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Kommuneplanen er utgangspunktet for planen. 

Satsingsområdet Handling mot klimaendringene har 

følgende mål:

• Askersamfunnet handler umiddelbart for å bekjempe 

klimaendringene og konsekvensene av dem

• Askersamfunnet skal være i front for 

lavutslippssamfunnet i tråd med nasjonale og 

internasjonale føringer

En strategisk plan som peker retning og beskriver 

innsatsområder, mål og strategier for de neste 12 årene.

Planen inkluderer hele askersamfunnet, ikke bare kommunal 

drift.



De tre bærekraftspilarene

• Miljø

• Sosial bærekraft

• Økonomisk bærekraft

Klimautfordringen – i hjertet av bærekraftsarbeidet
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Tydelig mandat fra innbyggerne

Over 90 prosent av innbyggerne er enige om 
at Asker kommune skal ligge i front for å 
redusere utslipp av klimagasser
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I Asker skjer det allerede mye bra
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Men det må mer til for å ligge i front for lavutslippssamfunnet 

TYDELIG LEDELSE
Vise retning, engasjere, forklare hvorfor og hvordan   

ØKE TEMPO
Vi har liten tid til å handle    

SYSTEMATISK ARBEID
Struktur og langsiktighet må prege klimaarbeidet      



Fra lineær til sirkulær økonomi
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Dagens økonomiske system – lineær økonomi 
Etablert når det var få mennesker og rikelig med ressurser

Vi må hit – sirkulær økonomi
Trengs når det er mange mennesker og få ressurser igjen 

Vi må bruke ressursene 

effektivt for å redusere 

behovet for å ta ut nye 

ressurser 

Circularity Gap Report 

Norway viser at Norge 

er 2,4 % sirkulær (2020)

Kilde: Circular Norway
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Indirekte utslipp av klimagasser
Indirekte utslipp er de klimagassene som slippes ut utenfor Asker kommune sine 
grenser, forårsaket av forbruket til oss som bor i kommunen. Eksempel: En genser vi 
kjøper forårsaker utslipp andre steder i verden under produksjon og transport. 

Direkte utslipp av klimagasser
Direkte utslipp er de klimagassene som slippes ut i Asker kommune, for eksempel fra 
biler, fabrikkpiper og fyringsanlegg. 
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Foto: Digital trends

Fordeling av utslipp fra en gjennomsnittlig askerbøring

• Indirekte utslipp: 
83 prosent - 830 000 tonn CO2e

• Direkte utslipp: 
17 prosent -170 000 tonn CO2e

En diesel-/ bensinbil slipper ut ca. 2 tonn CO2e i løpet av et år.



10Topp fem utslippskilder for Asker
Direkte og indirekte utslipp
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Veitrafikk
103 000 tonn CO2e

4
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Transport og 
reise
130 000 tonn CO2e

Forbruks-
materiell
160 000 tonn CO2e

Strøm
170 000 tonn CO2e

Mat
220 000 tonn CO2e

Ikke glem bygg 
og anlegg!
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Direkte utslipp av klimagasser innenfor  Askers grenser



Hvordan ser framtidas utslippstall ut for Asker?
DIREKTE UTSLIPP
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13INNSATSOMRÅDER

KLIMASMART MAT

Mat er vår største kilde 
til utslipp. Vi kan bidra 

til smart innkjøp av mat.  

FREMTIDSRETTEDE
BYGG OG ANLEGG

Bygg- og anleggsektoren 
er en viktig drivkraft 

i omstillingen til 
lavutslippssamfunnet.

ENDRING, LEDELSE OG 
KOMMUNIKASJON

Omstillingen krever tydelig 
og modig ledelse.

GRØNN MOBILITET

Vi må tilrettelegge og
inspirere til økt grønn
mobilitet.

BÆREKRAFTIG FORBRUK

Forbruk og avfall må
reduseres, økt satsing
på ombruk.  

NATUREN SOM KARBONLAGER

Karbonlagring i naturen 
er et av de mest 

kostandseffektive 
klimatiltakene.  
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Endring, ledelse og kommunikasjon - strategier

• Asker kommune skal, gjennom fokus på opplæring og kompetanseutvikling, bidra til at 

kommunens ledere peker retning og motiverer til handling som reduserer klimagassutslipp 

• Asker kommune skal stimulere til at ledere i næringsliv og frivillighet peker retning og motiverer 

til handling som reduserer klimagassutslipp

• Asker kommune skal, gjennom en positiv klimakommunikasjon som tar utgangspunkt i folks 

hverdag, fremme samskaping, atferdsendring og oppslutning om klimatiltak i askersamfunnet

• Asker kommune skal utvikle strukturer og metodikk som sikrer en helhetlig og balansert tilnærming 

til de tre bærekraftsdimensjonene miljø, økonomi og sosial bærekraft

• Asker kommune skal miljøsertifisere kommunale virksomheter og bygg etter hensiktsmessige 

sertifiseringsordninger og skal være en pådriver for at flere bedrifter miljøsertifiserer seg
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Klimasmart mat - strategier

• Asker kommune skal i samarbeid med næringslivet og askersamfunnet, bidra til å redusere 

matsvinn i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker

• Asker kommune skal, i samarbeid med næringslivet, legge til rette for at egne ansatte og Askers 

innbyggere velger klimavennlig og kortreist mat

• Asker kommune skal, i samarbeid med landbruksnæringen og overordnede myndigheter, bidra til at 

lokale produsenter av mat overholder sine forpliktelser i henhold til landbrukets klimaavtale
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Bærekraftig forbruk - strategier

• Asker kommune skal, i samarbeid med næringslivet, legge til rette for økt reparasjon, ombruk 

og delingsøkonomi for å sikre bærekraftig forbruk og avfallsreduksjon i askersamfunnet

• Asker kommune skal, sammen med innbyggerne, næringslivet og frivilligheten, skape 

møteplasser for kunnskapsdeling og samarbeid om sirkulære løsninger

• Asker kommune skal, gjennom en effektiv renovasjonstjeneste, arbeide aktivt for at det blir 

enklere for innbyggere og næringslivet å kildesortere

• Asker kommune skal jobbe for at mest mulig av husholdningsavfallet og avfall fra kommunens 

egen virksomhet blir til resirkulerte råvarer

• Asker kommune skal utvikle tydelige retningslinjer for å sikre grønne og sirkulære kommunale 

anskaffelser
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Framtidsrettede bygg og anlegg - strategier

• Asker kommune skal, i samarbeid med næringen, jobbe for økt etterspørsel og teknologiutvikling innen 

utslippsfrie løsninger i bygg- og anleggsvirksomhet

• Asker kommune skal, i samarbeid med næringslivet, jobbe for at nye bygg skal bli nullutslippsbygg, 

gjennom å redusere utslippene fra materialer, energi, byggeavfall og anleggsfase

• Asker kommune skal, gjennom økt fokus på energirehabilitering, økt kompetanse på energioppfølging, og 

nær-nullenergistandard i nybygg, redusere energibruk i egne bygg og være en pådriver for reduksjon av 

energibruk i private bygg

• Asker kommune skal velge materialer med lave klimagassutslipp i sine bygg

• Asker kommune skal rehabilitere framfor å bygge nytt der det er hensiktsmessig, og nye bygg og anlegg 

designes for lang levetid og ombruk 

• Asker kommune skal arbeide for lavere klimafotavtrykk fra anleggsprosjekter gjennom økt gjenbruk, 

massebalanse og bærekraftig materialbruk 

• Asker kommune skal ta klimahensyn ved plassering av sine bygg og anlegg
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Grønn mobilitet - strategier

• Asker kommune skal, gjennom god arealplanlegging og effektivisering av varetransporten, jobbe 

for å redusere behovet for transport i askersamfunnet

• Asker kommune skal, i samarbeid med overordnede myndigheter, jobbe aktivt for å gjøre 

gange, sykkel og kollektivtilbudet mer konkurransedyktig enn bilbruk for innbyggerne våre 

• Asker kommune skal øke takten på bygging av sammenhengende gang- og sykkelinfrastruktur 

med fokus på sikkerhet, lys, helårstilbud og separering av gående og syklende 

• Asker kommune skal, gjennom diverse insentivordninger, legge til rette for at de ansatte skal 

kunne gå, sykle eller ta kollektivt til jobb og til møter 

• Asker kommune skal jobbe mot en rask utfasing av fossile kjøretøy, fartøy og maskiner i 

egen organisasjon, samt stimulere til en rask utfasing også i askersamfunnet
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Naturen som karbonlager - strategier

• Asker kommune skal etterstrebe en balanse i arealregnskapet, gjennom å sikre at nedbygging 

av natur og matjord kompenseres for og ikke fører til at karbonrike arealer eller matjord totalt 

sett, reduseres i omfang eller kvalitet

• Asker kommune skal, i dialog med skognæringen og overordnede myndigheter, forsterke 

fokuset på økt skogvern i kommunen og definere nye områder innenfor markagrensa

• Asker kommune skal sørge for å kontinuerlig oppdatere sin kunnskap om naturens og jordas 

rolle i karbonkretsløpet og bidra med kunnskapsformidling til skog- og jordbruket

• Asker kommune skal gjennom bevisst arealforvaltning ta vare på kommunens myrområder, samt 

bruke torvfri jord i egen drift
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Mange klimatiltak er økonomisk bærekraftige
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Kommunen skal ikke kutte utslippene alene. 
Innbyggere og næringsliv skal bidra. 

Alt vil ikke skje over natten.
Gradvis opptrapping 
av ambisjoner og utvikling.



Hvordan skal vi måle framgang?
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Indikator Resultat (siste data/basisår) Mål

Direkte klimagassutslipp i askersamfunnet 172 994 tonn CO2e (2019) Maks 95.000 tonn innen 2030 (67 % red fra 2009)

Nettobruk av elektrisitet i husholdningene 722 GWh(2019) Maksimalt på 2019-nivå i årene framover

Sykkelandel i askersamfunnet 4 % (2017) 8 % innen 2026 og 12 % innen 2030

Matsvinn hos innbyggere 36,7 kg/innbygger (2018) Maks 27,2 kg/innbygger innen 2025 (30 % red fra 2016)

Materialgjenvinning (husholdningsavfall) 50,9 % 

(2019)

60 % innen 2025

Husholdningsavfall 434 kg/innbygger (2019) Maks 300 kg/innbygger innen 2030 (30 % red fra 2019)

Endring til mer klimavennlig adferd hos innbyggere 53 % (2020) 70 % innen 2025

Nedbygging av naturområder Foreløpig ingen målinger Ingen netto nedbygging

Miljøvennlige anskaffelser Måling i 2020 Det legges tydelig vekt på miljø i minst halvparten av de 

kommunale anskaffelsene enten i tildelingskriterier, kvalifikasjons-

krav, absolutte krav til produktet/tjenesten eller kontraktskrav.

Utslippsfrie anleggsplasser i regi av kommunen Innen 2025

Bruk av bærekraftig fossilfritt drivstoff i kombinasjon med 

tilgjengelige utslippsfrie maskiner

Frem til 2025

Kommunale bygg - nullutslipp Innen 2030

Nybygg nær null energi standard Fra 2021

Utslipp av klimagasser fra kommunale byggeprosjekt Sammenlignes med et «referansebygg» 

2020/2021 (TEK 17)

40 -60 % reduksjon fra referansebygg innen 2024/2025

Avfallsmengde fra kommunale byggeprosjekt 20 til 50 kg/m2 25 kg/m2 2021

Kommunale elbiler/hydrogenbiler/biogassbiler (personbiler 

og varebiler)

43 % av nye biler (2020) Kun nye el-/hydrogen-/biogass-biler der dette er mulig fra 1.1.2021



Vil du si din mening om 

klimaplanen?

post@asker.kommune.no

Merk med «saksnummer 21/02190»

mailto:post@asker.kommune.no

