasjon er gjennomført
som FutureBuilt-prosjekter.

Det brukes fortsatt LPG (propan) til oppvarming av kunstgressbaner (se
tiltak nr 3)

Korpåsen boliger for funksjonshemmede er under oppføring som
FutureBuilt-prosjekt
Tiltak 3: Fornybare energiløsninger - Kommunen skal utrede
fornybar energi til undervarme på kunstgress med sikte på utfasing
av fossil fyring.

Pilotprosjekt på Føyka med Norges to dypeste energibrønner forsyner
Føyka kunstgressbane med varme og erstatter delvis bruk av
propan/LPG. Vil være i full drift vinteren 2018/2019

Tiltak 4: Nullutslippsbiler - Innen 2020 skal 90 prosent av mindre
biler og 50 prosent av større biler være nullutslippsbiler, jfr. vedtak i
Kommunestyret august 2012. Nødvendig infrastruktur etableres.

Tiltaket pågår og videreføres. Antall mindre biler som kjører på elektrisitet
eller biogass utgjorde 1.1.2018 32 prosent.
Med de bilene som Hjemmesykepleien anskaffer i 2018 øker
«nullutslippsandelen» til 55 prosent
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Energibruk i Asker kommune
Mål: Asker kommune skal i større grad ta i bruk lokal fornybar energi og redusere kjøpt energi men 30 prosent innen 2020 sett i forhold til
2007.
Tiltak

Status

Tiltak 5: Enøkprosjekter skal redusere energibruk i eksisterende
bygg, anlegg, belysning og VA-pumpestasjoner.

ENØK fase 2 for kommunale bygg er gjennomført108.
LED-prosjekt med omfattende utskifting av veibelysning og LED-lys i
lysløyper er gjennomført.
Energibruk i gatevarmen redusert etter investeringer og endrede
driftsrutiner

Tiltak 6: LCC (livsløpskostnader) skal vurderes brukt som en
premiss for valg av løsning i nye bygg.

LCC-vurderinger legges inn som fast krav i alle investeringsprosjekter

Tiltak 7: Fornybare energiløsninger - kommunen skal aktivt prøve
ut nye former for fornybar energi, som geovarme, solvarme og
solstrøm i kommunens egne bygg som forbilde for
askersamfunnet.

Pilotprosjekt med Norges to dypeste energibrønner er boret og satt i drift
på Føyka. Grunne energibrønner benyttes i de aller fleste av kommunens
nye formålsbygg.
Solceller på Holmen svømmehall og Kistefossdammen barnehage.
Solfangere på ny ambulansestasjon og på Holmen svømmehall.
«Vanlige» energibrønner i alle nye bygg

Tiltak 8: Deponigassen på Yggeset avfallspark utnyttes maksimalt,

Tiltaket er fullført ved innovativ strømproduksjon med stirlingmotorer fra

108

Asker kommune har gjennomført ENØK-tiltak i utvalgte eksisterende bygg. ENØK Fase 1 ble utført mellom 2004-2008 på 95 bygg. ENØK Fase 2 av fra
2012-2015 ble det utført større tiltak på 10 bygg.
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jfr vedtak i Kommunestyret juni 2012.

det nedlagte avfallsdeponi på Yggeset avfallspark.

Klimagassutslipp i askersamfunnet
Mål: Asker kommune skal legge til rette for at askersamfunnet reduserer klimagassutslippet med 50 prosent innen 2030 sett i forhold til 1991.
Askersamfunnet skal være klimanøytralt innen 2050.
Tiltak

Status

Tiltak 9: Arealplanlegging og samfunnsplanlegging skal brukes til å
redusere transportbehov og arbeide for en infrastruktur som
fremmer alternativer til bilbruk herunder gang/sykkelvei og en
parkeringsstrategi som fremmer alternativer til bilbruk, herunder
gang/sykkelvei og en parkeringsstrategi som fremmer
kollektivtransport og bruk av sykkel/gange

Det er tydelig fokus på dette i nye større utbygginger

Tiltak 10: Kommunen skal fremme overgang til nullutslippsbiler ved
å bidra til videre utbygging av infrastruktur for dette.

Tilskuddsordning for lading av elbil i boligselskaper er etablert.

Ny temaplan parkering (under behandling) fremmer kollektiv og
sykkel/gange

Krav om at det er tilrettelagt for 100 prosent «ladedekning» i utbygginger
med felles parkeringsanlegg med flere enn 10 parkeringsplasser
Krav om ladepkt. ved minimum 6 prosent av alle offentlige p-plasser (ny
forskrift)
Det er tilrettelagt for privat etablering av to stasjoner for 100 prosent
fornybar diesel

Tiltak 11: Asker kommune skal gjennom deltakelse i
sykkelbyprosjektet skape økt engasjement og bedre tilretteleggelse
for sykling.

En rekke tiltak/aktiviteter er gjennomført og vil bli gjennomført som
beskrevet i ny temaplan sykkel
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Tiltak 12: Asker kommune skal gjennom energirådgivning til
askersamfunnet også motivere til utfasing av stasjonær energi
basert på fossile kilder (oljefyring).

Energirådgiving med fokus på oljefyring og medlemskap i Oljefri.no.

Tiltak 13: Kommunen skal gjennom kampanjer og aktivt
informasjonsarbeid redusere klimagassutslipp fra varme- og
kuldemedier i næringsvirksomhet.

Ikke gjennomført. Vurdert som mindre aktuelt pga. ny «kuldeforskrift»

Info til innbyggere om oljetanker pr brev og folkemøter

Energibruk i askersamfunnet
Mål: Asker kommune skal legge til rette for at askersamfunnet i større grad tar i bruk lokal fornybar energi, og reduserer kjøpt energi med 20
prosent innen 2030 sett i forhold til 2005.
Tiltak

Status

Tiltak 14: I større områdeutviklinger og kommunedelplaner skal
kommunen i samarbeid med grunneiere/utbyggere få utarbeidet
energivurderinger som grunnlag for valg av optimale
energiløsninger med tanke på miljø og økonomi for området totalt
sett.

Nytt krav i kommuneplanens samfunnsdel fra 2017 om energiutredning
for alle utbygginger over 1000 m2

Tiltak 15: Kommunens energirådgivning styrkes og utvides. Det
legges til rette for en nettbasert løsning for husholdningene. Det gis
direkte rådgivning til husholdninger og små og mellomstore
bedrifter.

Gratis energirådgivning hjemme hos innbyggere er videreført. Ble
evaluert av Sintef Byggforsk med gode resultater høsten 2017

Nettbasert energitest av bolig tilbys gratis til innbyggere gjennom
Energiportalen
Energirådgiving til bedrifter er ikke startet opp.
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Generelle energi og klimatiltak som knytter seg til flere mål
Tiltak

Status

Tiltak 16: Asker kommune skal videreføre miljøsertifisering av egen
virksomhet (ISO 14001, Grønt Flagg og Blått Flagg)

Kommunen er ikke lenger ISO 14001 – sertifisert. Grønt flagg og Blått
Flagg videreføres.

Tiltak 17: Asker kommune skal være en pådriver for at langt flere
bedrifter i askersamfunnet blir miljøsertifisert.

Er ikke gjennomført

Tiltak 18: Asker kommune skal drive informasjons og
kunnskapstiltak innen miljø, særlig rettet mot barn/unge,
eksempelvis gjennom aktivitetsdager og demonstrasjonsanlegg.

Klimafestival for barn
Klimaforedrag og info om solenenergi inkl «lek med solceller» med lokal
solenergiekspert
Lektor 2 prosjekt med energi/klima-fokus ved Borgen ungdomsskole.
Miljødag på Yggeset for elever på 4.trinn
«Levende vassdrag»
Kommunens energikamphenger er for lite brukt

Tiltak 19: Asker kommune skal stille miljøkrav (inkl material-og
levetidskrav) i sine anskaffelser.

Miljø-/klimagasskrav stilt i Futurebuilt-prosjekter. Krav til
klimagassberegning i nye byggeprosjekter (bl.a. via enhetlig standard for
skoler). Standardkrav i byggeprosjekter til lavt innhold av helse- og
miljøfarlige stoffer.
Sterke miljøkrav i kontrakter om renovasjon og transport av avfall

Tiltak 20: Asker kommune skal vurdere å stille krav om miljø og
etikk i forvaltning av egne fond.

Ikke gjennomført
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Klimatilpasning
Mål: Asker kommune skal forebygge og minimere negative konsekvenser av klimaendringer.
Tiltak

Status

Tiltak 21: Konsekvenser av klimaendringer skal vurderes i aktuelle
risiko og sårbarhetsanalyser.

Laget ROS-analyse for overvann i Asker.
I tillegg: Fokus på klimaendringer (flom og ras) i overordnet ROS-prosjekt
2015 (sammen med Bærum kommune).

Tiltak 22: Kommunen skal sikre nødvendig klimatilpasning i all
arealplanlegging.

Tydelig fokus på håndtering av overvann i alle planprosesser og ved nye
utbygginger.

Tiltak 23: Kommunen skal forebygge problemer knyttet til flom og
ras blant annet ved lokal håndtering av overvann,
fordrøyningsbasseng, fokus på flomveier, gjenåpning av lukkede
bekkeløp og tilbakeføring av endrede vannveier.

Tiltak 24: Kommunen skal gi relevant informasjon om
klimaendringer og virkninger for næringsliv, innbyggere og

Som hjelpemiddel i planleggingen er det utviklet følgende modeller:
 Kartlegging av vannveier i terrenget.
 Kapasitetsberegninger for rørsystemet
 En kombinasjonsmodell av de to ovenstående
Veileder for overvannshåndtering laget. Ny kommunedelplan er utviklet
der prinsipper for håndtering av overvann er etablert.
To konkrete pilotprosjekter:
 Det er laget en vannvei (flomvei) for sikring mot flom på Vakås
 Åpning av et lukket bekkeløp (del av Undelstadbekken)
Det er videre gjennomført rehabilitering av en rekke bekkeinntak
Alle VA-prosjekter er klimatilpasset
Se for øvrig tiltak 22
Etter nedbørshendelsen 6. august 2016 ble det satt i gang arbeid med å
bevisstgjøre eierne av private bekkeinntak om det ansvaret de har slik at
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samfunn

rutiner for tilsyn og vedlikehold kan bli forsvarlig.

Tiltak 25: Kommunen skal arbeide for bevaring av biologisk
mangfold gjennom tilstrekkelig med grøntarealer og
sammenhengende grøntstrukturer, vern av utvalgte naturtyper og
fjerning av fremmede arter.

Se ulike tiltak i plan for naturmangfold
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7.3 Bruk av Asker kommunes klima- og miljøfond
Prinsipper/føringer for bruk av Asker kommunes klima- og miljøfond:


Fondet skal utløse private klimatiltak som ellers ikke ville blitt realisert og som er i
tråd med KLEM-planens mål.



Bruk av fondets midler skal skje koordinert med øvrige offentlige ordninger i regi av
f.eks. Enova, Miljødirektoratet og Fylkeskommunen.





o

Midlene kan f.eks. brukes for å oppfylle krav fra Fylkeskommunen til
kommunen om egenandel til ordninger rettet mot innbyggere

o

Midlene skal ikke brukes til å finansiere tiltak der det allerede finnes offentlige
tilskuddsordninger

Fondet kan brukes til:
o

Ordninger (tilskudd og informasjon) som etableres i regi av kommunen rettet
mot innbyggere og næringsliv

o

Å støtte initiativ fra lag og foreninger som ikke faller inn under punktet over

Fondets størrelse vurderes ved den årlige rulleringen av handlingsprogrambudsjettet
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7.4 Fyrtårnprosjekter
I det følgende trekkes fram prosjekter/tiltak med mulighet for å eksperimentere og ta frem
nye, fremtidsrettede teknologier og løsninger, som svarer på klima- og miljøutfordringene.
Gjerne med tverrfaglig samarbeid og et langsiktig perspektiv.
Areal og transport:
Tilbud til ansatte om «jobbsykkel» (økonomisk gunstig elsykkel/vanlig sykkel til privat bruk)
Tilstrebe etablering av bildeling i Asker sentrum, med etablering på eksisterende parkeringsplass
Etablere transporttilbud til fritidsaktiviteter for barn og unge på ettermiddag/kveld.
(Pilot Billingstad‐Holmen, mulig bruk av Transporttjenestens biler)
Pådriver overfor Fotballforbundet og Håndballforbundet om mer lokalt serieoppsett for å begrense
reisevei for seriekamper i kretsen.
Bidra til økt kollektivbruk på kultur/idrettsarrangement (f.eks. med rabatt på inngangsbilletter ved
framvisning av Ruter/NSB‐billett eller inkludere kollektivbillett i billettprisen)
Pådriver for etablering av utslippsfri ferge mellom Slemmestad, Vollen og Aker brygge
Søke deltagelse i piloter med ny teknologi for transport (autonome busser/biler osv.)
Bygg og anlegg:
Øke andelen kommunale byggeprosjekter som er forbilder på klimavennlige byggeri
Være pådriver for klimavennlig byggeri i askersamfunnet (f.eks. økt bruk av tre)
Etablere et prosjekt for å jobbe med å fjerne hindringer som blokkerer for utviklingen av lokale
massemottak som er avsatt i kommuneplanen, samt etablering av sentralt mellomlager for rene masser
(Jerpåsen, Yggeset, Liahagen ‐ støyvoll langs E18)
Forbruk og anskaffelser:
Stille krav om klimavennlig transport ved anskaffelser (avfall, veivedlikehold, mm).
Etablere felles miljøretningslinjer for kommunens arrangementer (innkjøp, avfall, engangservice,
premier etc.) ref. Øyafestivalen
Etablere gjenbruksstasjon for byggematerialer. Eventuelt i samarbeid med andre kommuner
"Askers klimaløft/klimakur": Kampanje med mål om bred mobilisering av innbyggere om å private
klimatiltak og registrering av disse bl.a. gjennom "Askers klimabarometer" (innbyggerundersøkelse) og
klimakalkulator (f.eks. Ducky‐kalkulator brukt av IKEA).
Bygge bl.a. på erfaringene fra cChallenge, Kildesortering ("Alt har verdi"), MatVinn, Sykle til jobben,
Dovett, Vintersykkelkapmanje, andre kommuners erfaringer, Living Lab...). Mulig samarbeid med andre
kommuner
Etablere tilskuddsordninger til private klimainitiativ/tiltak (Utfordre idretten, kultur, velforeninger,
Lions, Rotary, miljøorganisasjoner). Disse må supplere og ikke konkurrere med eksisterende
tilskuddsordninger i regi av Enova, Miljødirektoratet etc.
Videreføre det gode samarbeidet om ulike miljøforhold mellom skole/barnehager og næringsliv/øvrige
deler av kommunal virksomhet. Dette omfatter bl.a. Ungt entreprenørskap (SMART, Elevbedrift og
Innovasjonscamp). Besøk på Yggeset gjenvinningsstasjon (for alle fjerdeklassinger), MatVinn‐
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kampanjenSolenergidag (for 9. klasse) og klimaforedrag (for 10. klasse). I tillegg legges det gjennom
innovative samskapingsprosesser, som for eksempel lektor 2 konseptet109, mellom skolene og andre
tjenesteområder i kommunen til rette for en utdanning for bærekraftig utvikling. Skolene inviteres til å
delta på reelle kommunale prosjekt knyttet til klima og miljø.
Næring:
Stimulere til det grønne skiftet hos Askers bedrifter: Løfte fram og lære av de grønne lokomotivene som
f.eks. Tomra, Cambi, Mepex. Skape felles møteplasser/seminarer med Asker Næringsråd.
Være pådriver for økt utbredelse av elvarebiler.

7.5 Verbalvedtak og oversendelsesforslag
Formannskapet vedtok 7.2.2017 sak om Handlingsprogram 2017-2020 - Oppfølging av
verbalvedtak og oversendelsesforslag (Sak 16/17). Tabellen under viser de som er relevante
for Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030.
Nr.

Oversendelsesforslag

Merknad

16.4 a)

Asker Kommune har en ambisiøs plan
som slår fast at 90 % av tjenestebilene
skal være utslippsfrie/CO2‐ nøytrale
innen 2020. Kommunen eier eller leaser i
dag 170 mindre biler. Av disse er 22 biler
el‐biler og 11 biler benytter biogass.

Oppfølgingen av kommunens
kjøretøystrategi blir ivaretatt gjennom
arbeidet med revisjonen av Energi‐ og
klimaplanen i 2017 (saksordførersak
04/17 i TKF 19. januar 2017). Bruk av
hydrogen og utnyttelse av Akershus
fylkeskommunes tilskuddsordning vil bli
vurdert i denne sammenhengen.

Rådmannen bes å vurdere å inkorporere
kommunens kjøretøystrategi i den
kommende energi‐ og klimaplanen
Rådmannen bes å vurdere nærmere
hvordan kjøp og bruk av hydrogenbiler
kan dra nytte av aktuelle
fylkeskommunale tilskuddsordninger, og
om dette er en riktig satsning for Asker
kommune i tillegg til de andre
utslippsfrie bilene
16.4 b)

Tungtransporten står for betydelige
klimagassutslipp og lokal
luftforurensning. Rådmannen går i dialog
med lokalt næringsliv om behovet for
kommunal tilrettelegging for overgang til

109

Økt fokus på næringslivet vil bli vurdert i
arbeidet med revisjonen av Energi‐ og
klimaplanen i 2017 (saksordførersak
04/17 i TKF 19. januar 2017). Her vil
tungtransporten inngå som et element.

Lektor2 er et tilbud fra Naturfagssenteret om kompetanseutvikling og økonomisk støtte til
ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i
realfagsundervisningen.
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mindre utslipp fra tungtransporten.
16.4 c)

Tidlig i 2017 legger rådmannen fram en
sak om kommunal stimulering av
ladepunkter for boligselskap og bruk av
fornybar diesel i anleggsprosjekter.
Dette er prosjekter Asker kommune
søkte om i Klimasats‐ordningen og hvor
det ikke er stilt til rådighet statlige
midler.

Kommunen fikk avslag på klimasats‐
søknad. Men Akershus fylkeskommune
bevilget rett før jul kr 500.000 fra sitt
miljøfond for «Tilrettelegging for lading
av elbiler i boligselskap i Asker». Sak om
tilskuddsordninger til private klimatiltak
legges fram for Formannskapet
24.1.2017.

16.4 d)

Rådmannen tar initiativ til dialog med
Ruter og andre naturlige
samarbeidspartnere med intensjon om å
etablere et prøveprosjekt med
selvgående/førerløse busser i Asker. I en
pilotfase vil disse kunne fungere som en
fleksibel tilbringer‐ og henteservice for
utvalgte grupper, fra noen faste punkter
til sentrum og/eller
kollektivknutepunkter.

Førerløse busser er avhengig av statlig
regelverk, og må følges opp av
fylkeskommunen som er eier av Ruter.

Kommunen som innkjøper kan legge til
rette for både næringsutvikling og det
grønne skiftet. I forbindelse med ny
klima‐ og energiplan vurderer
rådmannen behovet for og omfanget av
et eget kompetanseløft for anskaffelser
som fremmer innovasjon og klima‐ og
miljøvennlige løsninger. Dette er i tråd
med ny lov om offentlige anskaffelser,
som trer i kraft 1.jan 2017, med
skjerpede miljøbestemmelser. Stortinget
har fulgt opp med krav om minimum 30
prosent miljøvekting.

Asker kommune har en
anskaffelsesstrategi som tilsier blant
annet innovative og miljøvennlige
anskaffelser.

16.4 e)

Kommunen vil følge med på utviklingen
på dette området, blant annet med
Smart City i Bærum.

Kommunen deltar i ulike
innkjøpsnettverk i regi av KS for å følge
opp de nye nasjonale målene om 30 %
miljøvekting. Kommunen har for øvrig i
2016 meldt seg inn i stiftelsen
Miljømerkings innkjøpernettverk.
Økte krav til miljøvurdering krever mer
omfattende anskaffelsesprosesser og
mer kompetanse i
anskaffelsesfunksjonen.
Anskaffelsesstrategien og miljøhensyn
vurderes nærmere i forbindelse med
revisjon av energi‐ og klimaplan, som
skal behandles politisk høsten 2017.

OVS 16.4 f)

Rådmannen innarbeider i klima‐ og
energiplanen mål og strategi for å
innføre krav om fossilfrie
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Fossilfrie byggeplasser, herunder bruk av
fornybar diesel (ref pkt c over), er et
tiltak som vil bli vurdert i revisjon av

OVS 16.4 g)

byggeprosjekter i Asker kommune, på
linje med erfaringene fra Oslo kommune.

Energi‐ og klimaplanen i 2017.

Rådmannen framlegger en sak om
kommunal stimulering for å etablere en
bilkollektivordning i Asker, for eksempel
gjennom en ordning der kommunale
tjenestebiler leies i bilkollektiv.

Bilpool/bilkollektivordning er et tiltak
som vil bli vurdert i revisjon av Energi‐ og
klimaplanen i 2017.

Formannskapet vedtok 27.2.2018 sak om Budsjett og Handlingsprogram 2018 - 2019,
oppfølging av verbalvedtak og oversendelsesforslag (F-sak 29/18) 2017. Tabellen under
viser de som er relevante for Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030:

Nr.

Verbalvedtak

Merknad

VBV 14.7

Utslippsfrie byggeplasser

Asker kommune er sammen med bl.a.
BaneNor, Statsbygg, Statens vegvesen og
Bærum kommune med på et
felles initiativ/prosjekt for utslippsfrie
bygge‐ og
anleggsplasser. Fellesinitiativet er
tilrettelagt av NHOs program for
leverandørutvikling.

Rådmannen innarbeider i klima, energi og
miljøplanen en målsetting om å innføre
krav om utslippsfrie byggeplasser i Asker
kommune. Det legges vekt på både
klimagass‐ og materialkrav. I arbeidet
hentes det erfaringer fra tilsvarende arbeid
i Oslo kommune.

I utbyggingen av omsorgsboliger
på Korpåsen vil det bli i utstrakt grad blir
brukt fossilfri teknologi.
I revidert plan for klima, energi og miljø
vil det bli lagt fram forslag til tiltak om
fossilfrie/utslippsfrie bygge‐ og
anleggsplasser.
Nr.

Oversendelsesforslag

Merknad

OVS 15.7

Innsats for økt bruk av solenergi
Rådmannen bes om å arbeide for og øke
kunnskapen og bruken av solceller i
kommunen gjennom informasjon, aktiv
energirådgivning, bruk av
tilskuddsordningen og ved å ta i bruk
solcelleanlegg i egne bygg.

Kommunen har gjennom flere
kommunale byggeprosjekter høstet
erfaring med solenergi. I revidert plan for
klima, energi og miljø vil det bli foreslått
tiltak for hvordan Asker kommune kan
bidra til videre økt bruk av solenergi i
egne bygg og hos innbyggere og
næringsliv. Dette kan f.eks. skje gjennom
informasjon om bl.a. Enovas
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støtteordninger.
Rådmannen vil sørge for at det gis et
tilbud om gratis energirådgiving der det
informeres om solenergi, i tillegg til
andre miljøvennlige energiformer og
ENØK‐tiltak.
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7.6 Tre fellesinitiativ i regi av Innovative anskaffelser – Nasjonalt
program for leverandørutvikling der Asker kommune er med
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Kilde: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/157308
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Klimasmart avfallstransport:
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Kilde: http://innovativeanskaffelser.no/wp-content/uploads/2018/06/bakgrunnsnotatklimasmart-avfallstransport-2018.pdf
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Sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer:
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Kilde: http://innovativeanskaffelser.no/sirkulaer-okonomi-og-ombruk-av-byggematerialer/
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7.7 Tiltaksliste klima og energi 2018-2030
Nedenfor gis en oversikt over hovedmål, delmål, tiltak, virkemidler i denne planen. Noen tiltak er videreført fra energi- og klimaplan 2013, men
de fleste er nye. Tiltakene er valgt ut blant flere tiltak som beskrives i faktagrunnlaget. Utvelgelsen er gjort på bakgrunn av Regional plan for
klima og energi, utslippskilder, erfaringer med ulike tiltak, eksisterende og ventede rammebetingelser og vurderinger av hva som må gjøres for
å nå målene. Noen tiltak gir ingen umiddelbar utslippsreduksjon, men har en viktig motiverende og holdningsskapende effekt. Alle tiltakene kan
ikke gjennomføres samtidig. Noen tiltak er på idestadiet og må bearbeides videre og forankres. Det er i tabellen antydet når tiltakene
planlegges gjennomført. I kolonne «Merknad» er det angitt hvilke tiltak som er videreført fra energi og klimaplanen 2013 (EKP 2013) og
Regional plan for klima og energi 2019-2022 (AFK 2019). I kolonnen helt til høyre er det angitt om tiltaket er fullfinansiert (FF), krever
finansiering (KF) eller ikke krever finansiering (ingen) utover bruk av egentid/ressurser.

Areal og transport

D1 Direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet skal være redusert med 95 % innen 2030 sett ift. 2009 (EKP 2013 revidert)
D1.1 Innen 2025 skal 50 % av kommunens ansatte sykle, gå, samkjøre eller reise kollektivt til/fra jobb (27 % i 2017).
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
strategier/planer
Tilbud til alle ansatte om
«jobbsykkel» som er økonomisk
gunstig leasing/kjøp av
elsykkel/vanlig sykkel til privat
bruk
Lokalisere kommunale
arbeidsplasser kollektivnært dvs.
800 m fra jernbanestasjon eller
400 m fra bussholdeplass
(luftlinje)

Reisepolicy
Temaplan sykkel
Sykkelvennlig
arbeidsplass
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HR‐avdelingen
Kommunalteknisk

2019 ‐>

Ingen

Eiendomsutvikling

Løpende

Ingen

Tilrettelegge for bruk av
webmøter ved alle aktuelle
kommunale arbeidsplasser

Grønt kontor

IKT

2019‐2020

KF

Tilrettelegge for sykkel/syklist
ved alle kommunale
arbeidsplasser (sykkelvennlige
arbeidsplasser)

Reisepolicy
Grønt kontor
Temaplan sykkel
Sykkelvennlig
arbeidsplass

HR
Kommunalteknisk
Eiendom

2017‐2020

KF

HR

Må avklares

Ingen

I tillegg til overnevnte tiltak:
Vurdere en felles
virkemiddelpakke for å fremme
miljøvennlige arbeidsreiser for
ansatte, og reiser til og fra jobb.
Her vil bl.a. bli vurdert:
Å avskaffe fast bilgodtgjørelse,
anskaffe flere miljøvennlige
tjenestebiler, kampanjer med
f.eks. rabatterte månedskort og
samkjøring, parkering (herunder
antall plasser, avgift og lading
av elbiler)

Reisepolicy
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Areal og transport

D1.2 Innen 2020 er 90 % av kommunens mindre biler og 50 % av større biler nullutslippsbiler (EKP 2013).
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
strategier/planer
EKP 2013
Videreføre overgang til
nullutslippsbiler (el, hydrogen,
biogass) når den kommunale
bilparken (herunder
Transporttjenesten og
avfallstransport i egenregi på
Yggeset) skal fornyes (EKP 2013)
Videreføre etablering av
EKP 2013
ladepunkter til alle kommunale
elbiler

Klimasats

Strategi for bruk av Alle
kommunale kjøretøy
i Asker kommune
(2012).

Løpende

Ingen

Strategi for bruk av Eiendom
kommunale kjøretøy
i Asker kommune
(2012).

Løpende

KF

Bygg og anlegg

D1.3 Alle kommunale bygg‐ og anleggsplasser er fossil‐ og utslippsfrie innen 2025 (AFK 2019 ‐ T6 (rev)).
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
strategier/planer
Fase inn krav om
fossilfri/utslippsfri bygge‐ og
anleggsfase i alle kommunale
prosjekter.
Synliggjøre CO2 utslipp fra
transport av masser i
kommunens egne prosjekter.
Etterspørre/premiere mest
mulig massebalanse og kort
transport.

AFK 2019

Anskaffelser
Krav til opsjoner

Fellesinitiativet for
utslippsfrie bygge‐
og anleggsplasser
(NHO 2017)

Prosjekt og utbygging Løpende
Anskaffelser

KF

Anskaffelser

Regional plan for
masseforvaltning i
Akershus

Kommunalteknisk
Løpende
Prosjekt og utbygging

Ingen
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Direkte klimagassutslipp fra Askersamfunnet skal være redusert med 55 % innen 2030 og med 85‐90 % i 2050 sett ift. 2009. Askersamfunnet
skal være et lavutslippssamfunn i 2050 (AFK 2019).
D2.1 Veksten i persontransporten er tatt med kollektiv, sykkel eller gange (basisår 2016) (AFK 2019 ‐ T1).
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
strategier/planer

Areal og transport

D2

Følge opp policy/prinsipper i
kommuneplanen for
knutepunktsutvikling

kommuneplanen
2014‐2026

Strategi og samfunn
Plan og bygg

Løpende

Følge opp temaplan sykkel

Temaplan sykkel
2018‐2030

Kommunalteknisk
Plan og bygg
Eiendom

Se temaplan
sykkel

Følge opp temaplan parkering

Temaplan parkering Strategi og samfunn
2018
Plan og bygg
Kommunalteknisk
Eiendom

se temaplan
sykkel

Vurdere tilskudd til elsykkel for
innbyggere

AKs klima‐ og
miljøfond

Temaplan sykkel
2018‐2030

Kommunalteknisk

2018

KF

Etablering av en ordning med
elektriske bysykler i Asker og
Røyken‐ et samarbeidsprosjekt i
Vestregionen.

Klimasats
AKs klima‐ og
miljøfond

Temaplan sykkel
2018‐2030

Kommunalteknisk

2019

KF

Prøve ut, i samarbeid med
Røyken kommune,
værbeskyttede elsykler

Klimasats
AKs klima‐ og
miljøfond

2019
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Tilstrebe etablering av bildeling AFK 2019
i Asker sentrum, med etablering
på eksisterende parkeringsplass

Temaplan parkering Plan og bygg
2018

Må avklares

Ingen

Pådriver for etablering av
bilpool med nullutslippsbiler i
alle nye utbygginger

P‐normer
Utbyggingsavtaler

Plan og bygg

Løpende

Ingen

Etablere transporttilbud til
fritidsaktiviteter for barn og
unge på ettermiddag/kveld.
(Pilot Billingstad‐Holmen, mulig
bruk av Transporttjenestens
biler)
Pådriver overfor
Fotballforbundet og
Håndballforbundet om mer
lokalt serieoppsett for å
begrense reisevei for
seriekamper i kretsen.
Holdningsskapende arbeid i
idrettslag og kulturaktiviteter ‐
samkjøring, sykling mm.

AKs klima‐ og
miljøfond

Natur og idrett
Asker drift

2019

KF

Natur og idrett

2018

Ingen

Natur og idrett
Asker kulturskole

2018‐2019

KF

Strategi og samfunn

Løpende

Ingen

Pådriver for bedre
kollektivtransport på tvers av
kommunen.

Samarbeid m/AIR, KIF‐planen 2016‐
AKR,
2028
idrettsklubber,
kulturorganisasjon
er
Påvirke Ruter
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Bidra til økt kollektivbruk på
kultur/idrettsarrangement
(f.eks. med rabatt på
inngangsbilletter ved
framvisning av Ruter/NSB‐billett
eller inkludere kollektivbillett i
billettprisen)
På kommunale arrangement
skal det informeres hvordan
man kan komme dit med
kollektivt, sykkel eller gange
Pilotprosjekt med Røyken og
Smart City Bærum om
samkjøring

D2.2

Kulturarena Asker
Natur og idrett

Kulturarena Asker
Asker kulturskole
Natur og idrett
Kommunalteknisk
Kommunalteknisk

Røyken, Smart
City Bærum

2019

KF

2018

KF

Ved utgangen av 2020 skal kollektivtransporten kun bruke fornybar og bærekraftig energi, og gradvis gå over til utslippsfri kollektivtransport
(AFK 2019 ‐ T2).
Tiltak/ Aktivitet

Areal og transport

AKs klima‐ og
miljøfond
Samarbeid m/
Ruter

Merknad

Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Pådriver for etablering av
utslippsfri ferge mellom
Slemmestad, Vollen og Aker
brygge

Påvirke AFK og
Brakar

Strategi og samfunn

Løpende

Ingen

Søke deltagelse i piloter med ny
teknologi for transport
(autonome busser/biler osv.)

Samarbeid m/
Ruter mfl.

Kommunalteknisk
Utviklingsavdelingen

2019

KF
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Areal og transport

D2.3 Alle lette, nye kjøretøy er nullutslippsbiler innen 2025 (AFK 2019 ‐ T3).
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
strategier/planer
Etablere ladepkt. for elbil ved
minimum 6 prosent av alle off
p‐plasser

EKP 2013
AFK 2019

Parkerings‐
forskriften

Videreføre støtte til å etablere
lading i boligselskap

EKP 2013
AFK 2019

AFK miljøtilskudd
AKs klima‐ og
miljøfond

Pådriver for hurtigladere for
elbil

EKP 2013
AFK 2019

Følge opp nye krav i
kommuneplanbestemmelser
om 100 prosent ladedekning i
utbygginger med p‐anlegg med
minst 10 p‐plasser

EKP 2013

Bidra til at det blir flere steder å AFK 2019
fylle biogass (bl.a. pådriver
overfor AGA og vurdere krav i
reguleringsplaner om tilbud
også om biogass i forbindelse
med etablering av nye bensin‐
/energistasjoner)

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Temaplan parkering Kommunalteknisk
2018
Reviderte p‐normer

2018

FF

Kommunalteknisk

2018

FF

Kommunalteknisk

Løpende

Ingen

Kommuneplan‐
bestemmelser

Plan og bygg

Løpende

Ingen

Reguleringsplaner

Plan og bygg

2018

Ingen

Se også Næring (ID2.7)
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Areal og trans.

D2.4 Minst 50 % av nye, tyngre kjøretøy er nullutslippslastebiler, og andel tyngre kjøretøy som går på biogass er økt innen 2030 (AFK T4).
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
strategier/planer
AFK 2019
Bidra til utnyttelse av den
flytende biogassen (LBG) som vil
bli produsert på VEAS

Samarbeid

Kommunalteknisk

Bygg og anlegg

D2.5 Direkte klimagassutslipp fra uttak, håndtering og transport av masser er redusert.
Tiltak/ Aktivitet
Merknad
Virkemiddel
Referanse til
strategier/planer
Pådriver overfor private og/eller
gjennomføre egne
forbildeprosjekter på
nullutslippsområder (ZEN) i
Asker kommune

Utbyggingsavtaler
Salg av kommunal
eiendom
FutureBuilt

KF

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
Plan og bygg
Eiendomsutvikling
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Løpende

Løpende

Ingen

Etablere et prosjekt for å jobbe
med hindringer som blokkerer
for utviklingen av lokale
massemottak som er avsatt i
kommuneplanen, samt
etablering av sentralt
mellomlager for rene masser
‐ Jerpåsen
‐ Yggeset
‐ Liahagen (støyvoll langs E18)

Kommuneplan
2014‐2026
Regional plan for
masseforvaltning i
Akershus

PL‐ansvaret må
avklares.

Samarbeide med
AFK 2019
Fylkeskommunen,
nabokommuner og bransjen for
å oppnå mer samhandling og
gjenbruk av overskuddsmasser.

Regional plan for
masseforvaltning i
Akershus

Hovedansvaret må
Løpende
avklares.
Deltakelse fra:
Næringssjefen
Plan og bygg
Kommunalteknisk
Prosjekt og utbygging
Plan og bygg
Løpende

Ingen

Plan og bygg
2019
Kommunalteknisk
Prosjekt og utbygging

KF

Gjøre bruk og gjenbruk av
overskuddsmasser til et
utredningstema i aktuelle
reguleringsplaner.
Bidra til at det etableres et
"Massedelingstorg" i regionen ‐
et digitalt system for
deling/kjøp/salg av rene masser
for å redusere massetransport

AFK 2019

Regulering

Regional plan for
masseforvaltning i
Akershus
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2018

KF

Deltakelse fra:
Næringssjefen
Plan og bygg
Prosjekt og utbygging

Ingen

Landbruk

D2.6 Bærekraftig matproduksjon i landbruket har økt mens klimagassutslippene er på samme nivå eller lavere sammenlignet med 2015 (AFK 2019 ‐
L1).
D2.7 Landbruket er fossilfritt i 2030 (AFK 2019 ‐ L2).
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
strategier/planer
Ved oppfølging av lovverket
føres det kontroll med blant
annet håndtering og spredning
av husdyrgjødsel,
opprettholdelse av driveplikt og
god skogkultur.
Informasjon til bønder om
muligheter for tilskudd til å
utvikle mer klimavennlig
produksjon. Det informeres
også om tilskuddsmuligheter for
næringsutvikling i landbruket i
samarbeid med Innovasjon
Norge.
Samarbeid med
organisasjonene i landbruket og
veiledningstjenesten om å få ut
informasjon og å ta initiativ til
utviklingsprosjekter.
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Landbrukskontoret

Løpende

Ingen

Landbrukskontoret

Løpende

Ingen

Landbrukskontoret

Løpende

Ingen

Bygg og anlegg

ID1 Indirekte klimagassutslipp kommunal drift
ID1.1 Alle nye, kommunale bygg er nullutslippsbygg innen 2025 (AFK 2019 ‐ ID1).
Tiltak/ Aktivitet
Merknad
Virkemiddel
Referanse til
strategier/planer
Fastsette klima og
miljøambisjoner i tidligfase av
alle kommunale
byggeprosjekter
Bruke klimagassregnskap som
del av beslutningsgrunnlaget for
alle nye kommunale
byggeprosjekter og større
rehabiliteringer.
Etterspørre klimavennlige
materialer i alle kommunale
byggeprosjekter
Øke andelen kommunale
byggeprosjekter som er
forbilder på klimavennlige
byggeri

Eiendomsstrategi

EKP2013
AFK 2019

FutureBuilt
Smart City
BREEAM
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Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
Eiendomsutvikling

Løpende

Ingen

Eiendomsutvikling
Løpende
Prosjekt og utbygging

KF

Eiendomsutvikling
Løpende
Prosjekt og utbygging

Ingen

Eiendomsutvikling
Løpende
Prosjekt og utbygging

KF

ID1.2 Asker kommune skal i større grad ta i bruk lokal fornybar energi og redusere kjøpt energi men 30 prosent innen 2020 sett i forhold til 2007
(EKP 2013).

Bygg og anlegg

Tiltak/ Aktivitet

Merknad

Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

Utarbeide
energiutredning/energiplaner i
alle kommunale
byggeprosjekter ‐ vurdere ulike
energikonsept,
sambruk/helhetlig perspektiv
for bygget/området (ref. Føyka)
EKP 2013
Utnytte solenergi
(solceller/solfangere) på nye
kommunale bygg
Gjennomføre alle lønnsomme
EKP 2013
energirehabiliteringsprosjekter i
kommunal bygningsmasse

EPC‐kontrakter

Eiendomsstrategi
Sak om Enøk‐tiltak

Forbruk og
anskaffelser

ID1.3 Innen 2025 er en større andel av kommunens varer tredjeparts miljømerkede.
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
strategier/planer
Gjennomføre en kartlegging av
nivået i kommunen av
tredjeparts miljømerkede varer

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
Plan og bygg
Løpende
Eiendomsutvikling
Prosjekt og utbygging

KF

Eiendomsutvikling
Løpende
Prosjekt og utbygging

KF

Eiendomsdrift og
forvaltning

KF

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Anskaffelsesstrategi Anskaffelser (i
samarbeid med
miljøleder)
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Må avklares

2019

KF

Følge opp kommunens
medlemskap i Stiftelsen
Miljømerkings (Svanens)
innkjøpernettverk bl.a. med
støtte i anskaffelsesprosessen

Anskaffelsesstrategi Anskaffelser

Løpende

FF

Kommunen skal påvirke sine
vareleverandører til å
fremskaffe informasjon om
tredjeparts miljømerkede
produkter i produktspekteret,
for eksempel i varekatalog, på
internett, eller egne lister.

Anskaffelsesstrategi Anskaffelser

Løpende

Ingen

ID1.4 Kommunen skal etterspørre tredjeparts miljøsertifiserte (Miljøfyrtårn, ISO‐14001, EMAS eller liknende) leverandører i alle relevante
kontraktsinngåelser, og innen 2025 skal minst halvparten av alle kommunens leverandører være tredjeparts miljøsertifiserte.

Forbruk og anskaffelser

Tiltak/ Aktivitet
Kommunen skal påvirke sine
leverandører til å
miljøsertifisere seg gjennom en
av de offisielle
miljøsertifiseringsordningene.

Merknad

Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Anskaffelsesstrategi Anskaffelser
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Løpende

Ingen

Forbruk og anskaffelser

ID1.5 Kommunen vekter miljø minimum 30 % ved anskaffelser ‐ der det er relevant.
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
strategier/planer
Stille relevante miljøkriterier til
alle vesentlige innkjøp av
tjenester og varer. Legge vekt
på livssykluskostnader (LCC‐
analyser). Tilpasse
innkjøpsrutiner og integrere
informasjon i kommunens
innkjøpssystemer.
Forankre innkjøpsrutinen i alle
virksomheter som bestiller
varer og tjenester

EKP 2013

Stille krav om klimavennlig
transport ved anskaffelser
(avfall, veivedlikehold, mm).

Stille krav om miljø og etikk i
forvaltning av egne fond ‐ et
mest mulig fossilfritt
kommunalt pensjonsfond

Innkjøpsrutiner

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Anskaffelsesstrategi Anskaffelser

Må avklares

KF

Temaplan
gjenvinning 2016‐
2023
Fellesinitiativet for
klimavennlig
transport av avfall
(NHO 2018)

Kommunalteknisk
Asker drift

Løpende

KF

Økonomi

Må avklares

EKP 2013
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Forbruk og anskaffelser

ID1.6 Matsvinn er redusert i kommunale virksomheter innen 2030.
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Øke bevisstheten i alle
virksomheter om matsvinn og
hva slags mat man bestiller
(vegetar, kjøttfrie dager i
kantinen mm.)
Etablere felles
miljøretningslinjer for
kommunens arrangementer
(innkjøp, avfall, engangservice,
premier etc.) ref. Øyafestivalen

Referanse til
strategier/planer

Retningslinje
Miljøfyrtårn
FEE Norway
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Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
Kommunalteknisk

2018‐2019

Ingen

Kommunalteknisk
Anskaffelser

2019

Ingen

ID2 Indirekte klimagassutslipp askersamfunnet
ID2.1 Asker kommune skal legge til rette for at askersamfunnet i større grad tar i bruk lokal fornybar energi, og reduserer kjøpt energi med 20
prosent innen 2030 sett i forhold til 2005 (EKP 2013).
Tiltak/ Aktivitet

Merknad

Bygg og anlegg

Følge opp nasjonal forskrift om
forbud mot bruk av mineralolje
til oppvarming av bygg fra
1.1.2020.

Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Forskrift om
forbud mot bruk
av mineralolje
(fossil fyringsolje
og parafin) fra
2020

Kommunalteknisk

Løpende

Ingen

Videreføre reduserte gebyrer
for byggesaksbehandling av
"grønne bygg".

EKP 2013

Gebyrregulativ

Plan og bygg

Løpende

Ingen

Forenkle prosessene og gi god
informasjon til innbyggere og
næringsliv om regler for
installasjon av
solceller/solfangere

AFK 2019

Informasjon
Saksbehandling

Plan og bygg

2018

Ingen

Geodata

Må avklares

Ingen

AFK 2019
Samarbeide med stat og fylke
om å innføre system for
registrering av solenergianlegg
(kostra, matrikkel eller nasjonalt
system)
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Stille miljøkrav ved salg av
kommunal eiendom
(massebalanse, grønn
mobilitet/bilpool,
energiløsninger, klimavennlig
materialbruk etc.)

Utbyggingsavtaler
Eiendomsstrategi

Bygg og anlegg

ID2.2 Antall nullutslippsbygg i askersamfunnet er økt innen 2030.
Tiltak/ Aktivitet
Merknad
Virkemiddel

Eiendomsutvikling

Referanse til
strategier/planer

Må avklares

KF

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Kreve miljøprogram i alle
utbygginger over 1000 m2

Kommuneplan‐
bestemmelser
Regulering

Plan og bygg

Må avklares

Ingen

Være pådriver for klimavennlig
byggeri i askersamfunnet (f.eks.
økt bruk av tre)

Utbyggingsavtaler
FutureBuilt
Smart City
BREEAM

Plan og bygg

Løpende

Ingen
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Forbruk og anskaffelser

ID2.3 Forbruk av rødt kjøtt er redusert innen 2030 (AFK 2019 ‐ ID4 ‐rev)
ID2.4 Antall flyreiser (private og i jobbsammenheng) er redusert innen 2030 (AFK 2019 ‐ ID5)
ID2.5 Deling, gjenbruk og redesign av ulike produkter har økt innen 2030 (AFK 2019 ‐ ID6)
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
strategier/planer

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Følge opp temaplan gjenvinning

Temaplan
gjenvinning 2016‐
2023

Kommunalteknisk

Se temaplan
gjenvinning

Videreføre drift og utvikling av
kommunalt ombrukslager for
oppbevaring/ gjenbruk av
møbler og utstyr ved
kommunale virksomheter og
rehabilitering av skoler etc.
Etablere flere ombruksbutikker
og minigjenvinningsstasjoner i
nærområdene

Temaplan
gjenvinning 2016‐
2023

Eiendomsdrift og
forvaltning
Anskaffelser
Kommunalteknisk

Løpende

FF

Temaplan
gjenvinning 2016‐
2023

Kommunalteknisk

Løpende

KF

Videreføre reparasjonskafe/
sykkelverksted

Temaplan
gjenvinning 2016‐
2023

Løpende

FF

Videreføre ombruksutsalget for
byggevarer (inkludert
materialer).

Temaplan
gjenvinning 2016‐
2023

Kommunalteknisk
Frivilligheten
Kulturhuset
Innbyggertorgene
Kommunalteknisk
Modus

Løpende

FF
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Stimulere til bytte/delingskultur
som f.eks. ombruksfestivalen,
«bokskap på
strender/innbyggertorg»

Temaplan
gjenvinning 2016‐
2023

Kommunalteknisk
Natur og idrett
Asker bibliotek
Innbyggertorgene

Løpende

FF

Videreføre og utvide ordningen
med BUA som er gratis
utstyrsbibliotek av nytt og brukt
sport‐ og fritidsutstyr

Temaplan
gjenvinning 2016‐
2023

Natur og idrett
Idrettslagene
Kommunalteknisk
Oppvekst

Løpende

FF

"Askers klimaløft/klimakur":
Kampanje med mål om bred
mobilisering av innbyggere om
å private klimatiltak og
registrering av disse bl.a.
gjennom "Askers
klimabarometer"
(innbyggerundersøkelse) og
klimakalkulator (f.eks. Ducky‐
kalkulator brukt av IKEA). Bygge
bl.a. på erfaringene fra
cChallenge, Kildesortering ("Alt
har verdi"), MatVinn, Sykle til
jobben, Dovett,
Vintersykkelkampanje, andre
kommuners erfaringer, Living
Lab). Mulig samarbeid med
andre kommuner.

Kampanje
Miljøfondet
AFKs Miljøfond
Pilot

Kommunalteknisk
Kommunikasjon
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2019 KF

Etablere tilskuddsordninger til
private klimainitiativ (Utfordre
idretten, kultur, velforeninger,
Lions, Rotary,
miljøorganisasjoner) Disse må
supplere og ikke konkurrere
med eksisterende
tilskuddsordninger i regi av
Enova, Miljødirektoratet etc.
Drive klima og miljøarbeid
rettet mot barn og unge
eksempelvis gjennom
ulike tilbud til skoler, SFO og
barnehager (F.eks.
solenergidag, klimaforedrag,
kreativt ombruk og
samarbeidsprosjekter mellom
kommunen og skolene)

EKP 2013

Miljøfondet
AFKs Miljøfond

Kommunalteknisk

Informasjon
Kampanje

Oppvekst
Kommunalteknisk
Frivilligheten

Revitalisere Grønt flagg ‐
sertifiseringsordningen basert
på ovenstående punkt.
Ta i bruk biblioteket som forum
for debatt og diskusjon,
veiledning, informasjon samt
utlån av aktuelt utstyr.

AFK 2019

Informasjon
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2019 KF

Løpende

FF

Oppvekst
Kommunalteknisk

2019 Ingen

Biblioteket

2019 Ingen

Satse på ombruk/reparasjon av
kommunens IKT‐utstyr

IKT
Anskaffelser

Må avklares

Ingen

Etablere miljø‐ og
klimarådgivning til innbyggere.
Spesiell fokus på nyinnflyttede
(Innflytterpakke)
Gjennomføre pilotprosjekt
"Living Lab":
Erstatte bilen for x familier i x
dager med kollektiv, mnd.kort,
elsykkel, taxi og matlevering.
Integrering i felles app.

Miljøfondet

Servicetorget?

Må avklares

KF

Kampanje

Kommunalteknisk

Må avklares

KF

Promoterer og legge til rette for
kortreist ferie i nye Asker.

Kampanje

Næring

Må avklares

Ingen

Gi tilskudd til
Miljøfondet
Natur og idrett
Må avklares
KF
parsellhager/urbant
landbruk/andelslandbruk
ID2.6 Antall miljøsertifiserte bedrifter i Asker er minst doblet innen 2025. (Det er 41 miljøfyrtårnsertifiserte og 15 ISO 14001 ‐ bedrifter pr mai 2018).

Næring

Tiltak/ Aktivitet

Merknad

Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

Være en pådriver for at langt
EKP 2013
flere bedrifter i askersamfunnet
blir miljøsertifisert

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
Næringssjef
Kommunalteknisk
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Løpende

Ingen

ID2.7 Skape bærekraftige og innovative arbeidsplasser i Asker.
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Kommuneplanen.
Næringsplanen

Plan og bygg

Løpende

Ingen

Næringssjef

Løpende

Ingen

Tettere samarbeid med
«klyngeaktører» som f.eks.
OREEC som Asker kommune er
medlem av

Næringssjef

Løpende

Ingen

Bidra til at Askers næringsliv
effektiv drar nytte av
virkemiddelapparatet
(Innovasjon Norge, Enova og
Forskningsrådet)

Næringssjef

Løpende

Ingen

Sikre overordnede plangrep for
lokalisering av arbeidsplasser i
Asker ‐ Ref. mål om
knutepunktsutvikling og
«kortreist» næringsliv

Næring

Bidra til grønn utvikling av produkter og tjenester:
Arbeide for å etablere
næringsklynger i Nye Asker og
Bærum (felles arbeids‐ og
boligmarked)
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Bidra til klima‐ og miljøfokus i næringslivet i Asker for at disse skal bli mer miljøvennlige gjennom f.eks.:
Skape felles
Næringssjef
møteplasser/seminarer med
Asker Næringsråd.
Løfte fram og lære av de grønne
lokomotivene (som f.eks.
Tomra, Cambi og Mepex).
Kartlegge «alle de grønne»
bedriftene i Asker.
Bidra til bedre avfallsløsninger
for næringslivet, bl.a. gjennom
et brukerforum
Pådriver for økt utbredelse av
elvarebiler i Asker

Temaplan
gjenvinning
Enova

Pådriver for sambruksløsninger
for transport til og fra
arbeidsplasser oi Asker
Anskaffelser/innkjøp:
Fremme lokal handel og
sirkulærøkonomi
Samarbeide med næringslivet
slik at de også i større grad
fokuserer på miljø i sine
anskaffelser
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2019

Ingen

Næringssjef

2018

KF

Kommunalteknisk

Må avklares

Ingen

Næringssjef
Kommunalteknisk

2018‐2019

Ingen

Næringssjef

Løpende

Ingen

Næringssjef

Løpende

Ingen

Må avklares

Ingen

Landbruk

ID2.8 Skogbruksproduksjon til bruk av tre som byggemateriale og bioenergi har økt innen 2030 (AFK 2019 ‐ L3.1).
Tiltak/ Aktivitet
Merknad Virkemiddel
Referanse til
Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering
strategier/planer

Landbruk

Se Bygg og anlegg (ID2.2) og
Areal og transport (D2.3 og
D2.4)
ID2.9 Karbonbinding i skog og jord er økt innen 2030 (AFK 2019 ‐ L3.2).
Tiltak/ Aktivitet
Virkemiddel
Referanse til
strategier/planer

Landbrukskontoret

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Gjennom forvaltningen av
miljøtilskudd stimulere til
forskjellige tiltak for å redusere
avrenning og erosjon fra
produksjonsarealene, endret
jordarbeiding m.m.

Landbrukskontoret

Løpende

Ingen

Fokus på optimal
skogbehandling for økt CO2‐
opptak i skog

Landbrukskontoret

Løpende

Ingen
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K1

Asker kommune skal forebygge og minimere negative konsekvenser av klimaendringene.

K1.1

Overvann‐ og flomhåndtering skal være kunnskapsbasert og klimatilpasset. Lokal overvanns‐disponering (LOD) med «tre ‐ ledd ‐ strategi» skal
legges til grunn ved tiltak i eksisterende områder og ved gjennomføring av nye utbyggingsområder.

Klimatilpasning

Tiltak/ Aktivitet

Merknad

Virkemiddel

Referanse til
strategier/planer

Ansvarlig virksomhet Gjennomføring Finansiering

Gjennomføre
strategiene/tiltakene i
kommunedelplan vann for
overvannshåndtering

Kommundelplan
vann 2018‐2029

Kommunalteknisk

Se kommendel‐ KF
plan vann

Sikre bruk av aktsomhetskartet
som viser område som kan
være utsatt for fare for ras og
kvikkleire
Bevare vegetasjonskledte
kantsoner langs vann og
vassdrag for å forebygge flom
og erosjon

Kommuneplanen

Kommunalteknisk
Plan og bygg

Løpende

Ingen

Kommuneplanen

Kommunalteknisk

Løpende

Ingen
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