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Sammendrag
Planprogrammet for kommunedelplan klima og energi i Nitte dal kommune 2018 - 2030
ble fast s att av kommunestyret, sak nr. 59/17, den 19. juni i 2017. Forslag til
kommunedelplan for klima og energi er nå utarbeidet. Planen viser status for Nittedal
kommune som virksomhet og samfunn, samt kommunens mål og handlinger i
klimaarbeidet der kommunen kan påvirke.

Forslag til plan er nå utarbeidet og rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig
ettersyn .
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Rådmannens innstilling 
1. Forslag til kommunedelplan for klima og energiplan i Nittedal kommune 2018 – 

2030 legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 11-14. 

2. Forslag til ladepunktstrategi legges frem ved 2. gangs behandling.  

 

 

Rådmann i Nittedal 

Finn Christian Brevig 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 



Vedlegg 

1. Forslag til klima og energiplan 2018 -2030 

2. Utkast til handlingsoversikt 

3. Klimaregnskap for Nittedal kommune  

  

 

Øvrige dokumenter 

1. Regional plan for klima og energi i Akershus, 2018 

 

 

Øvrige dokumenter kan bestilles fra politisk sekretariat 

politisk.sekretariat@nittedal.kommune.no 

 

  

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/klima-og-energi/regional-plan-for-klima-og-energi/
mailto:politisk.sekretariat@nittedal.kommune.no


Saksframstilling 
 

BAKGRUNN FOR SAKEN 
Planprogrammet for kommunedelplan klima og energi i Nittedal kommune 2018 - 2030 

ble fastsatt av kommunestyret, sak nr. 59/17, den 19. juni i 2017. Forslag til 

kommunedelplan for klima og energi er nå utarbeidet og skal i henhold til plan- og 

bygningslovens bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Forhold til eksisterende plandokument 
Planen erstatter klima og energiplan for Nittedal kommune fra 2010. Vedtatt plan vil gi 

føringer for andre planer som for eksempel kommuneplan, sentrumsplan, 

reguleringsplaner, landbruksplan m.m.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER 
Status 

Den første kommuneplanen i Nittedal kommune for klima og energi ble vedtatt av 

kommunestyret i 2010. Den viste at direkteutslippet i 1991 var ca. 44 000 tonn CO2-

ekvivalenter i Nittedal. Direkteutslippene i 2016 var totalt ca. 50 170 tonn CO2-

ekvivalenter. Dette betyr at utslippene har steget med om lag 6 170 tonn CO2-

ekvivalenter. Årsaken til økningen er veitrafikken. Fra 1991 til 2016 har befolkningen økt 

fra ca. 16 000 til 22 800 innbyggere og antall innbyggere i kommunen fortsetter å vokse.  

 

I 2030 forventes det at kommunen har om lag 27 000 innbyggere. Dette generer bl.a. økt 

transportbehov og energibruk. Det er derfor en utfordring å kunne redusere de totale 

utslippene samtidig som vi blir flere innbyggere. Flere tiltak er gjennomført som et 

resultat av den første klima- og energiplanen.  

 

Innhold 

Klima og energiplanen tar stilling til langsiktige utfordringer og mål for 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon når det gjelder klima 

og energispørsmål. Planen legger grunnlaget for at klima og energihensyn får et spesielt 

fokus i all kommunal virksomhet, og er retningsgivende for prioriteringer i kommunens 

handlingsprogram og virksomhetsplaner.  

 

Planens hovedfokus er områder hvor kommunen kan påvirke. Dette er gjennom rollen 

som myndighetsutøver og samfunnsutvikler med ansvar for planlegging, samt rollene 

som tjenesteyter, innkjøper, eiendomsforvalter og kunnskapsformidler. Planen består av 

en statusdel og en handlingsdel. I handlingsoversikten fremgår hvem som er ansvarlig 

og tidspunkt for gjennomføring. Planen er foreslått å gjelde for perioden 2018-2030 og 

vil bli vurdert revidert hvert fjerde år.  

 



Planarbeidet har tatt utgangspunkt i gjeldende plan, statistikk fra Hafslund, 

Klimaregnskap for Nittedal kommune, nyere statistikk for klimagassutslipp fra 

SSB/Miljøstatus og forslag til Regional plan for klima og energi i Akershus. Foreliggende 

plan er utformet som en kommunedelplan. 

 

Satsingsområder 

Den nye planens satsingsområder gjenspeiler kommunens mulighet for påvirkning. 

Dette er  

 Arealbruk og transport 

 Klimagassutslipp og energipåvirkning i egen virksomhet 

 Avfallshåndtering og avløp 

 Landbruk 

 Samarbeid/partnerskap 

 Kunnskap og holdningsskapende arbeid 

 

Organisering 

Planprosessen har vært ledet av en styringsgruppe bestående av kommunalsjef i sektor 

for miljø og samfunnsutvikling og enhetsleder for plan-, bygg og geodata. 

Miljøvernrådgiver har vært prosjektleder. I tillegg har kommunen underveis blant annet 

hatt dialog med næringslivet, ROAF og skolene. Hovedutvalg for miljø og 

samfunnsutvikling har fått orientering om planarbeidet, og fått mulighet til å komme 

med innspill.  

 

Utredningsbehov 

Planprogrammet skisserte følgende utredningsbehov i forbindelse med planarbeidet: 

 Klimagassregnskap 

 Utrede effekter av foreslåtte tiltak 

 Klimabudsjett 

 Klimanøytralt sentrum 

 

Klimagassregnskap 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sluttet i 2012 å publisere tall for kommunal energibruk og 

klimagassutslipp. Bakgrunnen for dette var stor usikkerhet rundt metodebruken og 

kvaliteten på statistikken. Kommunen fikk derfor utarbeidet et eget klimagassregnskap 

for kommunen som virksomhet og for Nittedalssamfunnet for 2015. Klimaregnskapet 

gir informasjon om klimagassutslipp innen ulike sektorer i, samt deler av, kommunen. 

Klimaregnskapet følger vedlagt (vedlegg 3). 

 

Miljødirektoratet har igjen publisert tall for klimagassutslipp på kommunenivå for 2016. 

Deler av denne statistikken, i tillegg til statistikk fra den regionale planen, er også 

benyttet i forslag til plan.  

 

Utrede effekter av foreslåtte tiltak og klimabudsjett 

Miljømyndighetene har i den senere tid hatt fokus på å legge til rette slik at kommunen 

kan beregne effekter av ulike klimatiltak. Det finnes per i dag ikke et helhetlig system for 



dette. Kommunen har i planarbeidet startet arbeidet med å finne gode indikatorer og 

målbare størrelser, som kan indikere hvordan tiltakene fungerer. Disse fremgår av 

utkast til handlingsoversikt. Kommunen har i planarbeidet fokusert på tiltak som vi vet 

har en effekt og vil ta i bruk indikatorer og beregningsverktøy utviklet av overordnede 

myndigheter når dette foreligger.  

 

Klimanøytralt sentrum 

Utvikling av Nittedal sentrum til et attraktivt og klimanøytralt kommunesentrum har 

vært en del av arbeidet med planen. Det videre arbeidet med utviklingen av 

et klimanøytralt sentrum vil bli videreført gjennom områdeplan for sentrum og gjennom 

en egen klima og energistrategi for sentrum. 

 

Regional plan for klima og energi 

Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune vedtok i juni i år Regional plan for klima og 

energi med handlingsprogram. Kommunen har avgitt høringsuttalelse til planen. Planen 

staker ut en felles retning for klimaarbeidet i fylket og har offentlige innkjøp, miljøledelse 

og kunnskap og kompetanse som felles overordnede strategier for å redusere 

utslippene for alle satsingsområder. Kunnskapsgrunnlaget i planen, målene og tiltakene 

er utformet i nært samarbeid med kommunene og vil kunne legge grunnlaget for 

utarbeidelse av lokale klima og energiplaner samt bidra til et sterkere trykk på 

gjennomføring av tiltak.  

 

Høring 

Arbeidet med planen er blitt noe forsinket i forhold til fremdriftsplan fastsatt i 

planprogrammet. Forslag til plan vil bli sendt på høring, og lagt frem for endelig 

behandling våren 2019 parallelt med kommuneplanens arealdel.   

 

Ved offentlig ettersyn skal det informeres om arbeidet i minst én lokalavis (Varingen), og 

i elektroniske medier (kommunens nettsider). Høringsutkast vil være tilgjengelig på 

internett, kommunens servicetorg/bibliotek og sendes til offentlige myndigheter, 

interesseorganisasjoner og nabokommuner. Det vil også bli vurdert å avholde 

informasjonsmøter om planen.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 
 

Økonomi 

Flere av tiltakene vil medføre økonomiske konsekvenser for kommunen. Forslag til tiltak 

vil bli vurdert i forbindelse med årlig behandling av handlingsplan med budsjett, og må 

evt tas inn der for å kunne gjennomføres. 

 

Miljø 

Se saken for øvrig. 



 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Reduksjon av klimagassutslipp er nødvendig for å redusere konsekvensene av 

klimaendringer. Klimaendringer som flom, fare for ras o.l. er forhold som vurderes i 

ROS-analyser.  

 

Universell utforming (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

Ikke relevant.  

 

Folkehelse 

Hetebølger og skogbranner, underernæring på grunn av mindre matproduksjon og 

sykdommer som overføres via vann, mat eller insekter er eksempler på hvordan 

klimaendringene globalt påvirker helse negativt. 

 

Forebygging av kriminalitet 

Ikke relevant. 

 

Barn og unges interesser 

Ikke relevant.  

 

Forslag til alternativer  
Forslag til klima og energiplan legges ikke ut på høring.  

 

Konsekvenser 

Dersom planen ikke revideres vil kommunen ha mangelfulle målsettinger og handlinger 

i gjeldende plan, for å redusere klimagassutslipp fra områdene kommunen kan påvirke. 

Fokuset på klima vil bli mer opp til den enkelte ansatte å prioritere og ta hensyn til. 

Dette vil ikke være i tråd med kommunens strategiske mål «rent miljø». 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 
I kommunens arbeid med klima, miljø og energi er den viktigste rollen å arbeide for å 

redusere klimagassutslipp. Vi kan ta i bruk vår rolle som samfunnsaktør og legge til rette 

for at andre kan bidra i klimaarbeidet. Lokale nettverk som kommunen setter i gang kan 

ha store ringvirkninger.  

 



Vi har også potensial for å påvirke både direkte utslipp som skjer lokalt og indirekte 

utslipp fra varer og tjenester hvor utslippet skjer andre steder. Videre må vi sette 

klimaarbeidet i system og integrere det i egne rutiner og systemer slik at det ikke er 

avhengig av enkeltpersoner og «ildsjeler». 

 

Skal vi nå Paris-målsetningen kan hver enkelt av oss ikke slippe ut mer enn 1,5 tonn CO2 

ekvivalenter per innbygger innen 2050. Når vi i dag har et utslipp på ca. 10,5 tonn CO2 

ekvivalenter per innbygger er det en omfattende jobb som må til.  

 

Det er i planen foreslått en rekke gode og realistiske mål og handlinger som har stor 

effekt og der kommunen har stor gjennomføringsevne. Flere av disse er hentet fra den 

regionale planen. Målene og handlingene omfatter hele den kommunale virksomhet, og 

forholdet til næringsliv og innbyggere.  

 

Miljøambisjoner i kommunale bygg 

Kommunestyret vedtok den 29.05.17 i sak 37/17 Breeam-NOR sertifisering, og 

ambisjonsnivå Excellent for flere nye formålsbygg. Erfaringer fra Nittedal ungdomsskole 

og den nye barneskolen på Elvetangen har vist at Breeam Excellent medfører ekstra 

kostnader, spesielt når det gjelder svømmeanlegg. Mange forhold avgjør i hvilken grad 

det er mulig å oppnå Breeam Excellent, blant annet valg av tomt, beliggenhet og 

kollektivtilbud.   

 

Rådmannens vurdering i nåværende økonomiske situasjon er at standarden Very good 

er tilstrekkelig i forhold til energibruk, inneklima, valg av materialer, avfallshåndtering og 

miljøpåvirkning. Det foreslås derfor i handlingsdelen at det for hvert enkelt bygg 

vurderes hvilket nivå som kan og bør oppnås ut i fra miljøpåvirkning, forholdene på 

stedet samt kostnadsnivå. 

 

Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er et verktøy for sertifisering og miljøledelse for små og mellomstore 

virksomheter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil 

dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Innføring av 

miljøfyrtårnsertifisering av kommunale virksomheter ble vedtatt i klima og energiplan 

fra 2010. Arbeidet med innføring av miljøfyrtårn har blitt utsatt delvis i påvente av 

hovedmodell for kommuner. Hovedmodellen er nå godt utprøvd og er 

ressursbesparende. Miljøsertifisering av kommunale virksomheter er videreført i forslag 

til ny plan.  

 

 

 

Ladepunktstrategi 

Ladepunktstrategi er foreslått som et tiltak i planen. Her vil også betaling for lading 

drøftes. Rådmannen foreslår at det i høringsperioden utarbeides et forslag til strategi 

som legges frem samtidig med 2. gangs behandling av planen.  

 



Effekter av foreslåtte tiltak 

Det er nyttig å ha en bedre oversikt over effekter av foreslåtte tiltak, samt kostnader 

knyttet til gjennomføring av de ulike tiltakene. Det er krevende for den enkelte 

kommune å få dokumentert dette, slik at kunnskap om effekter av foreslåtte tiltak ofte 

utløser behov for konsulentkjøp.  

 

Rådmannen tilrår på denne bakgrunn ut i fra et kost-nytte perspektiv at kommunen 

fokuserer på å gjennomføre tiltak som er viktige og som vi vet har effekt. Vedlagte 

handlingsoversikt er dermed et utkast som det vil bli arbeidet videre med ettersom 

indikatorer og beregningsverktøy blir videreutviklet av overordnede myndigheter.   

 

Plast 

Kommunestyret vedtok i august i år: 
1. Fase ut unødvendige engangsartikler i plast, og andre plastprodukter, der det finnes alternativer 
som ut ifra en avveiing av miljøhensyn og ressurshensyn er forsvarlig.  

2. Det vurderes å øke innsatsen med å ta opp plastavfall fra våre elver, bekker og innsjøer/vann i 
Nittedal og oversender derfor klima og energiplan.  
3. I forbindelse med budsjett samt klima og miljøplan vurderes det hvordan kommunen kan 
samarbeide med frivillige lag og foreninger som vil gjøre en innsats for opprydding av plastavfall i 
bygda.  
 

Utfasing av unødvendige engangsartikler vil være et tema i en miljøfyrtårnsertifisering av 

kommunale virksomheter, både i forbindelse med innkjøp og reduksjon av 

avfallsmengder. Kommunen gjennomførte i 2017 og i september i år en lokal 

«strandryddedag» langs deler av Nitelva i samarbeid med Lions. Vi gjennomfører også 

årlige Rusken-aksjoner hvor velforeninger og andre inviteres til å plukke søppel fra 

fellesområder som kan leveres gratis. Kommunen ønsker å videreføre dette 

samarbeidet, og vil også se på mulighetene for å få med flere frivillige lag og 

organisasjoner. Planen har også forslag til tiltak som bidrar til at blant annet barn og 

unge, huseiere, frivillige lag og organisasjoner har oppdatert kunnskap om 

klimautfordringene og kan ta riktige valg i hverdagen.  

 

Ren elv 

«Ren elv» var ett av temaene som er med i planprogrammet til klima og energiplan. 

Forslag til plan omhandler bl.a. informasjon om driftsmetoder som reduserer 

klimagassutslipp, binding av karbon i skogen, økt bruk av fornybar energi og redusere 

utslipp fra torv. Landbrukets bidrag til forurensning av Nitelva vil bli tatt opp nærmere i 

kommunedelplan for landbruk som nå er under utarbeidelse.  

 

Det foreslås at klima- og energiplanen får tilsvarende tidshorisont som 

kommuneplanens arealdel som nå er under revidering. Rådmannen foreslår at planen  

vurderes revidert hvert fjerde år, og at dette arbeidet koordineres med revidering av 

kommuneplanen. Arbeidet med et klimanøytralt sentrum vil videreføres gjennom 

sentrumsplanen. En av faktorene som styrer fremdriften er det parallelle løpet med 

vegvesenets plan for Rv4 Kjul – Rotneskrysset. 

 



Rådmannen tilrår at forslag til «Kommunedelplan for klima og energi i Nittedal 

kommune - 2018 – 2030» legges ut til offentlig ettersyn. 
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