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1. Visjon og mål

På FNs klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om en klimaavtale. Avtalen trådde i kraft 4. 
november 2016 og gjelder for alle land i verden. 
Norge har som EU-landene satt mål om å nå klimamålene innen 2030. I dette ligger et mål om 40 % 
reduksjon i utslippene av klimagasser innen 2030.
Hurum ønsker å bidra til at klimamålene oppfylles. Det ligger en forpliktelse til lokalsamfunnene om å 
forsøke å bygge et mer bærekraftig samfunn. En forutsetting for å nå målene er å ta tak i oppgavene 
som ligger foran oss. Skal målene nås vil Hurumsamfunnet stå overfor store utfordringer og 
endringer i tiden framover. En forutsetning for at planene lykkes er at en evner å løfte de store 
oppgavene som ligger foran.
Hurumsamfunnet tar klimautfordringen på alvor. Utfordringen er uløselig knyttet opp mot dagens 
energibruk og -produksjon. En overgang til et fornybart og bærekraftig samfunn er en 
sektorovergripende problemstilling. Det kan handle om ny teknologi som tar over for gammel, om 
bærekraft og lokal trivsel, om helsegevinster som følge av økt mosjon og kutt i skadelige utslipp, om 
nye måter å bruke gamle systemer på og dette kan handle om innovasjon og utvikling. 
For Hurumsamfunnet gjelder dette valg og prioriteringer for fremtiden, tilrettelegging for 
bærekraftige endringer for den enkelte innbygger og for samfunnet. Kommunens visjon for arbeidet 
framover er:

Kommunal planlegging og virksomhet i Hurum skal innrettes etter energi- og klimastrategien 
slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster kloden mer enn det som er bærekraftig.

Visjonen er sammen med målene som ble definert i energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 
2010-2013 videreført. 
Målene er delt i to hovedområder. Det første hovedområdet er mål for reduksjon i energibruk og 
klimagassutslipp i kommunesamfunnet. Dette gjelder for all aktivitet som foregår innenfor 
kommunegrensene. 
Det andre hovedområdet er reduksjon i energibruk og klimagassutslipp i kommunale virksomheter.

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) Eget energiforbruk skal reduseres med 20 % 
3) Stasjonært energiforbruk skal reduseres med 20 %
4) Mobile utslipp skal reduseres med 40 % 



2. Handlingsplan 2017 – 2021

Hurum kommune har satt som overordnet mål at lokale klimagassutslipp og energiforbruk i 
kommunesamfunnet skal ned. Handlingsplanen har et vidt perspektiv og er delt i tiltak som fører til 
reduserte utslipp fra Hurum kommunes egen virksomhet, egen selskap og tiltak som fører til 
reduserte utslipp i Hurumsamfunnet, det vil si fra innbyggere og næringen i kommunen.
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:

Hurum kommunes egen virksomhet: Hurumsamfunnet:
Virksomhetene Areal og transport
Bygg og eiendom Energibruk i bygg
Transport i kommunal tjeneste Forbruk og avfall
Vei, vann og avløp Utdanning og kunnskap
Innkjøp, forbruk og avfall Næring

Landbruk

Videre er det tatt med en egen handlingsplan for hvordan kommunen kan tilpasse seg til 
klimaendringene vi allerede ser, og som vil bli sterkere framover.

Handlingsplanen er konkret og vil føre kommunen mot lavutslippssamfunnet. Underveis i prosessen 
er det invitert til dialog med flere parter og det er mottatt råd/innspill fra Hurum Eiendomsselskap AS 
(HKEF), Hurum e-verk, Landbrukskontoret, Vestviken interkommunale selskap for vei, vann og avløp 
(VIVA-iks), Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), foreninger og innbyggere.
Kommunen skal arbeide for en utvikling av selskaper som kommunen eier/har eierpart i slik at disse 
blir en ressurs som medvirker til en bærekraftig utvikling.

Tiltakene som er innarbeidet i handlingsplanen er vurdert ut i fra flere kriterier. For flere tiltak er det 
stipulert/anslått en kostnad. Gjennomføring av tiltaket forutsetter at dette blir innarbeidet i relevant 
årsbudsjett for virksomhet, selskap, mv. Det er forutsatt en årlig rapportering om måloppnåelse.



3. Handlingsplan for kommunal drift

Kommunens virksomheter
Omstillingsplan for Hurum 2014-2020 ble vedtatt av Kommunestyret den 27.5.2014. Det framgår at 
noe av hensikten med omstillingsprogrammet er å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden.  
I omstillingsprosjektet som kommunestyret har sluttet seg til er det utarbeidet et strategidokument 
om grønn vekst. Her framgår at kommunen skal arbeide aktivt for å identifisere, synliggjøre og utvikle 
muligheter for grønn vekst.

Virksomhetene Kostnad Ansvar Når Verdi
Virksomhetene skal tilrettelegge for 
implementering av bærekraftige grønne 
løsninger (kfr kommunens samarbeid med 
NCE1 Smart Energy Markets)

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Kommunen 
v/rådmannen Løpende 3,8

Kommunen skal tilrettelegge for å etablere 
og gjennomføre et pilotprosjekt i regi av NCE 
klyngen

Egen innsats 
+ kostnader 
NCE

Kommunen 
v/rådmannen 2017 3,7

Videreføre prosjekt for etablering av 
utslippsfri hurtigbåt på Oslofjorden 
(Fjordbanen)

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Kommunen 
v/rådmannen Løpende 3,3

Kommunens virksomheter skal 
gjennomgående vektlegge bærekraft og 
energieffektivitet

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet Virksomhetene Løpende 3,3

Opprette en 3-årig prosjektstilling – 
«klimapådriver». 900 000,-

Kommunen 
v/rådmannen 2017 3,5

1 Norwegian Centres og Expertice, link: http://ncesmart.azurewebsites.net/ 

http://ncesmart.azurewebsites.net/


Bygg og eiendom
Hurum Eiendomsselskap KF (HEKF) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av den 
kommunale eiendoms- og bygningsmassen.  Det er Hurum kommune som eier selskapet. 
Eiendomsselskapets finansieres via rammeoverføringer fra kommunen.

Bygg og eiendom Kostnad Ansvar Når Verdi
Kommunen skal bruke eierskapet og arbeide 
for en utvikling av selskapet som en 
bærekraftig ressursbedrift som medvirker til 
at klimamålene nås.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Kommunen 
v/rådmannen Løpende 3,7

Utarbeide mål- og strategidokument for 
Hurum Eiendomsselskap KF 200 000,- HEKF

I løpet av 
2017 3,8

Vurdere breeamsertifisering i alle nye 
byggeprosjekter

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
vurderingen HEKF Løpende 3,8

Stille relevante miljøkrav til leverandører og 
leveranser ved anskaffelser.
Miljøkrav skal veie tungt i utvelgelsen av 
leverandører og anskaffelser. Ingen HEKF Løpende 3,7
Krav om livsløpsanalyse for å sikre at de 
materialene som brukes i nybygg og ved 
renovering av bygg fremmer varige, robuste, 
arealeffektive og miljøvennlige løsninger.
Kriteriet skal veie tungt i utvelgelsen av 
materialer. Ingen HEKF Løpende 3,5

Utarbeide sjekkliste for miljøkrav man skal ha 
til entreprenørene i byggeprosjekter når det 
gjelder for eksempel drivstoffbruk, 
materialbruk, avfallsbehandling, osv

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
utarbeidelse
n HEKF

I løpet av 
2017 3,5

Vurdere medlemskap i Grønn byggalianse 
eller tilsvarende fora. 44 000,- HEKF

I løpet av 
2017 3,2

Hurum Eiendomsselskap KF skal ISO 14001-
sertifiseres

Rådmann
/styret HEKF 2021 4

Innhente underlag for og gjennomføre et 
energispareprosjekt (EPC)

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet HEKF

Innen 
2017 2,7

Grønne bygg – alle bygg med rom for opphold 
skal være plusshus (bygget skal ha en 
fornybar energiproduksjon som tilsvarer 
byggets årlige energiforbruk)

Vil avhenge 
av bygget HEKF

Innen 
2020 2,3

Byggeprosjekter skal ikke generere mer enn 
25 kg avfall pr m2 BRA.  

Vil avhenge 
av bygget HEKF 2017 3,5

Byggeprosjekter skal ha en 
kildesorteringsgrad på 85 %. Prosjektene skal 
fremme gjenbruk av materialer, prioritere 
bruk av miljømerkede og resirkulerbare 

Vil avhenge 
av prosjekt HEKF Løpende 3,7



materialer.

Ved nybygging eller renovering av 
kommunale bygg (dvs bygg med bruk til 
kontorer, skoler, besøksbygg, mv) skal 
prosjektet så langt det er mulig tilrettelegge 
for bruk av kollektivtransport, sykkel og 
gange. 
Parkering skal være tilgjengelig for de med 
spesielle behov. 
Det skal være ladestasjoner ved kommunale 
bygg.

25 – 
50 000,- pr 
punkt HEKF

Innen 
2019 3,5

Medvirke til at eiendomsmassen inngår i en 
helhetlig og bærekraftig stedsutvikling. 
Eiendomsmassen skal forvaltes etter 
økologiske prinsipper. Eksisterende 
vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.
Ved bruk av tilført jord skal det velges 
kompostjord, aldri torv eller blomsterjord 
tilsatt torv.

Vil avhenge 
av anlegget HEKF Løpende 3,8

Ved nybygging og renovering av bygg for 
kommunens egen bruk og utleie skal det alltid 
vurderes behovet for automatiserte løsninger 
(smarte bygg).

Interne 
kostnader 
knyttet til 
vurderingen

HEKF 
/framtidig 
byggeier Løpende 3,8

Utrede hvordan vannforbruket i offentlige 
bygg kan reduseres. 100000,- HEKF 2017 3,3

Transport i kommunal tjeneste
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 Kostnad Ansvar Når Verdi
Kurs i økonomisk kjøring for ansatte som 
bruker bil i tjenesten 100000,- Virksomhetene Innen 2018 2,8

Anskaffe el-biler som prøveprosjekt
Ingen mer-
kostnader. Virksomhetene

Så snart 
som mulig 2,8

80 % av alle kommunalt eide og leide biler 
skal være nullutslippsbiler. Øvrige biler skal, 
hvis mulig, gå på fornybart drivstoff.

Ingen mer-
kostnader. 
Kommer inn 
under 
kostnadene 
for lade-
stasjoner Virksomhetene Innen 2020 3,3

Økt bruk av web- og telefonmøter Ingen Virksomhetene Løpende 3,5

Utrede tiltak som gir ansatte insitament til å 
velge klimavennlig transport til og fra jobb 150 000,- Virksomhetene 2018 3,2

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-iks eies av Røyken, Hurum og 
Lier kommune og finansieres via rammeoverføringer fra kommunene.
Det er under arbeid en ny 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.

Vei, vann og avløp Kostnad Ansvar Når Verdi
Kommunen skal bruke eierskapet og arbeide 
for en utvikling av selskapet som en 
bærekraftig ressursbedrift som medvirker til 
at klimamålene nås.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Hurum 
kommune 
v/rådmann Løpende 3,7

VIVA-iks skal utarbeide klimahandlingsplan. 
Selskapet skal utarbeide årlige 
klimagassregnskap/ årlig statistikk på 
energibruk og fossilt drivstoff for egen 
virksomhet 400000,-

Kommunen 
v/rådmannen 2017 3

VIVA-iks skal ISO-9001 sertifiseres. ?
Kommunen 
v/rådmannen 2018 3

VIVA-iks skal ISO-14001 sertifiseres. ?
Kommunen 
v/rådmannen 2020 3,3

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

Kommunen 
v/rådmannen 2017 3

VIVA iks skal videreføre arbeid med å skifte ut 
veibelysning til led.

Ingen 
merkostnader

Kommunen 
v/rådmannen 2020 2,7

VIVA iks skal igangsette arbeid med å innføre 
automatisert vannmåleravlesning.

Kommunen 
v/rådmannen 2018 2,8

VIVA iks skal redusere lekkasjer på vannettet 
med 10 %.

Hovedplan 
VA

Kommunen 
v/rådmannen  2020 2,3

VIVA iks skal redegjøre for kostnadene som 
følger av lekkasjer på vannettet.
VIVA iks skal utrede/avklare muligheten for, 
konsekvenser og kostnader for å redusere 
lekkasjer på vannettet ned mot 15 %. 400000,-

Kommunen 
v/rådmannen 2017 2,5

VIVA iks skal tilrettelegge for å fjerne 
fremmedvann på avløpsnettet, samt 
tilrettelegge for lokal overvannshåndtering 
når dette er egnet.

Hovedplan 
VA

Kommunen 
v/rådmannen   1,8

VIVA iks skal arbeide for å redusere antall 
avløpsrenseanlegg og innføre mer moderne 
teknologi

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Kommunen 
v/rådmannen  2 

VIVA iks skal utarbeide strategi for en effektiv 
og bærekraftig avløpshåndtering med fokus 
på gjenbruk av ressurser. 400000,-

Kommunen 
v/rådmannen 2,5

Innkjøp og forbruk



Hurum kommune skal bidra til avfallsforebygging gjennom gode kommunale innkjøp, reduksjon av 
matsvinn og samarbeid med relevante aktører.
Hurum kommune er med i BTV Innkjøp, et innkjøpssamarbeid for Buskerud, Telemark og Vestfold. 
Alle rammeavtaler inngås gjennom dette samarbeidet. Det er et krav om at alle leverandører skal 
være miljøsertifiserte. Videre er det krav om at det skal være miljømerkede/miljøvennlige produkter 
tilgjengelig i alle avtaler. 

Innkjøp og forbruk Kostnad Ansvar Når Verdi
Så langt det er mulig skal det handles 
lokalt/kortreist.
Avklare om avtaler om innkjøp kan utformes 
slik at lokale leverandører kan være tilbydere.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet Innkjøp 2017 3,3

Bærekraft skal vektlegges som et sentralt 
kriterium i kommunens innkjøp av varer og 
tjenester. 

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet Virksomhetene Løpende 3,3

Lokale tilbydere og produsenter skal 
prioriteres når dette gir mindre 
klimafotavtrykk.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet Virksomhetene Løpende 3,3

Utarbeide en miljøveileder for innkjøp i 
Hurum kommune.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
utarbeidelse Innkjøp 2017 3,8

Kompetanseheving på livsløpsanalyser 15 000,- Innkjøp 2017 3,3
Ved enhver investering og ved større innkjøp 
skal miljøforhold og energibruk vurderes og 
prioriteres når dette gir mindre 
klimafotavtrykk

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
oppfølging Virksomhetene Løpende 3,3

Kommunen med tilhørende virksomheter skal 
miljøfyrtårnsertifiseres 21 900,-

Rådmann/ 
virksomhetene

Innen 
utgangen 
av 2018 2,8



4. Handlingsplan for Hurumsamfunnet

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. Hurum kommune prøver å oppfylle disse 
målsetningene gjennom kommuneplanen.
Hurum 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. 
Det er et stort fokus på tilrettelegging for økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange i kommunen.

Areal- og transport Kostnad Ansvar Når Verdi
Hensikten i alle reguleringsplaner må 
gjenspeile målene for reduksjoner i 
klimagassutslipp og energibruk som er satt i 
energi- og klimaplanen. 
I mal for reguleringsplaner skal 
utredningstema «miljøfaglige forhold» og 
«risiko og sårbarhet» alltid inngå.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
oppfølging Plan og bygg Løpende 3,7

Det skal utarbeides klare retningslinjer for 
hva miljøprogram til planprosesser og 
miljøoppfølgingsplaner til byggesaker skal 
inneholde

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
utarbeidelse Plan og bygg 2017 3,7

Sammenstille informasjonsmateriell om 
miljøvennlig bygging, som plan og bygg kan 
gi ut og informere om på alle 
oppstartsmøter. 50 000,- Plan og bygg 2017 4



Det skal fortsatt legges til rette for fortetting 
rundt de største tettstedene, spesielt Sætre 
og Tofte

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
oppfølging Plan og bygg Løpende 3,3

Avfallshåndtering skal inngå i 
arealplanleggingen på lik linje med annen 
infrastruktur, for å bidra til moderne 
avfallsløsninger som gir trygge og pene 
utearealer.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet Plan og bygg Løpende 3,8

Arealplanlegging skal åpne for bruk av lokale 
fornybare energikilder som biokraftverk, 
vindkraft, sol-, jord- og vannvarme

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet Plan og bygg Løpende 2,8

Definere sentrumsareal i Sætre og Tofte.
Tilrettelegge for parkeringsregulering og 
vareleveranse til sentrum. Avklare 
hovedstrukturer og behov for tilrettelegging 
for sykkel og gange inn mot bilfrie 
pendlerparkering, sentrum og 
kollektivtrafikk. 400 000,-

Plan og 
bygg/Viva 
iks 2017 3,2

Utrede mulighetene for støtteordninger som 
gir innbyggere insitament til kjøp av elsykkel

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet Rådmannen 2017 3,3

Utarbeide en ladestasjonstrategi for hele 
kommunen

100000,- + 
muligheter for 
tilskudd

Plan og 
bygg/Hurum 
energi 2017 3,2

Etablere sammenhengende sykkelveinett 
over og rundt Hurum samt i tettstedene. 10000,- pr lm Rådmannen 2025 3

Utarbeide en sykkelstrategi for kommunen.

400 000,- + 
muligheter for 
tilskudd Plan og bygg 2018 3

Hurum kommune ønsker at det skal bygges 
ut bærekraftige og økologiske byggefelt. 
Arealplanlegging skal stimulere til dette. 

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Plan og 
bygg/Viva 
iks/Hurum 
energi/HEKF 2017 3,8

Arealplan som tilrettelegger for etablering 
av elektrisk hurtigbåt på Oslofjorden 
(Fjordbanen), med anløp i Hurum (Sætre) Ingen Plan og bygg 2017 3,2

Tilrettelegge for etablering en bil- og 
sykkelpoolordning i Hurum.

200 000,- + 
muligheter for 
tilskudd

Rådmannen/ 
næringsliv 2018 3,2

Der bilpoolordninger etableres kan det 
vurderes reduserte krav til bilparkering.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet Plan og bygg 2017 3,7

Strategi for energiforsyning i kommunen 
hvor også lokal energiproduksjon inngår 350 000,-

Plan og 
bygg/Hurum 
energi 2018 2,5



Belysning og automatikk i tilknytting til 
idrettsanlegg, turveier, mv skal skiftes ut til 
led. Etablere en tilskuddsordning. 100000,-

Idrettslag/ 
kultur 2020 2,7

Energibruk i bygg
Etter kommuneplanen skal det ved regulerings- og byggesaksbehandling redegjøres for klima- og 
energispørsmål, herunder vurderes bruk av alternative energikilder for oppvarming og alternative 
løsninger for vann og avløp.
Hurum Energiverk AS eies av Hurum kommune. 
Enova gir gode råd og forslag til energiløsninger som er tilpasset den enkelte. På nettsiden 
www.enova.no kan alle gå inn og få tilgang til råd, veiledning og tilskudd til energitiltak. 

Energibruk i bygg Kostnad Ansvar Når Verdi
Kommunen skal være en aktiv eier av 
Hurum Energiverk AS og arbeide for en 
utvikling av selskapet som en bærekraftig 
ressursbedrift som medvirker til at 
klimamålene nås.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Hurum 
kommune 
v/rådmann Løpende 3,7

Informere om solkart.no på kommunens 
internettsider. Ingen

Plan og 
bygg/Hurum 
energi 2017 2,8

Knytte Hurum kommune til 
«Energiportalen.no» slik at innbyggerne får 
tilgang til en gratis nettbasert energianalyse 
av egen bolig. ?

Hurum 
kommune 2017 2,8

Innføre "grønne uker" kampanjen med 
gratis energirådgivning, som en fast årlig 
kampanje og også utvide til å inkludere 
elsykkel og elbilleverandører. 150000,-

Hurum 
energi 2017 3,8

Holde informasjonsmøte for næringsliv og 
innbyggere om solenergi og andre fornybare 
energikilder. 30000,-

Plan og 
bygg/Hurum 
energi 2017 3,2

Etablere et lokalt kompetansesenter 
innenfor energi og bærekraftig utvikling. 
Senteret skal betjene og bistå innbyggere, 
landbruk og næringsbedrifter.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Hurum 
energi/ 
næringsråd 2018 3,5

Innføre en støtteordning for kjøp av 
solcellepanel. 50000,-/år

Hurum 
kommune 2017 2,8

Forbruk og avfall
Hurum 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 ny 
gjenvinningsstasjon på Follestad med økt kapasitet og større brukervennlighet. Alt matavfall fra 
Drammensregionen skal fra og med 2016 omdannes til biogass og biogjødsel på ”Den Magiske 
Fabrikken” i Tønsberg. 
Innbyggerne i Drammensregionen er flinke til å kildesortere, og i 2015 sorterte de hele 70,4 prosent 
av avfallet sitt. Men fortsatt er det mye avfall som skulle vært sortert bedre. Gjennom informasjon og 
holdningsskapende tiltak arbeider RfD for å øke bevisstheten om kildesortering, slik at 
sorteringsgraden blir bedre. 
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 sine innbyggere 
om det klimagassutslippet som genereres gjennom deres forbruk og viktigheten av å senke dette. 

http://www.enova.no/


Forbruk og avfall Kostnad Ansvar Når Verdi
Kommunen skal bruke eierskapet aktivt for 
å utvikle selskapet som en bærekraftig 
ressursbedrift som medvirker til at 
klimamålene nås.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Hurum 
kommune 
v/rådmann Løpende 3,7

Kommunen skal arbeide for at avfallsmål 
nås, herunder avfallsminimering og økt 
ombruk.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Hurum 
kommune 
v/rådmann Løpende 3,2

Kommunen skal aktivt støtte opp om RfDs 
kampanjer og kommunikasjon med 
innbyggerne. 

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Hurum 
kommune 
v/rådmann Løpende 2,8

Legge til rette for etablering av næring som 
driver med gjenbruk, redesign, 
produktrearasjoner, mv.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Hurum 
kommune 
v/rådmann 
/Hurum 
næringsråd/ 
næringsliv 2018 3

Kommunen skal bruke eierskapet for å 
tilrettelegge for lokalt ombruk av 
gjenstander innlevert til 
gjenvinningsstasjon.

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Hurum 
kommune 
v/rådmann Løpende 3

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 gjør fører oss videre.
Skolene er spesielt viktige i dette arbeidet. Klima og energi 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. 
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 gjort til nå.

Utdanning og kunnskap Kostnad Ansvar Når Verdi

Gi ut jevnlige "klimatips" for innbyggerne på 
nettsider og facebooksider

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
utarbeidelse Hurum energi Løpende 3,7

Gjennomføre et kurs (f eks ENOVAs gratis 
kurstilbud) for lærere om miljø og klima.
Innarbeide/styrke miljø og energi som del 
av undervisningen. 100000,- Skolene 2019 3,7
Alle ungdomsskoler må ta i bruk RfD's tilbud 
om gratis besøk på gjenvinningsstasjonen Ingen Skolene Hvert år 2,8

Etablere et samarbeid mellom skolene i 
Hurum og miljøet på Ås

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet + ev 
vikarkostnader Skolene 2018 3,2



(50000,-)

Etablere et samarbeid mellom skolene i 
Hurum og Statkraft (Tofte)

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet + ev 
vikarkostnader 
(50000,-) Skolene 2018 3,2

Etablere et lokalt kompetansesenter 
innenfor energi og bærekraftig utvikling. 
Senteret skal betjene og bistå innbyggere, 
landbruk og næringsbedrifter

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet + 
løpende 
driftskostnader 
(100000,- pr år)

Hurum 
kommune/ 
Hurum 
energi/ 
næringsråd 3,5

Så mange skoler og barnehager i Hurum 
som mulig skal være «Grønt flagg»-
sertifisert2.

1875,-/pr enhet 
og år

Skolene 
/barnehagene 2018 3,7

Opplæring om gjenvinning og gjenbruk av 
plast. Skolene organiserer rydding langs 
strandlinjen. Innsamlet plast gjenvinnes og 
gjenbrukes på bibliotekets «smartLAB»

50000,- + 
fylkesbiblioteket 
forutsettes å gi 
tilskudd. 

Skolene/
biblioteket 2017 3,7

Årlig ”ta vare på det du har”-kampanje. 50000,- pr år
Skolene/
biblioteket Løpende 3,3

Næring
Kommunen samarbeider kontinuerlig med Hurum Næringsråd for å skape nye arbeidsplasser i 
Hurum. Næringsrådet er en uavhengig organisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i 
Hurum. Ved å skape arbeidsplasser som er tilpasset innbyggernes kompetanse og ønsker, vil Hurum 
bli mer kortreist og inn- og utpendling vil reduseres. 
Omstillingsplan for Hurum 2014-2020 ble vedtatt av Kommunestyret den 27.5.2014. I prosjektstyret 
deltar representanter fra næringsliv, næringsråd, regionale myndigheter, kommunens administrative 
og politiske ledelse. Hensikten med omstillingsprogrammet er å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for 
fremtiden. 
I omstillingsprosjektets strategidokument om grønn vekst framgår at partene skal arbeide aktivt for å 
identifisere, synliggjøre og utvikle muligheter for grønn vekst i lokalt næringsliv og offentlig 
forvaltning.

Næring Kostnad Ansvar Når Verdi

Kommunen skal være en aktiv 
samarbeidspart for Næringsrådet og 
arbeide for en utvikling hvor rådets rolle 
medvirker til å nå klimamålene.

Interne 
tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Hurum kommune 
v/rådmann Løpende 3,7

Videreutvikling av næringsvirksomhet i 
Hurum med særlig vekt på nyskaping og 
«grønn profil». 

Interne 
tids-
kostnader 
knyttet til 

Kommunen/lokalt 
næringsliv Løpende 3,5

2 Internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, skoler, mv. Formålet er å sikre bærekraftig 
utvikling gjennom miljøopplæring. Nærmere om Grønt flagg: http://fee.no 

http://fee.no/?pageslug=hva-er-gront-flagg-4399


arbeidet

Samarbeide om å bedre tilbudet av 
lokale bærekraftige opplevelser, 
aktiviteter og smaker 

Interne 
tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Kommunen/lokal 
reiselivs- og 
landbruksnæring 2017 3,3

Etablere boligtilbud i Hurum kommune 
basert på grønne bygg. Tilbudet skal 
oppleves attraktivt, særegent og bidra 
til redusert miljøbelastning

Interne 
tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Lokal byggenæring 
(det er ikke ment at 
kommunen skal 
bygge dette, i så fall 
må det være HEKF) 

Innen 
2018 3,5

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 gjøre 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 husdyrgjødsel, opprettholdelse av driveplikt, skogplanting 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. Nettverkets 
forretningsmodell er under utvikling. 

Landbruk Kostnad Ansvar Når Verdi

Videreføre arbeidet med å legge til rette for 
et matnettverk i Drammensregionen

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Landbruks-
kontoret/ 
næringen Løpende 3,3

Etablere et prosjekt for å undersøke 
klimafotavtrykk på lokale varer

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Landbruks-
kontoret/ 
næringen 2018 3

Etablere en arena for klimatiltak i 
landbruket 150000,-

Landbruks-
kontoret/ 
næringen 2017-2020 2,5

Etablere en arena for formidling av 
kunnskap og bærekraftig energibruk i 
landbruket

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet + 
løpende 
driftskostnader 
(20000,- pr år)

Landbruks-
kontoret/ 
Hurum 
energi 2017-2020 2,8



Tilrettelegge for omsetting av lokale 
landbruksvarer (”bondens marked”) i 
Hurum

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet + 
løpende 
driftskostnader 
(20000,- pr år)

Landbruks-
kontoret/ 
Nærings-
rådet Løpende 3,2

Formidle kunnskap og bidra til utvikling av 
økologisk landbruk i Hurum

Interne tids-
kostnader 
knyttet til 
arbeidet

Landbruks-
kontoret løpende 2,7

Prosjektene som omhandler klimafotavtrykk på lokale varer og etablering av en arena for klimatiltak i 
landbruket er et samarbeid mellom Hurum, Lier og Røyken. Det er søkt om prosjektfinansiering og 
arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med miljøvernansvarlig i kommunene. 



5. Handlingsplan for klimatilpassing
Også Hurum kommune må ta konsekvensene av at klimaet endrer seg og gjøre det vi kan for å 
tilpasse oss et våtere og varmere klima. Hurum har opplevd flom og ras i flere tettsteder som følge av 
store nedbørsmengder. Det er imidlertid ikke kun flom og ras som blir et problem når klimaet endrer 
seg. Klimaendringene vil påvirke landbruket og biomangfold, foruten bygninger og infrastruktur. 
Kommunen har fortsatt en vei å gå når det gjelder å arbeid med klimatilpasning og trenger å heve 
kompetansen på dette området.

Klimatilpasning Kostnad Ansvar Når
Utarbeide plan for overvann. Planen skal bygge på 
og redegjøre for oppdatert kunnskap om overvann, 
gi konstruktive og eksemplifiserende bidrag til lokal 
overvannshåndtering.

350000,- VIVA 2018

Konsekvenser av klimaendringer skal vurderes i 
aktuelle risiko- og sårbarhetsanalyser

Interne tidskostnader Alle Løpende

Kommunen skal sikre klimatilpasning i all 
arealplanlegging

Interne tidskostnader Plan og bygg Løpende

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

Usikkert VIVA/ 
Beredskaps-
sjef

Løpende

Kommunen skal gi relevant informasjon om 
klimaendringer og virkninger for næringsliv, 
innbyggere og samfunn

Interne tidskostnader VIVA/ Plan 
og bygg

Løpende

Kommunen skal sikre bevaring av biologisk 
mangfold i et endret klima gjennom tilstrekkelig 
med grøntareal og sammenhengende 
grøntstrukturer, vern av utvalgte naturtyper og 

Interne tidskostnader Kommunens 
selskaper og 
virksomheter

Løpende



fjerning av fremmede arter.

Øke kompetansen om klimaendringer i landbruket Kostnadene kommer 
under tiltaket 
"etablere en arena for 
klimatiltak i 
landbruket"

Landbruks-
kontoret

2017-
2020

Sammenstille informasjonsmateriell og dele ut 
informasjon om håndtering av overvann til 
utbyggere

Interne tidskostnader VIVA/Plan og 
bygg 

2018

Stille krav om grønne tak i nye utbygginger i 
tettstedene (konsentrert bebyggelse, der dette er 
relevant)

Interne tidskostnader Plan og bygg Løpende

Unngå nedbygging av matjord. Opprettholde nivået 
på produktivt landbruksareal på 2016-nivå. Ved 
nedbygging skal det stilles krav om etablering eller 
nydyrking av tilsvarende areal. Arealdef, kfr 
landbrukskontoret.

Interne tidskostnader Plan og bygg Løpende

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

Usikkert HEKF, VIVA, 
Plan og bygg

Løpende

Utarbeide en lokal handlingsplan for å bekjempe 
invaderende fremmede eller uønskede arter 
(iberiasnegl, stillehavsøsters, mv)

500000,-
Mulighet for tilskudd.

Hurum 
kommune

2018


