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1 Innledning
Energi- og klimaplanen 2017–2020 bygger på energi- og 
klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010–2013, men ble etter 
vedtak i utvalg for miljø, klima og samferdsel endret fra å være 
en interkommunal plan til å bli en lokal energi- og klimaplan for 
Røyken kommune. Planen har varighet fra 2017 og ut 2020, 
med en handlingsplan som rulleres årlig i forbindelse med 
kommunens handlingsprogram og økonomiplan.

I planprosessen ble det lagt stor vekt på å sikre alle berørte 
mulighet for en god dialog og reell medvirkning. Det er derfor 
i løpet av prosessen avholdt møter med Røyken Eiendom AS, 
plan- bygg og oppmåling, innkjøpssjef, Røyken Næringshage, 
Landbrukskontoret, Vestviken interkommunale selskap for 
vei, vann og avløp (VIVA-iks) og Renovasjonsselskapet for 
Drammensregionen (RfD). Det er i tillegg arrangert en åpen 
workshop for lag, foreninger og kommunens innbyggere.

Resultatet av arbeidet har blitt en tydelig og konkret plan 
med fastsatt oppfølgingsansvar og tidsfrister. Planen har blitt 
ambisiøs, men realistisk og vil føre til at vi om få år er på god vei 
mot lavutslippssamfunnet.

1.1 Det grønne skiftet
Forskerne i FNs klimapanel viser til at to grader økning er 
grensen for hva naturen kan tåle før klimaendringene blir 

alvorlige og ukontrollerbare. Klimapanelet konkluderer også 
med at klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er 
hovedårsaken til den observerte oppvarmingen fra 1950 
og fram til i dag. Utslippene av klimagasser må derfor 
kuttes kraftig. For å kunne lykkes med dette må vi skape et 
lavutslippssamfunn, der utslippene er minimert og ressursene 
utnyttes på en mye bedre måte enn i dag. Dette krever 
g jennomgripende endringer i alle områder av samfunnet.

Det er disse endringene som kalles det grønne skiftet. Så 
mye har begrepet blitt brukt at det av Språkrådet ble kåret 
til årets ord i 2015. Men hva innebærer egentlig det grønne 
skiftet? Det grønne skiftet innebærer en utvikling som 
skjer innen naturens tålegrenser. På internasjonalt nivå 
innebærer det å inngå gode avtaler om utslippskutt, samt 
en teknologisk utvikling av grønne løsninger for blant annet 
transport, arealutnyttelse, materialbruk og matproduksjon. 
På et nasjonalt nivå innebærer det planlegging, reguleringer 
og lovendringer for å stimulere til omlegging til de grønne 
løsningene. Kommunens oppgave er å ta i bruk de grønne 
løsningene. Offentlig sektor har et spesielt ansvar for å bidra til 
økt etterspørsel etter miljøteknologi og for å legge til rette for 
at innbyggerne kan legge om sine vaner i grønn retning. Dette 
må g jøres både g jennom en klimavennlig arealplanlegging, 
utbygging av en klimavennlig infrastruktur (blant annet med 
god tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk, samt 
ikke-fossildrevne kjøretøy) og g jennom å spre kunnskap om 
hvordan hver og en av oss kan bidra til å redusere vårt eget 
klimagassutslipp.

Kommunen har et ansvar for å legge til rette for 
at innbyggerne skal kunne leve miljøvennlig. Dette 
gjøres blant annet gjennom klimavennlig areal
planlegging, slik som fortetting rundt kollektiv
knutepunkt. Spikke stad er en av tre kollektiv
knutepunkt Røyken kommune skal satse på.
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Det grønne skiftet innebærer en lang rekke muligheter for 
oss som samfunn. Når vi konstruerer et samfunn som er 
bærekraftig, basert på fornybare energikilder og med minimale 
utslipp av klimagasser, skaper vi også et samfunn det er godt 
å leve i. Vi må være klar over at vi ikke alltid kan legge store 
avkastningskrav til grunn for klimainvesteringer. Det som er 
bra for klimaet er imidlertid ofte også bra for helsa, økonomien 
og miljøet ellers. Slik kan den samfunnsøkonomiske gevinsten 
totalt sett bli stor.

Denne planen skal synligg jøre hvordan Røyken kommune i 
praksis skal oppfylle sitt ansvar for å bidra til det grønne skiftet.

1.2 Røyken og samfunnsutviklingen
Hvor mange innbyggere vi er i kommunen og deres 
forbruks- og aktivitetsmønstre er avg jørende for kommunens 
klimagassutslipp og energibruk. Røyken er en av kommunene 
i Norge som er i sterkest vekst. Siden 1991 har innbyggertallet 
økt med 48 % og per 1. januar 2016 var innbyggertallet 21.451. 
Samtidig har brutto inntekt økt fra 264.700 kr i år 2000 til 
452.100 kr per innbygger i 2014 (SSB), noe som er høyere 
enn landsg jennomsnittet. Denne utviklingen fører til økte 
utslipp, både direkte og indirekte.

Røyken kommune er en landlig kommune med relativt spredt 
bosetting. Så mye som 65 % av boligene våre er eneboliger, 
noe som g jør at også energiforbruket til bolig ligger høyere 
enn det den ville g jort om kommunen hadde bestått av mer 
konsentrert bebyggelse med blokker og rekkehus. 73 % av 
kommunens innbyggere pendler ut av kommunen til arbeid og 
mange ser seg avhengige av bil. Antall biler per innbygger har 
også økt fra 0,50 til 0,54 fra 2008 til 2014.

Selv om vi er en kommune med spredt og økende befolkning 
er det gode muligheter for å senke klimagassutslipp knyttet 
til transport. Miljøteknologi blir stadig rimeligere og mer 
tilg jengelig. Det har vært en rask utvikling både innenfor 

batteriteknologi og høykvalitets biodrivstoff de siste årene. 
Det er imidlertid et behov for flere aktører som etterspør og 
tar i bruk løsninger for å etablere en bedre infrastruktur for 
miljøvennlige kjøretøy. Fordi utskiftingen av kjøretøyparken tar 
tid er det viktig å starte overgangen til nullutslippskjøretøy så 
tidlig som mulig: Eksempelvis må 100 prosent av nybilsalget 
av personbiler være nullutslippsbiler innen 2030 dersom 
personbilparken skal kunne bli utslippsfri i 2050. Elmotorer 
er også mulig i tyngre kjøretøy som buss, lastebil og ferjer. For 
anleggsmaskiner og traktorer er en blanding av elektrisk- og 
hydrogendrift mulig.

Overgang til nullutslippskjøretøy er imidlertid ikke hele 
løsningen. Etter hvert som antallet biler øker vil vi fortsatt ha 
et behov for utbygging av infrastruktur, noe som krever store 
arealer og medfører høye utslipp. Tiltak for å reduserer bilbruk, 
som tilrettelegging for sykkel og gange, gode kollektivtilbud, 
hjemmekontorløsninger, videokonferanser og velferdsteknologi 
er viktige i en slik sammenheng.

1.3 Rammer og føringer
1.3.1 Nasjonale rammer og føringer
Den norske klimapolitikken er innrettet mot følgende 
overordnede mål:

• Norge skal fram til 2020 kutte utslippene av klimagasser 
tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990. Kuttene g jøres 
nasjonalt og internasjonalt.

• Norge skal kutte 40 % av sine klimagassutslipp innen 2030 
sammenlignet med 1990 (overoppfyller Kyotoforpliktelsen 
med 10 prosenpoeng).

• Norge skal være karbonnøytralt senest i 2050.

• Norge ratifiserte i juni 2016 Paris-avtalen, som tar sikte på 
å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C.

• Norges klimamål vil bli skjerpet i lys av nye internasjonale 
forpliktelser.

Direkte versus indirekte utslipp
De fleste vet at vi som privatpersoner bidrar til 
klimagassutslipp g jennom blant annet transport og 
forbrenning av fossile brensler. Men du tenker kanskje 
ikke over at vi også bidrar til indirekte klimagassutslipp 
g jennom vårt forbruk av varer og tjenester. Det slippes 
ut klimagasser g jennom hele livsløpet til produktene vi 
forbruker, fra utvinning av ressurser, til produksjon og 
transport fra produksjonslandet til butikken i Norge.

Så mye som 80 % av klimagassutslippet nordmenn bidrar 
til er knyttet til vårt forbruk av varer og tjenester! En 
økende bevissthet hos forbrukerne om sammenhengen 
mellom klimagassutslipp og forbruk er derfor viktig. 

Røyken er en landlig kommune med relativt spredt bosetting. 65 % 
av boligene våre er eneboliger, slik som her i Nærsnes.
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Av relevante føringer nevnes:

• Stortingets klimaforlik (2008 og 2012)

• Klimakur (2010)

• Meld. St. 21 (2011–2012) - Norsk klimapolitikk

• Meld St. 28 (2011–2012) – Gode bygg for eit betre 
samfunn

• Nasjonal transportplan 2014-2023

• Grønn skattekommisjons NOU Sett pris på miljøet (2015)

• NOUen Tilpasning til et klima i endring (2010)

• Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge

• Meld. St. 25 (2015-2016) – Kraft til endring – 
energipolitikken mot 2030

I tillegg kom EU kommisjonen med et utkast til en ny 
klimaavtale i juli 2016, der de foreslår at Norge skal kutte 
utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 40 % fra 2005 til 2030. 
Dette vil innebære at vi fram mot 2030 må kutte betydelig i 
våre utslipp også fra transport, landbruk, avfall og bygg.

1.3.2 Regionale rammer og føringer
• Regional areal- og transportplan for Buskerud 

(planprogrammet er vedtatt, planen skal være ferdig i løpet 
av 2016)

• Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen

• Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

• Areal- og transportstrategi for Vestregionen (revidert plan 
skal vedtas i 2016)

1.3.3 Kommunale rammer og føringer
Energi- og klimaspørsmål berører alle kommunens oppgaver. 
Det betyr at kommunen har mange muligheter til å påvirke 
utviklingen. Gjennom forvaltningen av lover, forskrifter og 
retningslinjer kan det stilles krav til klimavennlige løsninger 
ved utbygging, ombygging og rehabiliteringer. Gjennom 
kommunale tjenester, innkjøp og eiendomsforvaltning kan 
kommunen legge stor vekt på selv å etablere klimavennlige 
løsninger. Som samfunnsutvikler kan kommunen arbeide 
målbevisst for at alle berørte parter i felleskap deltar i arbeidet 
for å redusere klimatrusselen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2034 lister opp følgende 
strategier for klima- og energiarbeidet:

• Tilrettelegging for klimavennlige reisemåter som gang- og 
sykkelbruk, kollektivtrafikk g jennomføres som langsiktige 
infrastrukturtiltak.

• Energiøkonomisering i offentlig bygningsmasse og anlegg.

• Et utbyggingsmønster basert på fortetting og høyere 
utnyttelsesgrad slik at man får økt andel kollektivreisende og 
mindre miljøbelastninger pr. boenhet.

• Et transportdempende utbyggingsmønster ved å legge til 
rette for flere lokale arbeidsplasser.

• Fremme bruk av jordvarme som oppvarmingskilde.

• Bygge om kommunale fyringsanlegg til bio-olje.

• Fremme bygningsmessige løsninger som passivhus, zerohus, 
plusshus.

I kommuneplanens arealdel 2015-2027 står det at planen ved 
regulering av ny bebyggelse skal sikre at det legges til rette for 
fremtidig tilkobling til vannbåren varme og at det ved utbygging 
av større boligområder over 30 enheter, næringsarealer over 
1000 m2, industribygg eller areal avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting skal utarbeides en plan over energi/varme som 
viser løsninger for oppvarming og energiforbruk.

Spikkestad ungdomsskole stod ferdig i august 2015. Jordvarme 
forsyner skolen med miljøvennlig og fornybar energi.
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2 Status
2.1 Klimaendringer
Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største 
samfunnsutfordring. Det globale klimaet er allerede i endring. 
Atmosfæren og havet varmes opp, innlandsis og havis smelter 
og det globale havnivået stiger. Også nedbørsmønstrene er 
i endring, og det er ingenting som tyder på at endringene vil 
stoppe opp i tiden framover. Klarer vi ikke å snu utviklingen, vil 
den globale middeltemperaturen kunne øke med mer enn 4°C 
i dette århundret. Dette vil få alvorlige konsekvenser for natur 
og samfunn, helse og matsikkerhet, og det vil drive mennesker 
på flukt. Jo lenger vi venter med å omstille og tilpasse oss, jo 
dyrere og vanskeligere vil det bli.

Vi står både nasjonalt og internasjonalt overfor en 
grunnleggende omstilling til et lavutslippssamfunn som vil 
berøre alle sektorer i samfunnet. Samtidig som vi jobber for 
å få klimagassutslippene ned, må vi jobbe for å tilpasse oss de 
endringene vi allerede opplever, og de vi vet kommer. Så mange 
som 97 % av verdens klimaforskere mener at klimaendringene 
er menneskeskapte og FNs klimapanel konkluderer i sin femte 
hovedrapport (Klima i endring) med at klimagassutslippene 
fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til den observerte 
oppvarmingen fra 1950 og fram til i dag. De viser her til fire 
utviklingsbaner, som viser fire svært forskjellige framtider for 
verden fram til år 2100. Hvis vi lykkes med kraftige reduksjoner 

i klimagassutslippene, kan vi få en utviklingsbane som 
overholder togradersmålet. Fortsetter vi derimot som i dag 
og utslippene fortsetter å øke, kan vi få en utviklingsbane med 
svært dramatiske konsekvenser. En slik utviklingsbane viser at 
temperaturen i år 2300 kan bli 8,4 grader høyere enn den var 
i førindustriell tid.

I september 2015 lanserte Miljødirektoratet rapporten «Klima 
i Norge 2100». Denne beskriver hvordan klimaet i Norge vil 

Togradersmålet 
Gjennom internasjonale klimaforhandlinger har 
landene blitt enige om det såkalte togradersmålet. 
Det innebærer at man har forpliktet seg til å jobbe 
mot en temperaturøkning på maksimum to grader fra 
førindustriell tid. Forskerne i FNs klimapanel viser til at 
to grader økning er grensen for hva naturen kan tåle før 
klimaendringene blir alvorlige og ukontrollerbare. For å 
nå dette målet må det skje kraftige kutt i verdens utslipp 
av klimagasser. Om utslippene ikke kuttes kraftig, vil 
verden kunne oppleve alvorlige og irreversible virkninger, 
arter vil bli utryddet, økosystemer og regional og global 
matsikkerhet kan bli truet.

Røyken har ved flere anledninger blitt truffet av 
ekstremnedbør de siste årene. Et endret klima vil få 
konsekvenser for både natur, infrastruktur, helse og 
matsikkerhet. 
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endre seg fram mot slutten av dette århundret ved fortsatt 
raskt økende klimagassutslipp:

• Årstemperaturen vil ha en økning på ca 4,5°C

• Årsnedbøren vil øke med ca. 18 %

• Styrtregnepisodene blir kraftigere og forekommer 
hyppigere

• Regnflommene blir større og kommer oftere

• Snøsmelteflommene blir færre og mindre

• Snøen blir nesten borte i lavtliggende områder mange år, 
mens det i høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte 
områder

• Det blir færre isbreer og de som er ig jen blir mindre og 
mindre

• Havnivået øker med mellom 15 og 55 cm avhengig av 
lokalitet.

Disse beregningene er beheftet med stor usikkerhet, 
men gir likevel et klart bilde av hovedtrekkene i hvordan 
menneskeskapte klimaendringer forventes å slå ut i Norge om 
ikke utslippene av klimagasser kuttes kraftig.

Både på land og i vann har vi allerede sett at mange dyr og 
planter har måttet flytte på seg eller endre atferdmønster. 
De raske klimaendringene g jør at mange arter har problemer 
med å tilpasse seg og i følge FNs klimapanel vil opp til 30 % 
av dem stå i fare for å dø ut. Noen av disse artene, blant annet 
flere fiskearter, er en direkte næringskilde for mennesker. Ved 
temperaturøkninger på mer enn 2°C vil også havforsuring 
utg jøre en vesentlig risiko for livet i havet. Klimaendringene 
vil i tillegg ha betydning for økosystemenes evne til å støtte 
funksjoner som er viktige for mennesker og natur, for 
eksempel naturlig beskyttelse mot flom eller samspillet mellom 
pollinatorer og planter.

På lengre sikt vil Norge også påvirkes av klimaendringer som 
skjer andre steder i verden. Mer tørke i store deler av verden vil 
føre til at avlinger reduseres på et globalt nivå, noe som ig jen vil 
påvirke matsikkerheten i Norge. Vi vil derfor i større grad måtte 
fø vår egen befolkning og vil kanskje også måtte eksportere 
mer mat i framtiden. Når tilgangen på livsviktige ressurser, som 
mat og vann, blir knappere i verden vil det i tillegg sannsynligvis 
bli et økende antall mennesker på flukt. Dette kan skje både 
som et direkte resultat av ressursknapphet, men også fordi 
dette vil føre til et økt konfliktnivå i verden. Norge må være 
forberedt på å ta et ansvar i en slik situasjon.

2.2 Klimagassutslipp og energiforbruk
Dersom det skal være mulig å nå togradersmålet må utslippet 
per innbygger reduseres til mellom 1,5 og 3,1 tonn CO2-
ekvivalenter per innbygger, som et verdensg jennomsnitt. I 
Norge vil dette bety at vi må redusere utslippene med 60-
80 % i forhold til 1990 nivå. For å kunne overholde målet må 
vi endre fundamentalt på måten vi bruker energi og arealer 

på. Dette krever g jennomgripende endringer i alle områder av 
samfunnet.

Fra 1750 og fram til i dag har det vært to hovedkilder til CO2-
utslipp i verden. Rundt 70 % av utslippene kommer fra fossilt 
brensel og sementproduksjon, og rundt 30 % kommer fra 
avskoging og endret bruk av landarealer. Bare 57 % av utslippet 
blir tatt opp i naturen (hav og vegetasjon), mens resten blir 
værende i atmosfæren.

I Norge står transport for 32 % av de samlede 
klimagassutslippene, med veitrafikk som den største 
utslippskilden. Over en fjerdedel av de totale utslippene 
kommer fra petroleumsvirksomhet, mens industri står for 
rundt 20 % av Norges samlede klimagassutslipp. Deretter 
følger jordbruk (9 %), energiforsyning (3 %) og bygg (2 %). 
Det er også viktig å huske på de enorme utslippene nordmenns 
forbruk fører til utenfor landets grenser. Disse utslippene er 
ikke regnet med i tallene over Norges klimagassutslipp som er 
g jengitt i dette avsnittet.

Norsk kraftforsyning er i dag basert på en stor andel fornybar 
energi. Samtidig har vi et generelt høyt energiforbruk som 
inkluderer betydelige mengder fossil energi. Norge har et 
stort potensial for ytterligere fornybar produksjon. Bruken 
av fossile energivarer kan reduseres g jennom kombinasjon 
av effektivisering og overgang til elektrisitet, hydrogen eller 
biobrensel. Samtidig er det mulig å bygge hus som knapt bruker 
energi til oppvarming og redusere utslipp g jennom g jenbruk av 
komponenter og materialer.

Energieffektivisering er også viktig fordi all energiproduksjon 
har miljøkonsekvenser. Mot 2050 kan en økende andel 
nullutslippskjøretøy og en overgang fra fossil energi til 
elektrisitet i industrien gi økt etterspørsel etter elektrisitet. 
I petroleumssektoren forventes det en noe lavere 
energietterspørsel i 2050 sammenlignet med 2030.

En mulig løsning på en økende etterspørsel av elkraft er en 
modell der strømbrukeren også blir produsent av strøm, som 
så sendes ut på nettet. Desentralisering av energisystemer er 
godt i gang mange steder i Europa. I lokalsamfunn går borgere 

Utenfor Røyken rådhus står det fire ladestasjoner for elbil 
tilgjengelig for besøkende.
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og lokalt næringsliv sammen om å investere i solcelleanlegg, 
bioenergi, vindparker, småvannkraft og kraftnett. Småskala, 
desentralisert energiproduksjon begynner å bli vanligere også i 
Norge.

2.3 Mål for reduksjon i klimagassutslipp 
og energiforbruk

Målene som ble definert i energi- og klimaplan for Lier, Røyken 
og Hurum 2010-2013 ble satt fram til 2020. Vi velger derfor å 
videreføre de samme målene i denne energi- og klimaplanen til 
tross for at målbarheten til enkelte av målene er vanskelig.

Målene er delt i to hovedområder. Det første hovedområdet 
er mål for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp i 
kommunesamfunnet. Dette g jelder for all aktivitet som 
foregår innenfor kommunegrensene. Det andre hovedområdet 
er reduksjon i energibruk og klimagassutslipp i kommunale 
virksomheter.

Vi vil innen 2020 ha etablert robuste klimaindikatorer (se 
kapittel 3), som vi vil bruke videre til å sette nye konkrete 
mål. På sikt legger kommunen seg på samme linje som Norge 
har lagt seg på nasjonalt, med et mål om 40 % nedgang i 
klimagassutslipp fra 1990 til 2030 i tillegg til et mål om at 
kommunen skal være en lavutslippskommune innen 2050.

2.4 Status for måloppnåelse
2.4.1 Kommunesamfunnet
SSB lagde i utgangspunktet kun offisiell kommunefordelt 
klimastatistikk fra 1991 til 2009 og energistatistikk fra 2005 
til 2009. I 2016 kom det imidlertid ny klimagasstatistikk 
for 2009 til 2013 der SSB tok i bruk nye datakilder og nye 
metoder for å beregne og fordele utslipp av klimagasser i 
norske kommuner. Disse tallene er ikke sammenlignbare med 
SSBs nedlagte utslippstatistikk og det er ikke anbefalt å koble 
utslippstallene for 2009 og framover med utslippstall fra den 
nedlagte statistikken. Dette g jør det vanskelig å måle hvordan 
Røyken ligger an når det g jelder utvikling av klimagassutslipp 
i kommunesamfunnet. Tallene antyder imidlertid at 
klimagassutslippene har økt betraktelig i perioden 1991-2013. 
Økningen i utslipp fra transport bidro mest til dette, med en 
økning på 33,5 %, mens utslipp fra oppvarming i næring og 
husholdninger (stasjonært utslipp) gikk ned med 69 % i samme 
periode. Reduksjonen i stasjonært utslipp har sammenheng 
med at forbruket av fyringsolje og parafin har gått ned.

Utslippskilde 1991 2009 2013 % endring
Totale lokale klimagassutslipp 32,3 48,45 45,82 41,9

Lokale stasjonære 
klimagassutslipp 6,9 4,72 2,12 -69

Mobilt klimagassutslipp 24 31,88 32,04 33,5

 
Tabell 1: Antall 1000 tonn CO2-ekvivalenter utslipp fra 
Røykensamfunnet. Totalt lokalt klimagassutslipp tilsvarer ikke 
summen av stasjonært og mobilt klimagassutslipp, da flere kilder til 
utslipp ikke er tatt med i tabellen.

 
Når det g jelder energiforbruket har SSB kun tall fra 2005-
2009. Disse tallene viser 19 % økning i perioden. Nettselskapet 
(Follo Nett AS) har imidlertid tall på forbruket av elektrisitet 
i Røyken fra så langt tilbake som 2000. Disse tallene viser en 
økning på 15 % fra 2000 til 2014.

2000 2005 2009 2013 2014 % endring
Elektrisitets-
forbruk 182,7 175 210 220,7 210,1 15

 
Tabell 2: Antall GWh forbruk av elektrisitet i Røykensamfunnet

Mål for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp i 
kommunesamfunnet (ref. 1991) innen 2020:
1. Redusere lokale klimagassutslipp med 20 %
2. Redusere samlet energiforbruk med 20 %
 Delmål:

• Lokale stasjonære klimagassutslipp skal reduseres 
med 90 %

• Stasjonært energiforbruk skal reduseres med 20 %
• Mobile utslipp skal reduseres med 20 %

Mål for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp i 
kommunale virksomheter (ref. 2007) innen 2020:
1. Klimagassutslipp fra kommunale virksomheter skal 

reduseres med 50 %

2. Stasjonære klimagassutslipp skal reduseres med 90 %

3. Stasjonært energiforbruk skal reduseres med 20 %

4. Mobile utslipp skal reduseres med 40 %

Når det g jelder mål 3 om stasjonært energiforbruk, 
er dette målet allerede nådd for kommunens egen 
virksomhet. Røyken kommune kjøpte i 2015 kun 11,9 
Gwh til kommunale bygg. Kommunen kommer de neste 
årene til å øke totalt oppvarmet areal i bygningsmassen, 
samtidig som vi ønsker å være en foregangskommune når 
det g jelder å minimere energiforbruk og benytte oss av 
fornybar og lokalprodusert energi. Vi legger derfor til et 
mål på innkjøpt elektrisitet til egne bygg:
5. Årlig energiforbruk per m2 skal ikke overstige 

energiforbruket per m2 for 2015.
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2.4.2 Kommunale virksomheter
Når det g jelder klimagassutslipp i kommunal virksomhet vet vi 
at lokale stasjonære utslipp, altså utslipp fra fossil oppvarming, 
har gått kraftig ned siden referanseåret 2007. Fossil olje 
blir ikke lenger brukt til oppvarming i kommunale bygg, men 
gass og bioolje brukes som spisslast. Dette har ført til en 
reduksjon på 93 % i utslipp fra oppvarming fra 2007 til 2014. 
Når det g jelder mobile utslipp er det vanskeligere å vurdere 
måloppnåelse, da vi kun har tall for hvor mange kilometer som 
er kjørt i kommunal virksomhet fra 2014 og 2015. Dette fører 
også til at måloppnåelse for totale klimagassutslipp i kommunal 
virksomhet ikke kan måles. Men bare fra 2014 til 2015 har 
utslippene fra bilbruk gått opp med 13,5 %.

Når det g jelder elektrisitetsforbruk i kommunale bygg gikk 
dette ned med 33,6 % fra 2007 til 2015.

2.4.3 Klimafotavtrykk for Røyken kommunes drift
Røyken kommune har fått utarbeidet et klimagassregnskap for 
kommunens egen virksomhet for 2014. Analysen er g jort av 
Asplan Viak og er såkalt fotavtrykksbasert. Et klimafotavtrykk 
kjennetegnes med at man tar med alle klimabidrag, både 
direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff, 
og indirekte utslipp som genereres g jennom energibruk og 
g jennom alle andre kjøp av varer og tjenester. Motivasjonen 
bak å inkludere indirekte utslipp i klimagassregnskapet 
er at studier viser at dette utg jør omtrent 4/5-deler av 
klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon. Dette viser 
at kommunen forårsaker store klimagassutslipp også utenfor 
kommunens grenser og åpner for nye muligheter til å redusere 
utslipp eksempelvis g jennom å stille miljøkrav i anskaffelser.

Tall på energibruk og innkjøp, som er brukt til å beregne 
klimagassutslippet fra kommunens drift, er innhentet via 

KOSTRA-systemet til SSB. Begrensningene her er at man 
benytter grove kategorier av typen «matvareproduksjon». 
Dermed er man ikke i stand til å skille mellom ulike produkter 
innen hver kategori. Denne analysen er derfor ment som 
en innledende analyse av klimafotavtrykk for å identifisere 
fokusområder for klimagassreduksjon. Klimagassregnskapet 
viser et høyt bidrag fra hovedkategorien «kjøp av tjenester». 
Dette skyldes at mye av eiendomstjenestene er outsourcet til 
Røyken Eiendom AS og at en del helse- og omsorgstjenester 
ble kjøpt fra IKS’et Bråset bo- og behandlingssenter. I 
tillegg ligger private barnehager under denne kategorien. 
Forbruksvarer er en kategori med en miks av bidrag, fra 
kontor og undervisningsmateriell, matvarer, inventar og 
utstyr. Dette utg jorde til sammen 19 % av klimafotavtrykket 
til kommunal virksomhet i 2014 og er en god del høyere 
enn snittet for kommunal virksomhet. Bidraget fra reise og 
transport i kommunal virksomhet bidrar kun 8 % av det totale 
klimafotavtrykket. Videre bidrar innkjøp av energi med 12 % av 
klimafotavtrykket. Bidraget er lavere enn snittet for kommuner. 
Til slutt ser vi bygg og infrastruktur med en fjerdedel av 
klimafotavtrykket. Dette er utslipp knyttet til både nybygg, i 
form av byggeprosess og materialbruk, og drift og vedlikehold 
av bygg og infrastruktur.

I en hot-spot-analyse kommer det fram viktige 
enkeltelementer i klimaregnskapet g jennom tydeligg jøring 
av «hvem er ansvarlig for hva». Noen av søylene for Røyken 
er mest et resultat av at mye er bakt inn i dem, for eksempel 
klimafotavtrykket av alle private barnehager og pleie og omsorg 
sitt innkjøp fra IKS. Et annet område som skiller seg ut er 
administrasjonen sitt innkjøp av materiell. Ved hjelp av hot-
spot-analysen kan man rette tiltak mot de tjenester som gir 
høyest bidrag til klimagassregnskapet.

Figur 1: De viktigste bidragene til klimafotavtrykket til Røyken kommune
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2.4.4 Klimafotavtrykk for Røykensamfunnet
Norges totale klimafotavtrykk av alt offentlig og privat 
forbruk er omtrent 85 mill. tonn CO2 ekvivalenter. 
Kommunenes del av dette er på omtrent 6 %. Hoveddelen 
til Norges klimafotavtrykk ligger i de indirekte utslippene 
husholdningsforbruket medfører, altså alt de kjøper inn av varer 
og tjenester – inklusiv energi- og de utslipp dette genererer 
innenlands og utenlands. Selv om kommunen har størst 
påvirkningskraft på egen virksomhet, er det allikevel nyttig med 
en oversikt over de viktigste bidragene til indirekte utslipp fra 
privat forbruk.

Det som illustreres under er nasjonale g jennomsnittstall da 
kommunespesifikt forbruksmønster på husholdningsnivå ikke 
er tilg jengelig. Det er imidlertid store likhetstrekk fra kommune 
til kommune på hva en g jennomsnittelig husholdning bidrar 
til. I tabellen under er dette illustrert: 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 
%), forbruksmateriell (18 %), energi (17 %) og transport/reise 
(22 %). Sistnevnte er både drivstofforbruk og alle kjøp av 
transporttjenester herunder flyreiser.

Figur 2: Viktigste bidrag til indirekte utslipp for privat forbruk
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3 Klimaindikatorer
Da det er vanskelig å lage et tilstrekkelig detaljert 
klimagassregnskap for kommunen, innfører vi her et sett med 
klimaindikatorer som det skal rapporteres på årlig.

Klimaindikatorene skal gi Røyken kommune bedre 
styringsinformasjon. Årlige målinger av disse indikatorene gir 
oss bedre forutsetninger for å styre klimainnsatsen fordi vi kan 
måle utviklingen. Slik blir vi i stand til å sette mer treffsikre mål i 
framtidige revisjoner av energi- og klimaplanen.

De som er ansvarlige for å måle indikatorene melder inn disse 
til kommunens miljørådgiver innen 1. mars hvert år, slik at 
resultatene kan sammenstilles og legges ut på kommunens 
intranett. Det første året som rapporteringen skal g jelde for er 
2016 (det vil si tall som rapporteres i 2017).

Klimaindikatorene vil måle framdrift i klimaarbeidet på følgende 
områder:

• Arealbruk

• Transport

• Tilrettelegging for lading i det offentlige rom

• Energi i bygg og anlegg

• Landbruk

• Transport i tjeneste

• Utdanning

• Miljøsertifisering

• Innkjøp

• Avfall
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Areal
Indikator Måleenhet Måles av Nr.

Andel av total boligbygging innenfor tettstedene % PBO 1

Transport
Indikator Måleenhet Måles av Nr.

Antall sykkelparkeringsplasser på offentlige steder stk Miljørådgiver 2

Bygde km gang- og sykkelveier ant km VIVA-iks 3

Bygde km sykkelfelt ant km VIVA-iks 4

Antall biler per innbygger i kommunen stk Miljørådgiver 5

Antall private elbiler i kommunen stk Miljørådgiver 6

Antall liter fornybar diesel solgt liter Miljørådgiver 7

Tilrettelegging for lading
Indikator Måleenhet Måles av Nr.

Antall ladepunkter på offentlig tilg jengelige plasser stk Miljørådgiver 8

Strømforbruk til ladepunkter på offentlig tilg jengelige plasser kWh Miljørådgiver 9

Antall ladepunkter ved kommunale arbeidsplasser stk Miljørådgiver 10

Strømforbruk til ladepunkter ved kommunale arbeidsplasser kWh Miljørådgiver 11

Energi
Indikator Måleenhet Måles av Nr.

Strømforbruk per virksomhet og for kommunens bygg totalt kWh REAS 12

Andel kommunale bygg med passivhusstandar, plusshusstandard 
og nullhusstandard % REAS 13

Biooljeforbruk per virksomhet og for kommunens bygg totalt liter REAS 14

Gassforbruk per virksomhet og for kommunens bygg totalt liter REAS 15

Andel kommunale bygg med jordvarmepumpe % REAS 16

Antall kwh produsert ved jordvarme Kwh REAS 17

Andel kommunale bygg med solenergianlegg % REAS 18

Antall kwh produsert ved solvarme kwh REAS 19

Totalt oppvarmet areal for kommunens bygg totalt m2 REAS 20

Energiforbruk knyttet til vann og avløp kWh VIVA-iks 21

Lekkasje av drikkevann % VIVA-iks 22

Energiforbruk til veilys kWh VIVA-iks 23

Fremmedvann på avløpsnettet liter VIVA-iks 24

Total energibruk i kommunesamfunnet kWh Energi1 25

Landbruk
Indikator Måleenhet Måles av

Antall og andel husdyrbruk som har lagerkapasitet til et års 
produksjon av husdyrg jødsel stk og % Landbrukskontoret 26

Forbruk av nitrogeng jødsel kg Landbrukskontoret 27

Dekar ny drenert mark dekar Landbrukskontoret 28

Andel økologisk landbruk i Røyken % Landbrukskontoret 29
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Transport i tjeneste
Indikator Måleenhet Måles av Nr.

Totalt forbruk av bensin til kommunale kjøretøy (egne og leasede) liter Miljørådgiver 30

Bensinforbruk pr kjørte km, kommunale kjøretøy (egne og 
leasede) liter Miljørådgiver 31

Totalt forbruk av diesel til kommunale kjøretøy (egne og leasede) liter Miljørådgiver 32

Dieselforbruk pr kjørte km, kommunale kjøretøy (egne og leasede) liter Miljørådgiver 33

Antall kjørte km med private biler i tjeneste (eks elbiler) km Økonomiavdelingen 34

Antall kjørte km med private elbiler i tjeneste km Økonomiavdelingen 35

Antall og andel kommunale elektriske biler (egne og leasede) Stk og % Miljørådgiver 36

Utdanning
Indikator Måleenhet Måles av

Andel skoler som rapporterer at de g jennomfører minst en 
aktivitet knyttet til hvert av disse temaene: Kildesortering og 
g jenbruk, energi og transport, klima generelt. % Oppvekst 37

Andel barnehager som rapporterer at de g jennomfører minst 
en aktivitet knyttet til hvert av disse temaene: Kildesortering og 
g jenbruk, energi og transport, klima generelt. % Oppvekst 38

Andel skoler som drar på årlig besøk til Follestad 
g jenvinningsstasjon % RfD 39

Antall klimatips lagt ut på kommunens facebooksider stk Miljørådgiver 40

Miljøsertifisering
Indikator Måleenhet Måles av

Antall miljøfyrtårn i Røyken stk Miljørådgiver 41

Antall og andel kommunale virksomheter som er Miljøfyrtårn Stk og % Miljørådgiver 42

Antall og andel kommunalt leide bygg som er breeamsertifiserte Stk og % REAS 43

Innkjøp
Indikator Måleenhet Måles av

Antall miljøsertifiserte leverandører (ISO 14001, EMAS, 
Miljøfyrtårn) stk Miljørådgiver 44

Mengde innkjøpt kopipapir for alle virksomheter og totalt for 
Røyken kommune kg Miljørådgiver 45

Andel av innkjøpte forbruksvarer som er miljømerket % Miljørådgiver 46

Andel innkjøpt elektronisk utstyr som er Energy Star merket % Miljørådgiver 47

Andel økologiske matvarer % Miljørådgiver 48

Andel vegetaralternativer ved kommunale kantiner % Miljørådgiver 49

Avfall
Indikator Måleenhet Måles av

Avfallsmengde fra kommunale virksomheter kg Miljørådgiver 50

Andel kildesortert avfall % Miljørådgiver 51

Tabell 3: Klimaindikatorer som det skal rapporteres på årlig
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4 Handlingsplan
Røyken kommune har satt som overordnet mål at lokale 
klimagassutslipp og energiforbruk i kommunesamfunnet 
skal ned med 20 % fra 1991 nivå innen 2020. For Røyken 
kommunes egen virksomhet er målene enda mer ambisiøse 
med 50 % nedgang i klimagassutslipp. SSB-tall viser imidlertid 
at utslippene fra kommunesamfunnet har gått betydelig opp 
siden 1991. I kommunens egen virksomhet har vi også en vei å 
gå. Vi vet at mobile utslipp har gått kraftig opp. Dessuten må vi 
ta et ansvar for å senke våre indirekte utslipp g jennom de varer 
og tjenester vi kjøper.

Røyken kommune ønsker å være en foregangskommune når 
det g jelder bruk av fornybar og lokalprodusert energi og skal 
også g jøre en innsats for å følge opp målet om en stabilisering 
av mengde total innkjøpt elektrisitet.

Denne handlingsplanen har derfor et vidt perspektiv og er delt 
i tiltak som fører til reduserte utslipp fra Røyken kommunes 
egen virksomhet og tiltak som fører til reduserte utslipp i 
Røykensamfunnet, det vil si fra innbyggere og næringen i 
kommunen.

Etter klimatoppmøtet i Paris i 2015 og EU kommisjonens 
utkast til ny klimaavtale fra 2016, der de foreslår et mål om 
at Norges utslipp i ikke-kvotepliktig sektor skal kuttes med 
40 % fra 2005 til 2030, har det blitt enda viktigere at også 
kommunesektoren g jør sitt for å minimere utslippene. For å 
starte på den krevende veien mot lavutslippssamfunnet har vi 
prøvd å favne alle områder som genererer klimagassutslipp i 
kommunen og har delt handlingsplanen i følgende temaer:

Røyken kommunes egen virksomhet: Røykensamfunnet:
Bygg og eiendom Areal og transport

Transport i kommunal tjeneste Energibruk i bygg

Vei, vann og avløp Forbruk og avfall

Innkjøp, forbruk og avfall Utdanning og kunnskap

Næring

Landbruk

I tillegg har vi tatt med en egen handlingsplan for hvordan 
kommunen kan tilpasse seg til klimaendringene vi allerede ser, 
og som vi vet blir sterkere framover.

4.1 Valg av tiltak
Tiltakene i handlingsplanen er vurdert ut i fra flere kriterier. 
Disse kriteriene er:

• I hvilken grad er tiltaket rettet mot områder med stor 
klimapåvirkning?

• Hvilken effekt vurderes tiltaket å ha?

• Gjennomførbarhet

• Andre miljøpåvirkninger ut over klima (både positive og 
negative)

• Grad av innovasjon

• Kostnad
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Alle disse kriteriene er gitt en vekt fra 1 til 5. Gjennomsnittet av 
disse viser hvilken prioritet tiltaket får.

4.1.1 I hvilken grad er tiltaket rettet mot områder med stor 
klimapåvirkning?

Vi vet nå at så mye som 80 % av nordmenns klimagassutslipp 
kommer fra forbruk av varer og tjenester. Vårt forbruk fører 
til utslipp både i Norge og i resten av verden. I Norge står 
transport for 32 %, landbruk for 9 % og energibruk for 2 % av 
vårt samlede utslipp. Kriteriet vurderes på følgende måte:

• Tiltak rettet mot flere områder (5)

• Tiltak rettet mot forbruk (4)

• Tiltak rettet mot transport og stasjonær forbrenning (3)

• Tiltak rettet mot landbruk (2)

• Tiltak rettet mot energibruk og annet (1)

4.1.2 Hvilken effekt vurderes tiltaket å ha?
For å vurdere effekten av tiltaket benytter vi 
klimagassregnskapet som ble utarbeidet av Asplan Viak. I 
følge dette er Røyken kommunes egen virksomhets totale 
klimafotavtrykk på 19200 tonn CO2 ekvivalenter. Tiltak som 
potensielt kan medføre klimakutt på mer enn 2 % av dette 
vurderes å ha høy effekt, og får dermed en score på 5. På 
den andre siden vurderes tiltak som potensielt kan medføre 
et klimakutt på mindre enn 0,05 % å ha lav effekt, og får 
dermed en score på 1. Både tiltak rettet mot kommunens egen 
virksomhet og tiltak rettet mot kommunesamfunnet vurderes 
ut i fra prosent av klimafotavtrykket til Røyken kommunes 
virksomheter, da vi ikke har gode tall for klimagassutslipp fra 
innbyggerne.

Det kreves kunnskap og i mange tilfeller avanserte modeller for 
å kunne måle effekten av tiltakene. Vi har kun i noen få tilfeller 
eksakte tall på utslippsreduksjonen knyttet til tiltakene som 
beskrives i denne planen. Hinderet for å lage slike beregninger 
er oftest at modellene ikke finnes enda og/eller at vi har 
mangelfulle lokale tall. Metodikken tilstrebes imidlertid brukt i 
vårt kontinuerlige klima- og energiarbeid.

• Tiltaket medfører klimagasskutt på mer enn 2 % av Røyken 
kommunes klimafotavtrykk (5)

• Tiltaket medfører klimagasskutt på 1,2-2 % av Røyken 
kommunes klimafotavtrykk (4)

• Tiltaket medfører klimagasskutt på 0,4-1,2 av Røyken 
kommunes klimafotavtrykk (3)

• Tiltaket medfører klimagasskutt på 0,05-0,4 av Røyken 
kommunes klimafotavtrykk (2)

• Tiltaket medfører klimagasskutt på mindre enn 0,005 % av 
Røyken kommunes klimafotavtrykk (1)

4.1.3 Gjennomførbarhet
Dette kriteriet sier noe om tiltaket er lett å g jennomføre eller 
om det er et «hårete mål», og vurderes på følgende måte:

• Med sikkerhet mulig (5)

• Svært mulig (4)

• Noe mulig (3)

• Lite mulig (2)

• Umulig (1)

4.1.4 Andre miljøpåvirkninger ut over klima (både positive og 
negative)

Tiltaket kan også ha positive eller negative effekter på andre 
miljøområder, som biomangfold, forurensning eller inneklima. 
Disse vurderes slik:

• Mange positive (5)

• Noen få positive (4)

• Ingen (3)

• Få negative påvirkninger (2)

• Mange negative påvirkninger (1)

4.1.5 Grad av innovasjon
Grad av innovasjon sier noe om hvor nyskapende tiltaket er, og 
dermed også noe om spredningspotensial. Kriteriet vurderes 
slik:

• Aldri g jort før (5)

• Gjort i 1-5 kommuner før (4)

• Gjort i 6-20 kommuner før (3)

• Vanlig (2)

• Gjøres i nesten alle kommuner (1)

4.1.6 Kostnad
Dette kriteriet er et mål på Røyken kommunes egne kostnader 
ved g jennomføring av tiltaket. Merk at dette ikke er en 
samfunnsøkonomisk vurdering av kostnad og nytte.

• Ingen (5)

• Interne tidskostnader (4)

• Opp til 100.000 (3)

• Opp til 1 mill (2)

• Over 1 mill (1)

Tabell med detaljert vurdering av hvert tiltak finnes i vedlegg 1.
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4.2 Handlingsplaner for kommunal drift
4.2.1 Bygg og eiendom
Fra 2002 har aksjeselskapet Røyken Eiendom AS (REAS) 
hatt ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av den 
kommunale bygningsmassen. Det er Røyken kommune som 
eier selskapet.

Røyken kommune har lenge vært blant de kommunene i 
landet som kjøper minst strøm, mye takket være at vi har 
satset stort på jordvarme. Til nå er rådhuset, brannstasjonen, 
Røykenbadet, tre skoler og to idrettshaller varmet opp med 
jordvarme. Dette tilsvarer ca. 50 % av de kommunale byggene. 
Arbeidet med å konvertere alle oljefyringsanlegg i kommunen 
til biooljebrennere er også nå sluttført.

REAS har nå satt ned en energigruppe som arbeider for enda 
mer fornybar energi i Røyken. Det er blant annet et høyt fokus 
på utvikling av prosjekter med solenergi i kommunen.

Bygg og eiendom
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Frist Prioritering

Måles av 
indikator nr.

Breeamsertifisering eller tilsvarende skal vurderes 
i alle nye byggeprosjekter

Interne tids-kostnader 
knyttet til vurderingen REAS Løpende 3,8 43

Man skal alltid oppfordre leverandør til å levere 
livsløpsanalyse for de materialene som brukes i 
nybygg og i renovasjonsprosjekter i kommunal 
regi. Denne skal veie tungt i utvelgelsen av 
materialer. Ingen REAS Løpende 3,7 -

Lage en sjekkliste for miljøkrav man skal ha 
til entreprenørene i byggeprosjekter når det 
g jelder for eksempel drivstoffbruk, materialbruk, 
avfallsbehandling osv.

Interne tids-kostnader 
knyttet til utarbeidelsen Miljørådgiver 2017 3,7 -

REAS skal ta i bruk lavutslippskjøretøy og 
lavutslippsanleggsmaskiner i egen kjøretøypark. 
I tillegg skal de, så langt det er mulig, 
kreve at innleide entreprenører benytter 
lavutslippskjøretøy Ingen REAS Løpende 3,2 -

Røyken Eiendom AS skal miljøfyrtårnsertifiseres 10.000 kroner REAS 2017 3 -

Det skal benyttes jordvarme på Spikkestad 
barneskole og Frydenlund barneskole

8 mill i 2018 og 7 mill i 
2019 REAS Løpende 2,8 12, 16, 17

Vurdere å bygge de nye skolene i Bødalen som 
nullhus eller plusshus. Massivtre bør benyttes. Vil avhenge av bygget REAS 2018 2,8 13

Alle bygg skal energimerkes Gjøres av REAS selv REAS 2017 2,7 -

Vurdere å g jennomføre pilotprosjekter på 
passivhus*, også på rehabilitering. Vil avhenge av bygget REAS 2018 2,5 13

Plusshusstandard skal vurderes for alle nybygg*. Vil avhenge av bygget REAS Løpende 2,3 13

Solcelleanlegg på Bråset sykehjem 2.500.000 kr REAS 2018 2,2 18, 19

Solfangeranlegg på Bråset sykehjem 2.500.000 kr REAS 2017 2,2 18, 19

*Definisjonen på passivhus er et hus som kun trenger rundt halvparten av 
energien sammenlignet med en bolig fra 2010. Bakgrunnen for navnet 
passivhus er at man tar i bruk passive tiltak som g jør at huset holder best 
mulig på varmen.

**Definisjonen på plusshus er hus som skaper mer energi g jennom sin levetid 
enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og 

riving av bygget. Produsert energi fra solfangere, varmepumper, vindmøller 
og solcellepanel utg jør mer enn huset trenger til oppvarming, varmtvann, 
elektrisk utstyr og belysning totalt over året.

***Definisjonen på nullhus er at det produserer like mye energi som det totalt 
har behov for per år og at det også skal være karbonnøytralt når det g jelder 
utslipp fra materialer, riving og byggeprosess.

Det er høyt fokus på utvikling av prosjekter med solenergi i 
kommunen, og Røyken Eiendom AS skal nå ta i bruk både solceller 
og solfangere på Bråset sykehjem.
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4.2.2 Transport i kommunal tjeneste
Det ble i august 2015 etablert 8 nye ladepunkter av typen 
Garo Type 2 Mode 3 for elbil/ladbar hybridbil på rådhuset. 
Fire av disse er til besøkende og fire er til de ansatte. I tillegg 
har kommunen ladestasjoner på Slemmestad ungdomsskole, 
Spikkestad ungdomsskole og i Nyveien 37.

Ny velferdsteknologi kan også bidra til å redusere 
klimagassutslippene i kommunen. Hjemmetjenesten har 
nettopp begynt å ta i bruk Evondos. Dette er en automatisk 
multidosedispenser som varsler tjenestemottaker når det 
er medisintid. Tjenestemottaker får dermed medisiner fra 
dispenseren i stedet for at ansatte fra hjemmebesøkstjenesten 
må kjøre hjem til vedkommende med medisinene. Per 
i dag er det 13 pasienter som har fått medisindispenser. 
Hjemmetjenestebesøkene har blitt redusert med 30-70 
prosent, noe som tilsvarer 13 726 km og 2540 kg CO2-
ekvivalenter per år.

Kommunen har fortsatt en lang vei å gå i å redusere transport i 
kommunal tjeneste og bør både øke andel elbiler i tjenesten og 
legge bedre til rette for bruk av kollektivtrafikk, gange og sykkel 
i tjeneste, samt til og fra jobb.

Transport i kommunal tjeneste
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Frist Prioritering

Knyttet til 
indikator nr.

Vurdere å bygge en fornybardieselstasjon på 
Grette for kommunens og VIVA-iks’ egen 
kjøretøypark Ingen REAS, PBO og VIVA 2018 3,5 30, 32

Innen 2020 skal 80 % av alle kommunale eide og 
leide biler være nullutslippsbiler

Kommer inn under 
kostnadene for lade-
stasjoner Miljørådgiver 2020 3,3 10, 36

Vurdere å innføre ny velferdsteknologi som kan 
redusere transportbehovet i hjemmetjenesten Ingen Helse 2018 3,2 30, 32

Vurdere å innføre støtte til klimavennlig 
transport for kommunens ansatte til og fra 
jobb - for eksempel busskort eller togkort og 
kilometergodtg jørelse for sykkel Ingen Miljørådgiver Løpende 3,2 33, 35

Kjøpe en elsykkel til disposisjon for ansatte på 
Rådhuset. Vurdere å kjøpe inn elsykler også til 
andre enheter. 30.000 kr Miljørådgiver 2017 3 30, 32

Arbeide for mer bruk av web- og telefonmøter Ingen Miljørådgiver Løpende 2,8 34, 35

Leie av en elbil til disposisjon for de ansatte på 
rådhuset 240.000 kr Miljørådgiver Løpende 2,8 34, 35

Det skal etableres ladestasjoner til kommunale 
tjenestebiler 900.000 kr Miljørådgiver 2020 2,7 10, 11

Det er etablert fire ladestasjoner for ansatte ved Røyken rådhus.
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Vei, vann og avløp
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Frist Prioritering

Knyttet til 
indikator nr.

VIVA-iks skal ta i bruk lavutslippskjøretøy 
og lavutslippsanleggsmaskiner i egen 
kjøretøypark. De skal også, så langt det er 
mulig, kreve at innleide entreprenører benytter 
lavutslippskjøretøy Usikkert VIVA-iks 2017 3,2 -

VIVA-iks skal utarbeide en klimahandlingsplan 
med årlige oppdatert klimagassregnskap og 
energiregnskap 800.000 VIVA-iks/ miljø-rådgiver Årlig 2,7 21

Utarbeide strategidokumentet «Effektiv og 
bærekraftig avløpshåndtering» som fokuserer på 
g jenbruk av ressurser (for eksempel mulighet for 
lokale kretsløpsanlegg der regnvann kan brukes 
til toalett og g jenbruk av gråvann og svartvann til 
for eksempel produksjon av kompost) 200.000 kr VIVA-iks 2020 2,5 21

Alt av veibelysning skal skiftes ut til led 13.000.000 kr VIVA-iks/ miljø-rådgiver 2019 2,2 23

Det skal g jennomføres utskiftninger og 
forbedringer i pumpestasjoner for å minske antall 
overløp av avløpsvann direkte til vassdrag og for å 
redusere energiforbruket

Se hovedplan vann og 
avløp VIVA-iks 2027 2 21

Lekkasjer på vannettet skal reduseres med 20 % i 
løpet av de neste 10 årene

Se hovedplan vann og 
avløp VIVA-iks 2027 1,8 22

Fremmedvann på avløpsnettet skal reduseres 
med 30 % i løpet av de neste 10 årene

Se hovedplan vann og 
avløp VIVA-iks 2027 1,8 24

4.2.3 Vei, vann og avløp
Ansvaret for vei, vann og avløp i kommunen ble fra 1. januar 
2015 overført fra kommunen til Vestviken interkommunale 
vei, vann og avløpsselskap (Viva-iks). Viva eies av Røyken, 
Hurum og Lier kommune. Det utarbeides nå en hovedplan 
for vann og avløp. Flere av tiltakene skissert i denne vil føre 
til betydelige energibesparelser, blant annet ved reduksjon 
av andel fremmedvann til renseanlegg, utskifting av gamle 
pumpestasjoner og reduksjon av vannlekkasjer.

Lekkasjer på vannettet skal reduseres med 30 % i løpet av de neste 
10 årene. Dette vil føre til betydelige besparinger både av vann og 
energi.
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4.2.4 Innkjøp, forbruk og avfall
Det er et sterkt fokus på å ivareta miljøansvar i 
innkjøpsprosessene. Innkjøpsavtalene inneholder lovlige og 
relevante krav til leveransen, som sikrer at kommunen ivaretar 
forpliktelsene til miljø- og samfunnsansvar. Det tas med andre 
ord miljøhensyn i alle typer anskaffelser og rammeavtaler der 
det er mulig.

Røyken kommune er en miljøfyrtårnkommune. I Miljøfyrtårns 
bransjekrav er det beskrevet regningslinjer for innkjøp. Disse 
legges til grunn for alle offentlige anskaffelser i kommunen.

Det bør jobbes mer målrettet mot de ansatte i kommunen 
både for å senke kommunens forbruk og for gi de ansatte den 
kunnskapen som skal til for å g jøre klimavennlige innkjøp.

Innkjøp og forbruk
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Frist Prioritering

Knyttet til 
indikator nr.

Utarbeide en miljøveileder for innkjøp i Røyken 
kommune Interne tids-kostnader

Miljørådgiver/ 
innkjøpssjef 2017 3,8 -

Ved innkjøp bør miljømerkede varer velges der 
dette er tilg jengelig Ingen Alle Løpende 3,5 46

Kompetanseheving på livsløpsanalyser 15.000 kr
Miljørådgiver/ 
innkjøpssjef 2017 3,2 -

En kjøttfri dag i uka i rådhusets kantine Ingen Miljørådgiver 2017 3,2 49

Ved innkjøp av elektronisk utstyr bør det alltid 
velges Energy Star merkede produkter eller 
tilsvarende der disse er tilg jengelige Ingen Alle Løpende 3,2 47

Man skal oppfordre leverandører av varer og 
tjenester til å levere klimagassregnskap (spesielt 
for transport)

Interne tids-kostnader

Knyttet til oppfølging
Miljørådgiver/ 
innkjøpssjef Løpende 3 -

30 % av maten i kommunale kantiner skal være 
økologisk Ingen Miljørådgiver 2020 3 48

Det skal stilles krav om fossilfri oppvarming i alle 
leieavtaler kommunen inngår Ingen Eiendomsjef Løpende 3 15

Alle kommunale virksomheter skal 
miljøfyrtårnsertifiseres 480.000 kr Miljørådgiver I løpet av 2018 2,8 42

Kommunen melder seg inn i Grønt Punkt. 
Medlemskap i grønt punkt eller tilsvarende skal 
også brukes som krav i offentlige anskaffelser Ingen Miljørådgiver 2017 2,8 -

Det skal innføres kildesortering i alle kommunale 
virksomheter Ingen Miljørådgiver 2020 2,7 50, 51

Alle kommunale virksomheter i Røyken skal miljøfyrtårnsertifiseres. 
Brannstasjonen ble sertifisert i 2012, som landets første 
miljøfyrtårnsertifiserte brannstasjon.
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4.3 Handlingsplan for Røykensamfunnet
4.3.1 Areal og transport
I følge de statlige planretningslinjene for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging skal planleggingen 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Røyken kommune prøver å oppfylle disse 
målsetningene g jennom sin kommuneplan, der vi legger til 
rette for fortetting, hovedsakelig i de største tettstedene, 
Spikkestad og Slemmestad, men også i Åros og Røyken 
sentrum (se kap. 1.2.1. om kommunale rammer og føringer). I 
Slemmestad samarbeider nå kommunen med Papirbredden 
Innovasjon og utviklerne Slemmestad Brygge AS og Røyken 
Eiendom AS om å bygge Norges første plussby med smarte 
og bærekraftige løsninger for transport, energiproduksjon og 
tettstedsutvikling.

Røyken kommune har tradisjonelt vært en bilbygd, der 
topografi og avstander har ført til at de fleste velger bil når de 
reiser rundt i kommunen, eller pendler ut og inn av kommunen. 
Vi ønsker at flere bilister går over til et fossilfritt alternativ 
og det planlegges derfor etablering av en stasjon som selger 

fornybar diesel i kommunen. Fornybar diesel er klimanøytral 
energi og tilfører ikke atmosfæren et netto tilskudd av CO2. I 
tillegg reduseres de lokale utslippene sterkt. Fornybar diesel 
kan brukes i vanlige dieselmotorer og vil være et tilbud både til 
tjenestebiler og til innbyggere.

Kommunen skal nå i gang med å utarbeide en egen 
samferdselsplan, der det blant annet vil bli utredet hvordan 
kommunen kan få flere av sine innbyggere over på miljøvennlig 
transport, som kollektiv, sykkel og gange.

Det er også et stort fokus på tilrettelegging for gange og sykkel 
i kommunen. Kommunestyret har vedtatt «det store gang- 
og sykkelveiløftet i Røyken 2014–2018». I økonomiplanen 
er det i perioden 2014–2018 satt av 50 millioner kroner til 
regulering, grunnerverv, opparbeidelse og delfinansiering av 
gang- og sykkelveier. Kommunen signerer i tillegg, som den 
første i Buskerud, i 2016 en sykkelbygdavtale sammen med 
Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune. Denne 
avtalen forplikter alle tre parter til å stille med ressurser og 
arbeide aktivt for en økt sykkelandel og bedre tilretteleggelse 
for sykling i Røyken.

Ferje er et godt alternativ for pendling fra 
Slemmestad, for de som ikke orker å stå i bilkø.
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Areal- og transport
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Frist Prioritering

Knyttet til 
indikator nr.

Lage informasjonsmateriell om miljøvennlig 
bygging, som plan og bygg kan gi ut og 
snakke rundt på alle oppstartsmøter, samt 
retningslinjer til miljøproram til planprosesser og 
miljøoppfølgingsplaner til byggesaker 100.000 kr

Avdeling for plan, 
bygg og oppmåling og 
miljørådgiver 2017 4 25

Hensikten i alle reguleringsplaner må g jenspeile 
målene for reduksjoner i klimagassutslipp og 
energibruk som er satt i energi- og klimaplanen

interne tids-kostnader 
knyttet til oppfølging

Avdeling for plan, bygg 
og oppmåling Løpende 3,7 25

Mulighetsstudie om klimavennlig planlegging 
av et bærekraftig byggefelt i forbindelse med 
arbeidet med områdeplanen for Røyken sentrum 950.000 kr Plan, bygg og oppmåling 2017 3,7 -

Etablere en fornybardieselstasjon i Røyken 
sentrum Ingen

Avdeling for plan, bygg 
og oppmåling 2017 3,5 7

Vurdere muligheten for å opprette en 
fornybardieselstasjon for båter i Slemmestad 
Sentrum Ingen

REAS/Plan, bygg og 
oppmåling 2018 3,5 7

Utarbeide en ladestasjonstrategi for hele 
kommunen 100.000 kr Miljørådgiver 2018 3,5 8, 10

Det skal fortsatt legges til rette for fortetting 
rundt de største tettstedene (Slemmestad, 
Spikkestad, Åros og Røyken sentrum)

interne tids-kostnader 
knyttet til oppfølging

Avdeling for plan, bygg 
og oppmåling Løpende 3,3 1

Det skal utarbeides en samferdselsplan for 
kommunen, som blant annet skal ta for seg 
miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel- og 
gange, samt hvordan kommunen kan legge til 
rette for elektrifisering av bilparken 300.000 kr Rådmannen 2017 3,3 -

Delta i mobilitetsuka 120.000 kr Miljørådgiver Årlig 3,2 -

«Sykle til jobben» kampanje med gratis deltakelse 
for alle innbyggere i kommunen 200.000 kr Miljørådgiver Årlig 3,2 -

Innkjøp av elektriske bysykler til sykkelpool 
Røyken sentrum 150.000 kr Miljørådgiver 2017 3,2 5

Det skal skrives en sykkelstrategi for kommunen 
og kommunen skal inngå en sykkelbygdavtale 
med Statens Vegvesen og Buskerud 
Fylkeskommune 400.000 kr Miljørådgiver 2017 3 2, 3, 4

Etablere ny toetasjes sykkelparkering på Røyken 
stasjon 600 .000 kr Miljørådgiver 2017 3 2

Følge opp tiltak fra strategien for 
elbilladestasjoner 3.000.000 kr Miljørådgiver 2018-2020 2,8 8

Det skal lages en strategi for energiforsyning i 
kommunen 350.000 kr

Avdeling for plan, 
bygg og oppmåling og 
miljørådgiver 2018 2,5 25

I Slemmestad lånes det ut sykler om sommeren.



22

4.3.2 Energibruk i bygg
Høsten 2015 g jennomførte Røyken kampanjen «grønne uker» 
der vi tilbød gratis energirådgivning til våre innbyggere. I tillegg 
holder vi «energiportalen» på nett, der innbyggerne kan gå 
inn og få tilgang til en gratis energianalyse av boligen sin. Her 
kan man se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse 
i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av 
CO2- utslipp og energimerke. Dette er et permanent tilbud til 
innbyggerne.

Kommunen er opptatt av å skaffe seg oversikt over alle som 
fortsatt bruker fossilt brensel til oppvarming og g jennomførte 
våren 2016 et innbyggermøte for å informere om hvordan man 
kan kvitte seg med oljefyren og hvilke fornybare alternativer 
som finnes.

Energibruk i bygg
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Frist Prioritering

Knyttet til 
indikator nr.

Informere om solkart.no på kommunens 
internettsider Ingen Miljørådgiver 2017 3,2 25

Vurdere endringer i gebyrregulativ og tiltak 
(støtteordninger som kan stimulere utbyggere og 
huseiere til å etablere plusshus) Ingen

Økonomi og plan, bygg 
og oppmåling 2018 2,8 25

Holde informasjonsmøte for næringsliv og 
innbyggere om solenergi og andre fornybare 
energikilder 30.000 kr

Miljørådgiver og 
næringsrådet 2017 2,8 25

Kjøpe inn et varmekamera til utlån 10.000 kr Miljørådgiver 2017 2,8 25

Fortsette å tilby tjenesten «energiportalen på 
nett» 100.000 kr Miljørådgiver Løpende 2,7 25

Ordfører Eva Norén Eriksen fikk, gjennom kampanjen «Grønne 
uker» i 2015, gratis rådgivning av energirådgiver Folke Pettersen.
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4.3.3 Forbruk og avfall
Røyken er en av ni eierkommuner i renovasjonsselskapet for 
Drammensregionen IKS (RfD). I 2015 ble det innført henting 
av glass og metall hjemme hos husstandene. Det ble også 
åpnet en flunkende ny g jenvinningsstasjon på Follestad. Denne 
har økt kapasitet og er mer brukervennlig enn den gamle. 
Fra og med 2016 skal alt matavfallet fra Drammensregionen 
omdannes til biogass på «Den Magiske Fabrikken» i Tønsberg. 
Produksjon av biogass til erstatning for fossilt drivstoff regnes 
for å være den beste ressursutnyttelse som er mulig å oppnå 
for matavfall. Alle renovasjonsbilene til Rfd går nå også på 
biogass.

Innbyggerne i Drammensregionen er flinke til å kildesortere, 
og i 2015 sorterte de hele 70,4 prosent av avfallet sitt. 
Sorteringsgraden er økende for hvert år, men fortsatt er 
det mye avfall som skulle vært sortert bedre. Gjennom 
informasjon og holdningsskapende tiltak arbeider RfD for å 
øke bevisstheten om kildesortering hos folk. Kommunen bør 
bli en tydeligere samarbeidspartner for å øke kunnskapen om 
ressursutnyttelse av avfall hos sine innbyggere. Det er også 
viktig at kommunen øker bevisstheten hos innbyggerne om det 
klimagassutslippet som genereres g jennom deres forbruk og 
viktigheten av å senke dette. Røyken kommune har til nå vært 
lite aktiv i dette arbeidet

Forbruk
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Når Prioritering

Knyttet til 
indikator nr.

Lage en strategi for sirkulær økonomi i kommunen Interne tidskostnader
Miljørådgiver og 
innkjøpssjef 2019 3,5 -

Legge til rette for etablering av næring som driver 
med g jenbruk, redesign, produktreparasjoner osv Interne tidskostnader

Næringshagen, plan, 
bygg og oppmåling 2018 3 -

Gi innbyggerne kunnskap og praktiske tips for å 
stimulere til en enda høyere utsorteringsgrad. Interne tidskostnader Miljørådgiver Løpende 2,8 37, 38, 39

Nasjonalt og i Rfd har man en nullvisjon for EE-
avfall og farlig avfall på avveie. Røyken kommune 
skal gi sine innbyggere nødvendig kunnskap for 
riktig sortering av denne type avfall. Interne tidskostnader Miljørådgiver Løpende 2,8 37, 38, 39

Støtte opp om de kampanjene som kommer fra 
RfD Interne tidskostnader

Miljørådgiver og 
kommunikasjon Løpende 2,7 -

Høsten 2015 åpnet en nyoppusset Follestad 
gjenvinningsstasjon i Røyken. Dette er nå en 
av Norges mest moderne og miljøvennlige 
gjenvinningsstasjoner.
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4.3.4 Utdanning og kunnskap
En grønn hverdag er en hverdag basert på kunnskap om 
miljøet og de kretsløp som naturressursene inngår i. Derfor er 
utdanning og kunnskapsformidling om klimautfordringene vi 
står overfor, og ikke minst hvordan vi kan møte dem, viktig for å 
sikre at innsatsen vi g jør fører oss videre.

Skolene er spesielt viktige i dette arbeidet. Klima og energi er i 
dag en del av lærerplanen g jennom naturfag og samfunnsfag. 
Videre er skolene en arena hvor elevene tilegner seg vaner og 
verdier de har med seg inn i voksenlivet.

En annen viktig oppgave er å bidra til at også øvrige innbyggere 
i kommunene har oppdatert kunnskap om klimautfordringene 
og at flest mulig identifiserer seg med kommunens 
lavutslippsprofil. Kommunen må ta et større ansvar for dette 
framover enn det den har g jort til nå.

Utdanning og kunnskap
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Frist Prioritering

Knyttet til 
indikator nr.

Gi ut jevnlige «klimatips» for innbyggerne på 
nettsider og facebooksider

Interne tids-kostnader 
knyttet til utarbeidelse Miljørådgiver Løpende 3,7 40

Gjennomføre en årlig kampanje med forskjellige 
temaer innen energi og klima. 600.000 kr Miljørådgiver Årlig 3,2 -

Gjennomføre et kurs for lærere om miljø og klima 100.000 kr Miljørådgiver 2019 3,2 -

Biolab (veksthus) på taket av Sydskogen skole 1.300.000 kr Miljørådgiver/REAS 2018 3 -

Alle ungdomsskoler må ta i bruk RfDs tilbud om 
gratis besøk på g jenvinningsstasjonen Ingen

Rektorene på ungdoms-
skolene Hvert år 2,8 39

1. januar 2019 skal nye Sydskogen barneskole stå klar med veksthus 
på taket. Veksthuset skal bygges som et «BBBLS-veksthus» der 
såpebobler sprøytes inn i veggene og fungerer som isolasjon. Slike 
veksthus bruker bare 80-90 % så mye energi som konvensjonelle 
veksthus. Vekshuset på bildet er et BBBLS veksthus fra Polen.
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4.3.5 Næring
Kommunen samarbeider kontinuerlig med Røyken 
Næringshage for å skape nye arbeidsplasser i Røyken. 
Næringshagen er en uavhengig organisasjon for bedrifter, 
organisasjoner og enkeltpersoner i Røyken. Ved å skape 
arbeidsplasser som er tilpasset innbyggernes kompetanse og 
ønsker, vil Røyken bli mer kortreist og inn- og utpendling vil 
reduseres.

Høsten 2016 ble den nye nærings- og innovasjonsplanen 
vedtatt. Et av temaene her er samferdsel og planen skisserer 
blant annet tiltak for å øke andelen kollektivreisende. Det er 
også et fokus på kortreist handel og arbeid.

Næring
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Når Prioritering

Knyttet til 
indikator nr.

Lage et nettverk for å stimulere til forskning og 
utvikling på næringer som fremmer bærekraftige 
produkter

Ingen utgifter for 
kommunen

Næringshagen og 
Miljørådgiver 2018 3,3 -

Jobbe for å miljøsertifisere private virksomheter
Ingen utgifter for 
kommunen Næringshagen Løpende 3,3 41

Arbeide for flere lokale arbeidsplasser
Ingen utgifter for 
kommunen Næringshagen Løpende 3,2 -

Oppfordre alle eiere av private næringsbygg å 
avvikle fyring med fossilt brensel

Ingen utgifter for 
kommunen

Næringshagen og 
Miljørådgiver 2017 2,8 -

Megaprint i Røyken ble miljøfyrtånsertifisert i 2017 og viser 
dermed at de aktivt tar sin del av ansvaret for det grønne skiftet. 



26

4.3.6 Landbruk
Den kommunale landbruksforvaltningen stimulerer på flere 
måter for å redusere klimagassutslipp og legge til rette for økt 
og mer miljøvennlig matproduksjon. Gjennom forvaltningen 
av miljøtilskudd stimuleres det til å g jøre forskjellige tiltak for 
å redusere avrenning og erosjon fra produksjonsarealene, 
endret jordarbeiding m.m. Ved oppfølging av lovverket 
føres det kontroll med blant annet håndtering og spredning 
av husdyrg jødsel, opprettholdelse av driveplikt og god 
skogkultur. Flere ganger i året informeres alle aktive bønder 
om hvilke muligheter som finnes for tilskudd til å utvikle 
en mer klimavennlig produksjon. Det informeres også 

om tilskuddsmuligheter for næringsutvikling i landbruket 
i samarbeid med Innovasjon Norge. Landbrukskontoret 
samarbeider med organisasjonene i landbruket og 
veiledningstjenesten om å få ut informasjon og å ta initiativ til 
eventuelle utviklingsprosjekter.

Landbrukskontoret tok i 2016 initiativ til å starte opp et 
matnettverk for lokalprodusert mat i Røyken, Hurum, 
Drammen og Lier. Nettverket skal være produsenteid og 
produsentstyrt og forretningsmodellen er under utvikling.

Landbruk
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Når Prioritering

Knyttet til 
indikator nr.

Videreføre arbeidet med å legge til rette for et 
matnettverk i Drammensregionen Ingen Landbruks-kontoret Løpende 3,3

Etablere et prosjekt for å undersøke 
klimafotavtrykk på lokale varer 900.000 kr Miljørådgiver 2018 3 26, 27, 28, 29

Tilrettelegge for og oppmuntre til økt andel 
økologisk jordbruk lokalt

Interne kostnader hos 
landbruks-kontoret Landbruks-kontoret Løpende 2,5 29

Et aktivt landbruk i kommunen er viktig, både 
for å stimulere til kjøp av lokale matvarer og for 
matsikkerheten i et klima i endring. 
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4.4 Handlingsplan for Klimatilpasning
Uansett hvor flinke vi blir til å redusere utslippene våre må 
vi ta innover oss at endringer i klimaet allerede er i gang. 
Også Røyken kommune må ta konsekvensene av at klimaet 
endrer seg og g jøre det vi kan for å tilpasse oss et våtere og 
varmere klima. Det er først og fremst den økte frekvensen av 
ekstremnedbør kommunen vår har sett konsekvensene av til 
nå. Røyken har flere ganger opplevd flom, med Hallenskog 
og Røyken sentrum som de hardest rammede områdene. 
Det er derfor tiltak knyttet til flomsonekartlegginger, 
flomsikring og overvann det haster mest å komme i gang med i 
kommunen. Sommeren 2016 fikk vi utarbeidet en rapport om 
flomsituasjonen i Hegga, med forslag til flomreduserende tiltak 
og kommunen bør, i tillegg til å følge opp flomsikringstiltak 
foreslått i rapporten, gå videre med lignende kartlegginger også 
i andre vassdrag.

Det er imidlertid ikke kun flom som blir et problem når klimaet 
endrer seg. Klimaendringene vil også gi mer fukt og råte i bygg, 
forsuring av havet, havnivåstigning, minkende snømengder, 
høyere og hyppigere stormflo, og vil påvirke både bygg og 
anlegg, vann og avløp, samferdsel, landbruk og biomangfold. 
Kommunen har fortsatt en vei å gå når det g jelder å arbeide 
med disse temaene innen klimatilpasning, og det haster å heve 
kompetansen på området.

Å tilpasse seg et klima i endring krever helhetlig planlegging. 
Kommunen må g jennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser 
i forbindelse med planleggingen, for å kartlegge utsatte 
områder, vi må sørge for å håndtere overvannet vårt på en 
forsvarlig måte, bygge infrastruktur som tåler et villere vær, 
styrke beredskapen, sørge for matsikkerhet i en verden der 
stadig flere jordbruksområder blir ufruktbare og vi må godta at 
enkelte områder er så utsatt for flom at det ikke er forsvarlig å 
bygge der.

Røyken sentrum ble rammet av flom etter et 
voldsomt regnskyll i september 2015.
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Klimatilpasning
Samlet kostnad
2017-2020 Ansvar Når

Lokale flomsoner skal kartlegges 500.000 kr

Plan, bygg og oppmåling, 
VIVA, beredskap og 
miljørådgiver 2017-2018

Utarbeide en overvannsveileder 350.000 kr

Plan, bygg og oppmåling, 
VIVA, beredskap og 
miljørådgiver 2018

Mer ressurser til drift ved ekstremnedbør 1.400.000 kr VIVA Årlig

Konsekvenser av klimaendringer skal vurderes i aktuelle risiko- og 
sårbarhetsanalyser Interne tidskostnader Alle Løpende

Kommunen skal sikre klimatilpasning i all arealplanlegging Interne tidskostnader Plan bygg og oppmåling Løpende

Kommunen skal forebygge problemer knyttet til flom og ras blant 
annet ved lokal overvannshåndtering, fordrøyningsbasseng, fokus 
på flomveier, g jenåpning av lukkede bekkeløp og tilbakeføring av 
endrede vannveier

Usikkert, men kommunen bør sette av 1 
million årlig fram til 2020 VIVA/ Beredskaps-sjef Løpende

Kommunen skal gi relevant informasjon om klimaendringer og 
virkninger for næringsliv, innbyggere og samfunn Interne tidskostnader VIVA/ Miljørådgiver Løpende

Kommunen skal arbeide for bevaring av biologisk mangfold 
i et endret klima g jennom tilstrekkelig med grøntareal og 
sammenhengende grøntstrukturer, vern av utvalgte naturtyper og 
fjerning av fremmede arter. Interne tidskostnader

Plan, bygg og oppmåling/ 
Miljørådgiver Løpende

Øke kompetansen om klimaendringer i landbruket

Kostnadene kommer under tiltaket 
«etablere en arena for klimatiltak i 
landbruket»

Miljørådgiver/ Landbruks-
kontoret 2017-2020

Stille krav om grønne tak i nye utbygginger i tettstedene Interne tidskostnader Plan, bygg og oppmåling Løpende

Ta vare på produktiv matjord og stimulere til etablering av ny 
matjord Interne tidskostnader Plan, bygg og oppmåling Løpende

Tilegne oss kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker 
biomangfold, infrastruktur og bygninger Usikkert

REAS, VIVA, 
miljørådgiver, plan, bygg 
og oppmåling Løpende
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