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Til alle kommunepolitikere i Agder,
I 2018 besøkte vi sammen med Tine Sundtoft, prosjektleder for Agder fylkeskommune, politiske
organer i alle kommunene i Agder. Ett av temaene vi tok opp var innholdet i Klimaveikart Agder og
hvordan vi som regional‐ og kommunepolitikere kan bidra til å nå målene i Parisavtalen. På vår
besøksrunde opplevde vi, i tillegg til å bli godt mottatt, et stort engasjement for å gjennomføre
klimatiltak.
Innen 2030 skal Agder ha redusert sine klimagassutslipp med 40%. Da må vi fra i dag ta i bruk de
virkemidlene og tiltakene vi har, både til å redusere utslipp fra egen virksomhet og tilrettelegge for
at privatpersoner kan redusere sine.
Klimaveikart Agder viser regionens vei til lavutslippssamfunnet, og inneholder konkrete tiltak som
bør gjennomføres av kommuner og fylkeskommuner innen fire områder:
· Transport
· Bygg
· Mat og landbruk
· Industri
I tillegg finner dere liste over støtteordninger som kan søkes for å gjennomføre klimatiltak i deres
kommune.
Klimaveikart Agder er det første av sitt slag i Norge og er utarbeidet med midler fra våre to
fylkeskommuner og Miljødirektoratets klimasatsmidler. Klimaveikart Agder finner dere vedlagt i
denne e‐posten. Dere kan også finne det på klimaveikartagder.no.
For full oversikt over deres kommunes utslipp og hvilke områder som er viktigst å fokusere på, kan
dere besøke: http://www.miljostatus.no/klimagassutslipp‐kommuner
Med vennlig hilsen,
Gro Bråten
Fylkesordfører

Terje Damman
Fylkesordfører
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2016 og 2017 samlet mange regionale
aktører seg for å diskutere hvordan
Agder skal bli et lavutslippssamfunn. Det
ble full enighet om å lage et regionalt
veikart for hvordan det offentlige skal kutte
våre klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen. Vi ønsket å lage et offentlig veikart
inspirert av de mange bransjeveikartene
i privat sektor.
For det er i kommuner og fylkeskommuner de fleste utslippene skjer. Det er
her store deler av utslippene kan kuttes,
og både store og små kommuner kan bidra. Og det gir positive ringvirkninger for
hele samfunnet: Tiltak som å elektrifisere
transporten, bygge gang- og sykkelvei
eller god arealplanlegging er godt både
for innbyggernes trivsel, for folkehelsa
og for næringsutviklingen. Kommunene
kan gjennom offentlige innkjøp også stille
krav som kan skape et marked for nye
klimavennlige løsninger.
Likevel kan det det være vanskelig å
vite hva akkurat én kommune skal gjøre.

Hva kan gjennomføres i praksis? Hva har
en reell effekt?
Klimaveikart Agder skal gjøre det enklere
å gjennomføre de gode klimatiltakene.
Klimaveikartet er delt opp i fire satsingsområder – transport, bygg, mat og landbruk
og industri – med tiltakslister for hvert
område. Målet er at hver kommune, basert
på størrelse og utslippskilder, skal finne
de tiltakene som er mest relevant for seg.
I 2010 ble Agder den første regionen
med klima som eget hovedsatsingsområde
i en regional plan. Nå er Agder den første
regionen i Norge som lager et eget klimaveikart. Det gjør oss til en foregangsregion
og viser at vi våger å satse og som viser at
vi samarbeider for å nå felles mål.
Klima og miljø skal være et gjennomgående perspektiv i Regionplan Agder 2030.
Klimaveikart Agder vil derfor være viktig
når vi skal utvikle Agder til en miljømessig,
sosialt og økonomisk bærekraftig region
innen 2030. En rekke av tiltakene i Klimaveikart Agder vil også være viktige bidrag

til å realisere visjonen til Electric Region
Agder – et fullelektrisk lavutslippssamfunn
med økt verdiskaping.
Det oppfordres også til at alle kommunene blir medlem av Klimapartnere.
I tillegg til bistand til miljøsertifisering og
tilgang til faglige seminarer og nettverk, får
kommunene også et årlig klimaregnskap
med i medlemsprisen. Slik kan dere som
politikere og ansatte enkelt følge utslippsutviklingen fra deres kommunes drift og
ikke minst se effekten av tiltakene dere
gjennomfører.
Tine Sundtoft
prosjektleder Agder fylkeskommune
10.08.18
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2016 leverte det regjeringsnedsatte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft,
sine anbefalinger om hvordan Norge
kunne omstilles til et lavutslippssamfunn og samtidig skape verdier og nye
arbeidsplasser.
Som et ledd i ekspertutvalgets arbeid
inngår en rekke veikart som ulike bransjer

har laget. Veikartene viser endringene som
må gjøres for at bransjene kan omstille
seg til lavutslippssamfunnet. Kommuner
og fylkeskommune er store aktører som
gir utslipp, direkte og indirekte. Fylkeskommuner og kommuner har derfor potensielt
en svært viktig rolle å spille for å kutte
klimautslipp både direkte og indirekte.
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Transport
UTSLIPP
1990

Transport utgjør mer enn halvparten
av utslippene som skal kuttes i kommunene. Gjennom overgang til nullutslippskjøretøyer, reduksjon i transportbehov og tilrettelegging for gange, sykkel
og kollektiv, kan vi lykkes med en kraftig
reduksjon av klimagassutslipp.
Men det forutsetter at vi velger mer
klimavennlig transport allerede i dag, og
at hver kommune gjør valg som er mest
mulig relevante, troverdige og mulige å
gjennomføre.
Å elektrifisere transporten er også et
av hovedmålene for å bli Electric Region
Agder. Ved å ta i bruk 20% av vårt fornybare kraftoverskudd kan all transport i
Agder være elektrifisert.

80%

I 2050 SKAL VI
HA KUTTET 95%
AV UTSLIPPENE,
SAMMENLIGNET
MED 1990-NIVÅ.

60%
40%

5-10%
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EFFEKTER
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TI PERSONER PENDLER
TIL JOBB MED BUSS I
STEDET FOR BENSINBIL
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Forskjellige
veier mot målet

F

or mindre sentrale kommuner er
det ønskelig med et kollektivtilbud
med nullutslipp som i større byer,
men det vil være urealistisk på kort
sikt. Dermed vil det være mer relevant med
fokus på nullutslippskjøretøy generelt og
til privatpersoner spesielt.
Tilbakemeldingen fra transportbransjen
er at kommunene må tørre å stille krav om
mer klimavennlig transport. Samtidig må
de ha realistiske forventinger til hva som
kan leveres.
Tiltakene skal være mulig å gjennomføre.
For sentrale strøk vil sykkelveier være en
viktig satsning. I mer perifere strøk vil kostnaden være høy og effekten lav, noe som
bidrar til at muligheten til å faktisk gjennom-

føre tiltaket blir lite. Det må utarbeides forslag til tiltak som faktisk treffer. Kommunene
og fylkeskommunene har en svært viktig
rolle å spille innen transport både direkte
og indirekte. Som bestiller, planlegger og
tilrettelegger kan det gjennomføres små
og store tiltak som gir effekter med svært
forskjellig tidshorisont. For å lykkes med
målene om klimakutt er vi avhengige av
god og langsiktig planlegging.
• Innføre klimaregnskap (for å måle resultater)
• Vurdere plan for egen kommunal utbygging
• Areal- og transportplanlegging
• Intern 2030-tiltaksplan for bevisstgjøring/
handling hos ansatte
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Ulike
tiltak,
like

mål
Små og store kommuner har ulike løsninger for utslippskutt, men det er noen
overordnede temaer som er felles for
alle. Skal kommunene bidra aktivt, må
det derfor legges fram forslag som er
relevante, som har troverdighet - og som
er mulig å gjennomføre. Små kommuner
er definert som kommuner med færre
innbyggere enn 5000, mellomstore med
innbyggere på mellom 5000 og 20 000
og store kommuner har flere enn 20 000
innbyggere.

Kjøretøy
Små kommuner

Mellomstore kommuner

Store kommuner

• Nullutslippskjøretøy
• Godt etablert ladeinfrastruktur

• Krav om nullutslippskollektiv
• Opparbeidelse av innfartsparkering
• Nullutslippskjøretøy
• Godt etablert ladeinfrastruktur
(privat)
• Ladeinfrastruktur for kollektiv

• Insentiver for å gjøre det
attraktivt med kollektiv/
sykkel
• Nullutslippskollektiv
• Ladeinfrastruktur for kollektiv/drosjenæring

Små kommuner

Mellomstore kommuner

Store kommuner

• Innføre klimaregnskap (for å måle
resultater)
• Vurdere plan for egen kommunal
utbygging
• Areal- og transportplanlegging
• Intern 2030-tiltaksplan for bevisstgjøring/handling hos ansatte

• Innføre klimaregnskap (for å måle
resultater)
• Utarbeide plan for egen kommunal utbygging
• Areal- og transportplanlegging
• Intern 2030-tiltaksplan for bevisstgjøring/handling hos ansatte

• Innføre klimaregnskap (for å måle
vresultater)
• Utarbeide plan for egen kommunal utbygging
• Areal- og transportplanlegging
• Intern 2030-tiltaksplan for bevisstgjøring/handling hos ansatte

Planlegging

Hver eneste syklist gir

effekt
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Det er få valg som skaper så stor klimaeffekt som å bytte ut bil med sykkel. For hver person som bytter ut bilen med sykkel til og fra jobb, sparer
vi miljøet for et halvt tonn klimagasser.

I

Arendal har Ragnhild Hammer jobbet
med kommunens sykkelsatsning. Målet
er å øke sykkelbruken med 25% fram
mot 2020.
– Sammen med veimyndighetene jobber vi målrettet med å få flere til å velge
sykkelen, uansett hva man skal. Sykkel gir
bedre folkehelse og bedre plass på veien
til bussene. I tillegg til å få ned utslipp gjør
den godt for lommeboka, forteller Ragnhild.
Kommunene Kristiansand, Arendal, Grimstad, Farsund og Mandal er med i sykkelbynettverket, i tillegg til fylkeskommunene.
– Vi jobber med å få flere til å velge sykkel
i hverdagen. Det handler om å skape et
sammenhengende sykkelveinett, legge
til rette for sykkelparkering og trygge sko-

leveier, og sørge for at det blir oppmerka
sykkelstier for å hindre konflikter med andre
trafikanter.
Arendal er i likhet med mange kommuner
på Agder ganske kupert, og elsykler har
blitt svært populære også her.
– Det viktigste er å velge bort bilen, og
elsykkel har nesten like stor effekt på både
kropp, lommebok og miljø som en ordinær
sykkel, sier Ragnhild Hammer.
Martin, som er en av Arendals flere tusen
daglige syklister, har et klart råd om hva
som er aller viktigst for å få flere til å sykle.
– Det må være trygt og effektivt. Jeg
håper på flere og bedre oppmerka sykkelveier, det tror jeg vil gjøre sykkelen mer
aktuell for flere.
●

Martin er en Arendals mange daglige syklister.
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planlegging
For å nå målene i klimaveikartet er
vi avhengige av god og langsiktig
planlegging.

Næring

Næring

Liten by

Bysentrum
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Plan- og bygningsloven er verktøyet kommunene trenger for å styre hvor nye
boliger bygges. For å nå klimamålene
bør flere nye boliger bygges nært kollektivtransport, eller slik at det blir lett å gå
eller sykle i stedet for å kjøre bil.
For å gjøre elbiler og hybridbiler enda
mer attraktive trenger vi bedre lademuligheter, så lading ikke blir en utfordring.
Kommunene kan både jobbe for flere
ladepunkter og fyllestasjoner for biodrivstoff og hydrogen.

Næring

Ladepunkter for elbusser
Figuren viser tenkte punkter som vil være
nødvendig for elektriske busser. For at
kollektivselskaper skal kunne drifte ruter
med elektriske busser bør kommunene
være aktive pådrivere og legge til rette
for ladepunkter. For hydrogendrevne eller
biodrivstoffdrevne busser er lokaliseringsutfordringene ganske like. Busser og andre
kjøretøyer må kunne «fylle tanken» nær

hovedveiene. Busser må ha god tilgang
strøm for nattlading – d.v.s. plasseres i
nærings/industriområder med god kapasitet. Det må prioriteres og planlegges for
nettilgang på endestasjoner for klattlading.
På lengre sikt må bygderog mindre byer
hvor bussen vanligvis kjører innom sentrum
ha tilgang til nok effekt. En aktiv arealplanlegging kan bidra til å legge til rette for dette.

Hurtiglading
Semihurtiglading
Bussrute

Vurdering av
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teknologi
Elektrisitet

Det blir stadig flere helelektriske personbiler fra ulike
produsenter, og de utgjør en også en sterkt økende
andel av bilparken. Framover vil det også bli økt tilgang
på elbusser, noe som kollektivaktørene allerede har
begynt å fase inn. Når det gjelder varetransport er det
foreløpig et begrenset utvalg modeller, men stadig flere
produsenter vil tilby dette i årene som kommer. Infrastrukturen for lading er også i rask utbygging. Dette er
man også avhengig av fremover for at flere skal kunne
benytte helelektriske kjøretøy.

Biodrivstoff
STØTTEORDNINGER

Biodrivstoffets kortsiktige klimafordel, er at den eksisterende fossildrivstoffbasert bilparken kan gå rett over
på biodrivstoff. Da kan man bruke distribusjonsnettet til
bensinstasjonene. Utfordringen med biodrivstoff er først og

fremst produksjonen av første generasjons drivstoff som
kan komme i konflikt med matproduksjon. En overgang til
andre og tredje generasjons drivstoff vil være nødvendig
for å løse denne konflikten. Det må også produseres store
mengder biodrivstoff for å dekke etterspørselen, noe som
igjen vil kreve store mengder energi. Kort oppsummert
er teknologien i kjøretøyene tilstede, men det kan settes
spørsmålstegn ved produksjonen av biodrivstoff.

Biogass (LBG)

Biogass kan fremstilles av avfall, for eksempel fra landbruket eller renseanlegg, og er et fornybart brensel i motsetning til naturgass. I tillegg til å redusere klimautslippene
er det svært lite lokale utslipp (partikler og NOX). I og med
at biogass kan produseres fra avfall, er mindre konfliktfylt
med matproduksjon enn biodrivstoff. Utfordringen i dag
er å etablere et godt nok distribusjonsnett.

Hydrogen

Så sant det finnes et godt utbygd nett av hydrogenstasjoner kan det i praksis fungere slik som fyllestasjoner
for fossilt drivstoff fungerer i dag. Teknologien er til stede,
men det er få foreløpig bilprodusenter som tilbyr dette.
Det gjøres forsøk med hydrogenbusser og lastebiler.
Produksjon av hydrogen er svært energikrevende
og kan dermed komme i konflikt med et annet mål
om å redusere energibehovet. For å få full effekt er
det nødvendig at produksjonen ikke skjer med for
eksempel naturgass. For å nå målet om nullutslipp vil
en storskala utrulling av hydrogenkjøretøy derfor kreve
store investeringer i fornybar energi og produksjon av
hydrogen.

Hva skal det offentlige prioritere?

Hvilke teknologier som dominerer i framtiden er vanskelig å forutse, og det vil bli solgt fossildrevne biler
fram til 2025. For å nå klimamålene vil det trolig være
nødvendig å legge til rette for både produksjon og fyllestasjoner for biodrivstoff og biogass. Det er ikke nok
hydrogenkjøretøy til å kunne bygge ut et større nett av
fyllestasjoner og det er ikke stort nok nett av fyllestasjoner til at flere ønsker å kjøpe hydrogenkjøretøy.
Batteridrevne biler har i stor grad kommet over den
første kneika, selv om det gjenstår en del utvikling med
større kjøretøyer. Jo flere som kjøper elbiler og etterspør
lading, jo flere ladepunkter blir etablert.
Det bør prioriteres å etterspørre elbiler og kjøretøy
drevet av biodrivstoff i årene framover, men det er
vanskelig å gi gode råd på lengre sikt.

Grønne muligheter
i den hvite byen

HJEM
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E

inar Werner Frøyna er konstituert enhetsleder for eiendom og tekniske tjenester, og
er avhengig av forskjellige typer kjøretøy for
å dekke ulike behov. Noen skal nærmest
kjøres døgnet rundt, mens andre trenger mer lasterom og må mestre krevende terreng.
– Risør startet med elkjøretøysatsningen for bare
to år siden, og nå jobber vi aktivt med å fase inn
så mange elektriske kjøretøy som mulig. Målet er
å bytte ut alle typer kjøretøy, og i dag har vi både
ordinære elbiler og varebiler. Så satser vi på at
mer spesialiserte kjøretøy kommer på markedet
de neste årene, sier Einar Werner Frøyna.
Tilbakemeldingene fra de som bruker dem er
positive, og mange av ladepunktene er delvis finansiert ved hjelp av midler fra Klimasats-ordningen.
Det har gitt lite ekstra utgifter fra kommunekassa.
– Vi har spart penger på innkjøp, men vi ser at det
er på driftssiden vi sparer inn store beløp. Utgiftene
til lading er langt lavere enn for bensin og diesel,
og i tillegg er det også lavere kostnader for service

og teknisk vedlikehold.
Kommunen har som mål å fase inn flest mulig
kjøretøy hurtigst mulig, og enhetslederen mener det
er en samfunnsoppgave for kommunen å legge til
rette på en best mulig måte.
– Vi har tre ulike typer ladepunkter. Offentlig tilgjengelige ladepunkter hvor man betaler for å lade,
ladepunkter til kommunale biler og ladepunkter for
folk som bor i kommunale boliger. Det er viktig å gi
flest mulig anledning til å velge fossilfrie kjøretøy,
og derfor må planlegging av en god struktur for
lading inn i all planlegging.
– Risør har satset offensivt på ladepunkter på
sentrale steder i kommunen, men i det daglige velger de aller fleste å lade kjøretøyene sine hjemme
fordi det er rimeligere. Vi har imidlertid oppdaget
at det er på steder som utenfor idrettshaller hvor
pågangen på offentlige ladepunkter er størst. Det
skyldes nok at folk er tilstede på arrangementer og har
reist et stykke for å komme dit. Det skal vi ta med oss
i videre planlegging, avslutter Einar Werner Frøyna. ●

Slik skal utslippene kuttes i Agder
HJEM

2020
Helse og
omsorg

2023

2030

(målt i forhold til 1990-utslippene )

2040

2050

• Gjøre (første) innkjøp av el/
hydrogen/hybrid tjenestebil

• Utskiftning av eldre bensin/diesel
med el/hydrogen/biodrivstoff/biogass
tjenestebil
• Dieselbiler kjøres kun på biodiesel

• Kun nullutslippskjøretøy som
tjenestebiler
• Eldre kjøretøy kjøres kun på
biodrivstoff

• All transport i sektoren skal skje
ved bruk av fornybare energikilder.

• Tilby ladeinfrastruktur for ansatte
og gjester.
• Etterspørre nullutslippsalternativer
ved elevfrakt.

• Begrense mulighet for parkering.
Prioritet for parkering for nullutslippskjøretøy.
• Krav om at 40% elevfrakt skal skje
med nullutslippskjøretøy

• Begrense mulighet for parkering.
Prioritet for parkering for nullutslippskjøretøy.
• Elevfrakt skal skje med nullutslippskjøretøy

• All transport i sektoren skal
skje ved bruk av fornybare
energikilder.

• Innfasing av el/hydrogen/biodrivstoff/
biogass i maskinpark. Maskinpark
skal minst ha 40% andel nullutslipp
• Kun nullutslipps-tjenestebil ved
innkjøp

• Innkjøp: kun maskiner på el/
hydrogen/biodiesel/biogass.
• Maskinpark skal minst ha 75%
andel nullutslipp
• Ved innkjøp: kun nullutslipps-tjenestebil

• Innkjøp: kun maskiner på el/
hydrogen/biodiesel/biogass.
Maskinpark skal minst ha 95%
andel nullutslipp
• Ved innkjøp: stille krav om at all
transport skal skje ved bruk av
fornybare senergikilder”

• Prioritering i valg av transport:
1. tog og nullutslippsbuss
2. nullutslippsbiler
3. fly.
• Det skal etterspørres eldrift/
biofuel til flyreiser.

• Prioritering i valg av transport:
1. tog og nullutslippsbuss
2. nullutslippsbiler
3. fly
• Flyreiser skal kun gjennomføres
med eldrevne/biofuel fly

TRANSPORT
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Tekniske
tjenester

• Legge til rette for overgang til biogass, biodrivstoff/hybrid i maskinpark
• Innkjøp av nullutslipps-tjenestebil
(min ¼)
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• Prioritering i valg av transport:
1. tog
2. buss
3. nullutslippsbiler
4. diesel/bensinbil
5. fly

• Prioritering i valg av transport:
1. tog
2. elbuss/biodrivstoff/biogass
3. nullutslippsbiler
4. fly

40%
Innkjøp

STØTTEORDNINGER

• 20% av tjenester og varer
gjennomføres med nullutslippskjøretøy

• 40% av tjenester og varer
gjennomføres med nullutslippskjøretøy

• 75% av tjenester og varer
gjennomføres med nullutslippskjøretøy

• 90% av tjenester og varer gjennomføres med nullutslippskjøretøy
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Direkte klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør 3 %
av klimagassutslippene. En del av disse er i ferd med
å bli faset ut som følge av nasjonale signaler om forbud
mot bruk av fossil fyringsolje i offentlige og private bygg.
Men de indirekte utslippene knyttet til energiforbruk og
materialbruk i bygg er betydelige og utgjør om lag 60%
av klimagassutslippene knyttet til offentlige innkjøp. FNs
klimapanel peker på at klimatiltak i byggsektoren er de
mest lønnsomme.
Byggeplasser kan gjøres utslippsfrie ved at alt av maskiner og utstyr blir elektrifisert. Dette bidrar også til å bli
Electric Region Agder – en fullelektrisk region.
Et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp er sertifisering av bygg og virksomheter, slik Stiftelsen Miljøfyrtårn
gjennomfører. Det er også avgjørende å ta steget mot en
mer sirkulær økonomi hvor avfallet kan bli brukt på nytt.
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Kutt
i utslipp og kostnader

Dalane bussanlegg utenfor
Kristiansand åpnet i juni 2018,
og er laget for å spare kostnader
og klima. Med solceller på taket,
og plassert ved eksisterende
og nye hovedferdselsårer, er
anlegget laget for framtiden.

–D

ette var et krevende prosjekt fordi
vi måtte tenke helhetlig rundt det
bussfaglige, samtidig som vi så på
alle aspekter rundt klima- og miljøvirkning. Og midt oppi prosessen kom det nye innspill
om busser på ny teknologi. Vi har forsøkt å tenke
igjennom hvilke utfordringer framtiden vil bringe og
vurdert tiltak opp mot dette, forteller Roald Torkelsen
som er er eiendomssjef i Vest-Agder fylkeskommune.
For fylkeskommunen var det viktig å vise mulighetene som ligger i tenke helhet, men det krevde
også rådgiver med høy kompetanse.
– Vi valgte å knytte til oss klimarådgivere som
viste oss hvilke muligheter som finnes og jeg vil
anbefale å gjøre dette tidlig i prosessen for å få
gode løsninger og samtidig holde kostnadene
nede, sier Torkelsen.
Bygningsmassen er hovedsaklig dekket av tre og
anlegget er bygget i passivhusstandard. På taket
er det montert ca 500 solcellepaneler for å dekke
en del av strømforbruker.
– Det er fortsatt ledig kapasitet på taket til å
utvide solcelleparken og dermed ladekapasiteten
om ønskelig, legger Torkelsen til.

Det er også gjort valg helt ned til valg av maling
og gulvbelegg for å minimere påvirkning på miljø
og klima. Bussanlegget ligger også tett opp til
Returkrafts søppeforbrenningsanlegg, og henter
varme derfra.
– Det er mange sider som skal ses på, blant
annet er det forberedt for å kunne hente vann fra
en bekk til bussvask, noe som vil kunne redusere
bruk av kommunalt vann.
På det forrige bussanlegget var det bemanning
som for å starte bussene og la dem stå på tomgang
en stund for å få de oppvarmet. Nå er alle bussene,
enten de er fossilfrie, hybrid eller helektriske, koblet
til strøm for å unngå tomgang.
– Vi har så langt det er mulig tatt høyde for ny
teknologi, og vi har også klart gjort anlegget for nye
og større busser om det skulle bli behov for det,
sier Roald Torkelsen.
Bussanlegget på Dalane ligger tett opp til den
nye traseen for E18, så dette vil også bli et enda
bedre utgangspunkt for å få bussene raskere fram
●
til rutene.
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nytter
Alle tiltak

L

okalisering av bygg og hvordan det
tilrettelegges for ulike transportformer til og fra disse har stor betydning
for utslipp av klimagasser i hele
byggets levetid. Hvor store arealer og type
arealer som tas i bruk til byggeformål, hvor
mye som må sprenges og hvilke energikilder som benyttes i anleggsfasen er også
viktig. Dette gjelder ikke minst i forbindelse
med bygging av ny E18 og E39.
For å skape næringsutvikling anbefales det
å stille krav ved anskaffelser knyttet til både

eksisterende og nye bygg, slik at leverandører må utvikle sine tjenester og produkter i en
retning som gjør dem konkurransedyktige.
Siden de fleste bygg som skal stå i 2030
allerede er bygd, er det viktig å ha fokus
på både rehabilitering og nybygg. Anbefalingene er inndelt etter de ulike fasene i et byggeprosjekt helt fra overordnet
planlegging til avhending av utrangerte
bygg. Kommunene har stor påvirkningskraft på all bygging i en tidlig byggefase
som myndighetsorgan, mens det i den
langvarige driftsfasen bare gjelder for egen

Byggfloken
Statsbygg har gått sammen med en rekke andre aktører for å finne ut hvordan
det kan skapes ny og bærekraftig vekst
ved å gå fra lineær- til sirkulærøkonomi.
I innovasjonsprogrammet har deltakerne det seneste halvåret utarbeidet
en oversikt over utfordringene i dagens
verdikjede. Sammen har de utviklet
19 konsepter for en mer bærekraftig
næring.
Les mer:
• Byggeklosser rapport
• reformater.no

bygningsmasse.
De viktigste tiltakene vi kan gjøre ligger
forut i tid for byggeprosessene. De er viktige
føringer for å kunne tilrettelegge for mer
klimavennlige bygg.
• Transport- og kollektivplaner
• Klima- og miljøhandlingsplaner
• Reguleringsplaner
• Fortettingsplaner
• Innkjøpsstrategier
• Næringsstrategier
• Lovverk/byggeforskrifter

Felles forutsetninger
for klimatiltak

Våre små trehusbyer, mange verneverdige trehus, rike skogressurser og en sterk
konsentrasjon av treindustri underbygger
en satsing på bruk av tre framfor mindre
klimavennlige materialer. Solrikt klima, lokale kompetansemiljø og leverandører av
solenergiprodukter underbygger satsing
på solenergi som supplement til vår store
vannkraftproduksjon. Korte avstander, mildt
klima og etablerte sykkelsatsinger i flere
kommuner underbygger videre satsing på
sykkel. Skog, sol og sykkel utpekes derfor
som sentrale løsninger for Agder på vei
mot lavutslippssamfunnet.
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Anbefalinger

HJEM

Planlegging

Lokalisering

Bruk

Vi bruker energi til å skape verdier hjemme, på jobb og i nærmiljøet, ikke på veien mellom.

Lokalisering etter prinsipper om
“5-10 minuttersbyen”, med bolig, arbeidsplass og nødvendige funksjoner innenfor samme
område.

Sikre høy grad av sambruk,
flerbruk og ombruk på tvers av
kommuner, og internt mellom
kommunens sektorer.

1. Bosetting: Definere knutepunktene
i hver kommune og utvikle disse (bolig, kollektiv, gange, sykkel, offentlige
tjenester som skole, helse og administrasjon) til beste for både bosatte
og besøkende. Effektiv tjenesteyting
og grunnlag for handelsvirksomhet og
næringsetableringer.
2. Handel: Lokalisere handel dit folk
bor eller enkelt kan komme seg (trygt,
sunt og miljøvennlig uten avhengighet
til bil og førerkort).
3. Arbeidsplasser: Besøksintensive
virksomheter i knutepunkt og areal og
transportintensive næringer perifert
og transporteffektivt (transportnoder).

Nyttige linker
• ATP

1. Skal det bygges offentlige bygg,
skal man koordinere de fremtidige utbyggingsplanene med andre kommuner.
2. Klima og miljøforhold skal være en
av de mest sentrale vurderingskriteriene i lokaliseringssaker for offentlige
bygg.
3. Det skal etableres tverrfaglige
modeller med fokus på klimakonsekvenser for vurdering av lokalisering
av bygg for offentlige byggherrer på
Agder innen 2022.

Nyttige linker
• Ny fagskole

1. Sambruk: Når det skal bygges et
offentlig bygg i en kommune skal det
undersøkes om andre aktører har planer som kan inkorporeres i bygget for
å øke bruksgraden.
2. I planprosesser skal kommunene
svært tidlig fokusere på alternative bokonsepter, arbeidsformer og sambruk
som bidrar til å redusere arealbruk
per person.
3. Ombruk: Det skal alltid vurderes og
dokumenteres om ombruk av eksisterende bygninger kan brukes fremfor
å bygge nye bygg. Klimagassavtrykk
skal være en sentral faktor i denne
vurderingen.

Nyttige linker
• Bynett Sør
• Vindmøllebakken
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Design

Materialer

Energi

Digitalisering

Designprosessen skal ivareta
klimagassreduserende tiltak
(energi, miljø og materialbruk).

Ved valg av materialer skal materialer som i en LCA-sammenheng har lave klimagassutslipp
foretrekkes.

Alle offentlige bygg skal bygges
som plusshus.

Det offentlige på Agder skal
være en pådriver i å utnytte
mulighetene som digitalisering og innføring av Internet
of Things (IoT) gir.

1. Ethvert offentlig byggeprosjekt skal
ha stor fokus på volum- og arealeffektivitet, utforming samt minimalisere
terrenginngrep.
2. Planlegge for klimavennlig materialbruk med tanke på gjenbruk, resirkulering og miljøvennlige materialer.
3. Alle bygg skal være designet for
effektiv energiproduksjon.

Nyttige linker
• Byggeskikkbilder hos Husbanken
• Massivtre AS
• Brattørkaia i Trondheim

1. Ved valg av bygningsmaterialer
skal tre være foretrukket som konstruktivt materiale i bygg på Agder.
Ved vurdering av konstruktivt materiale skal tre alltid inngå i LCA-analysen.
2. Gjenvunnede bygningsmaterialer
skal foretrekkes.
3. De prosjekterende skal alltid lage
en plan for materialgjenvinning og
gjenbruk etter byggets levetid, hvor
intensjonene er å redusere avfall til
et minimum

Nyttige linker
• Grønn materialguide
• Massivtre AS

1. Kommunale avgifter og skatter
skal endres, så de stimulerer til å
bygge energieffektivt og produsere
lokal, fornybar energi.
2. Lokal energiproduksjon skal planlegges slik at overskuddsenergien kan
utnyttes i nærmiljøet.
3. Alle offentlige nybygg skal ha mulighet for lagring av energi innen 2020.

Nyttige linker
• Powerhouse Kjørbo
• Returkraft

1. IoT skal brukes til å bidra til å monitorere uhensiktsmessig energiforbruk.
2. Offentlige byggherrer bør bli profesjonelle driftere av egne bygninger,
spesielt på energisiden. Hvis det er
behov for samarbeid for å oppnå dette,
skal det etableres.
3. Klima- og miljødata skal foreligge
elektronisk (BIM e.l.) for nye bygg fra
2022

Nyttige linker
• Stavanger kommune –
Ny driftssentral (DIFI)
• Kristiansand kommune Eiendom
• Bim – Enhetlige klimagassberegninger
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Anlegg

Avfall

Drift

Avhending

Hovedmålsettingen er at byggog anleggsdrift skal være utslippsfrie. Innen 2020 skal all
bygg- og anleggsdrift på Agder
være fossilfri

Avfall i forbindelse med byggeprosjekter skal minimaliseres.

I bruk, drift og vedlikehold av offentlige bygg skal klima og miljøforhold alltid være en sentral
vurderingsfaktor.

Materialer og konstruksjonsmåter (sammenføyninger)
som legger til rette for gjenbruk foretrekkes i nye offentlige
bygg.

1. Anleggsmaskiner skal ikke benytte
fossilt drivstoff, men alternative og
klimanøytrale energikilder slik som
elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.
2. Byggtørk og oppvarming av bygg
skal gjøres uten bruk av fossilt drivstoff,
og det skal tilstrebes å bruke byggemetoder som krever lite bidrag til tørk.
3. Det skal stilles krav i anskaffelser
at all transport til bygg- og anleggsplasser skal være klimanøytralt innen
2025.

Nyttige linker
INDUSTRI
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• Grønn Byggeplass –
Oslo Kommune
• Kapittelet om transport
• Test av fossilfrie maskiner –
Østfold FK

1. Innen 2025 skal sorteringsgraden
for avfall på byggeprosjekter være
over 90%
2. Det skal være godt tilrettelagt med
velegnede avfallsstasjoner omkring
i offentlig bygg slik at brukerne av
bygget enkelt kan kildesortere avfallet.
3. Vurdere økonomiske oppmuntringer for å øke sorteringsgraden også
på mindre byggeprosjekter.

1. Offentlige byggeiere skal lære opp
og følge opp brukere for å oppnå energieffektiv bruk av byggene.
2. Når det offentlig på Agder skal leie
lokaler skal det stilles offensive klima
og energikrav til utleier.
3. Offentlige bygg på Agder skal miljøfyrtårnsertifiseres.

Nyttige linker

Nyttige linker

• Miljøfyrtårn
• Tek 17

• DIFIs kriterieveiviser
• Miljøfyrtårn

1. Utarbeide saneringsplan for avhending av bygg. Det skal i ethvert
offentlig bygg samles all dokumentasjon om tekniske installasjoner og
materialbruk. Gjennom byggets levetid skal en saneringsplan ajourføres
og oppdateres etter til en hver kjent
teknologi
2. Etablere eget godkjenningsområde for prosjektering og håndtering av
bygningsavfall

Nyttige linker
• Miljøkartlegging og -sanering ved
riving og ombygging
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Mat, jordbruk og skogbruk handler om bærekraftig forvaltning og verdiskaping av fornybare ressurser. Jordbruket er den viktigste
kilden til utslipp av metan og lystgass. Størstedelen av metanutslippene kommer fra husdyrenes
fordøyelsessystem, mens resten kommer fra lagring av husdyrgjødsel. Målet for jordbruket er å
produsere nok mat på en effektiv og bærekraftig
måte som gir lavest mulig utslipp av klimagasser.
Skogen er en positiv bidragsyter til klimaet, både
som karbonlager og som fornybar ressurs som
kan erstatte materialer som i dag framstilles av
mer miljø- og klimabelastende ressurser. Trevirke
kan erstatte ikke-fornybare byggematerialer eller
materialer med større klimafotavtrykk.

METAN FRA
HUSDYR
(FORDØYELSE)
2.3

METAN FRA
HUSDYRGJØDSEL
0.3

NORGES TOTALE KLIMAGASSUTSLIPP
OLJE OG GASS
14.8
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0.5
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JORDBRUK
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LYSTGASS
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KUNSTGJØDSEL
0.5

ANDRE
LYSTGASSUTSLIPP
0.5

ANNET
5.9
ANNET
0.1

UTSLIPP AV KLIMAGASSER FRA JORDRUK I 2016 (TIL LUFT,
MILLIONER T CO2-EKV.)
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Mer klimavennlig
jordbruk
FNs matvareorganisasjon fastslår at verden trenger 70 prosent mer mat
i løpet av de neste 30 årene. Matproduksjon fører til klimagassutslipp,
men Parisavtalen slår fast at klimatiltak ikke må true matproduksjonen og
matsikkerheten til verdens innbyggere.
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V

i skal øke norsk matproduksjon
og styrke jordbrukets konkurransekraft, samtidig som vi reduserer
utslippene per produsert enhet.
Det er samtidig et mål å redusere utslippene per produsert enhet.
Matproduksjon vil alltid føre med seg utslipp av klimagasser, men det finnes tiltak
som kan bidra til reduserte utslipp. Det er i
stor grad den enkelte bonde som må gjøre
tiltakene. Dette kan være en utfordring, men
samtidig en nøkkel til suksess. I jordbruket er
det sterk sammenheng mellom god agronomi og lavere utslipp. Enkelt sagt gir det bedre
økonomi for bonden å produsere mat med

lavere utslipp. På samme måte kan redusert
matsvinn og bedre utnyttelse av ressursene
bidra til bedre kommunal økonomi.
Sammenhengene mellom klima og jordbruk er komplekse og sammensatte. I
bunn ligger biologi og utslipp fra selve
matproduksjonen. I tillegg handler det om
forvaltning av tilgjengelige ressurser. I
en nylig gjennomført naturressursanalyse peker Telemarksforskning på beite og
grasressurser som viktige i Agder. Dette er
ressurser som må gjennom en dyremage
før vi kan nytte oss av disse som mat.
Regionens ressurstilgang er derfor viktig
å ha med seg når tiltak skal iverksettes.

Fornybare
skogsressurser
Stortingsmeldingen om skog og
trenæringen er tydelig: skogbruket
skal bidra til verdiskapning og produksjon av fornybare produkter.

A

gder er en region med et aktivt
skogbruk og mange treindustribedrifter med høy kompetanse,
og en aktiv og bærekraftig bruk
av skogressursene gir det beste bidraget
for et lavutslippssamfunn. Her har Agder
en unik mulighet til å bygge videre på tradisjoner som strekker seg langt tilbake i tid.
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På lag
med landbruket

Kommunene har en viktig rolle som
medspiller for jord- og skogbruket.
Som mange små næringsaktører
er bønder og skogeier avhengige
av gode rådgivere med oppdatert
kunnskap.

B

irte Usland driver både skogbruk
og landbruk i Marnardal, og ønsker
offensive kommuner som spiller
henne og kollegene hennes gode.
– Landbrukskontorene er en viktig del av
den kommunale forvaltningen, og vi er avhengige av dyktige fagfolk som førsteinstans
for å skape innovasjon. Vi må gjøre riktige
ting hver eneste dag, og vi trenger rådgivere
som står for kontinuitet og langsiktighet,
→
forteller Birte Usland.
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I landbruket gir mange små tiltak i sum stor
effekt. Tiltak som kutter klimautslipp er ofte
også god økonomi for den enkelte.
– Det skal ikke store endringer til før det
gir effekt. I år prøvde vi molling med gjødsel
i jorda, og det ga mindre fordampning og
langt mindre bruk.
I tillegg til produksjon ønsker også bonden
og skogbrukeren en mer offensiv kommunal
sektor som tar større ansvar for å sikre både
lokal produksjon og bevaring av matjord.
– Som en næringsaktør kan kommunene
handle mer lokalt, og som forvalter synes
jeg kommunene kan bli langt flinkere til å
bevare den viktige matjorda i arealforvaltningen, sier hun.
– I Agder har vi både gode klimaforhold
og et godt jordsmonn, og da er det viktig å
ta vare på mest mulig dyrket mark. Bevaring
av matjord er et av de viktigste valgene vi
kan gjøre – også klimamessig.
Bare i Aust-Agder ble 1 723 dekar matjord
nedbygd fra 2004 til 2015, og boliger og infrastruktur sto for rundt 40 prosent av dette.
De bynære jordbruksarealene i kommunene
●
langs kysten er mest utsatt.
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Tiltak

HJEM

Mat

Jordbruk

• Iverksette informasjons- og holdningsarbeid mot alle
som kan bidra til redusert matsvinn.
• Ta i bruk hele dyret – alle stykningsdeler og alle typer
kjøtt.
• Redusere matsvinn og ha gode rutiner for håndtering
av matrester (redesign).
• Engasjere frivilligsentraler og andre som omsetningsledd
for «best før, men ikke dårlig etter»-mat.
• Bruke vann fra springen.
• Bruke sesongens lokale produkter og styrke bevissthet
rundt mat og kjøttforbruk. Bruke mer lokalprodusert mat,
grønt og fisk produsert på en bærekraftig måte.

God agronomi

• Framsnakke og informere om prosjektet Klimasmart
landbruk.
• Informere om og bidra til at lokal rådgivingstjeneste og
FoU gjøres kjent og brukt.
• Informere om klimavennlig teknologi.
• Innarbeide klima som et viktig tema i undervisningsplanene for naturbruksskolene.
• Vær faglig oppdatert og en pådriver for utprøving av
ny teknologi.
• Sørge for infrastruktur som gir muligheter til å ta i bruk
ny teknologi.

Matavfall

Handtering og bruk av gjødsel

• Ha god kildesortering av alt avfall i kommunen.
• Være pådriver for bruk av matavfall til biogassproduksjon.
• Redusere renovasjonsavgiften til husholdninger som
driver med hjemmekompostering.

Lokalprodusert mat

• Prioritere lokalprodusert mat i offentlige anskaffelser/
rammeavtaler.
• Bruke lokal og kortreist mat i alle sammenhenger der
mat tilberedes og serveres.
• Bruke og synliggjøre sesongbaserte produkter.
• Legge til rette for å delta i lokale omsetningsordninger.

• Spre informasjon om klimavennlig utstyr; nedlegging/
nedfelling av husdyrgjødsel.
• Informere og oppfordre bønder til økt bruk av ordningen
Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i Regionalt
miljøprogram.
• Bruke regelverket for håndtering av husdyrgjødsel for
å sikre effektiv og riktig bruk.
• Bidra til god planlegging ved bygging av nye gjødsellager.
• Ta initiativ til kurs i gjødselhåndtering i samarbeid med
kompetansemiljøene.
• Gi tilskudd til tiltak som vil redusere utslippene i forbindelse med gjødsellagring.

Drenering

HJEM

• Informere om viktigheten av drenering.
• Øke kunnskapen og bevisstheten om håndtering av
vann/overvann.
• Gi kommunale tilskudd til drenering.

Biogass
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• Informere om muligheten for biogassanlegg på gårdsnivå
og fellesanlegg.
• Stille krav om at våtorganisk avfall/matavfall blir behandlet
i biogassanlegg.
• Påvirke de interkommunale avfallsselskapene til å levere
til biogassanlegg.
• Informere om og vurdere biogass som drivstoff.
• Bidra til økt gjenbruk av ressurser i jordbruket.

Arrondering
MAT OG LANDBRUK

• Synliggjøre muligheten for jordskifte og sette i gang
arbeid/prosjekt for frivillig jordskifte.
• Bruke konsesjonsloven og jordloven som verktøy for å
forbedre arronderinga av jordbruksarealer.

Transport i landbruket
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• Få frem mulighetene som ligger i ny teknologi.
• Samarbeide med kompetansemiljøene om kurs i økonomisk og agronomisk kjøring av landbruksmaskiner.
• Være en pådriver for samarbeidsformer som reduserer
transportbehovet.

Energiproduksjon

• Informere om og være en pådriver for økt produksjon
av lokal energi.
• Sikre effektiv og konstruktiv håndtering av søknader
som kommunen behandler.
• Kjøpe lokalprodusert varme/energi.

Sirkulær økonomi

• Informere og tilrettelegge for effektiv og rasjonell avfallshåndtering for bonden.
• Gjøre forbudet mot brenning av avfall kjent og påse at
det blir etterfulgt.

Jordvern

• Ta hensyn til jordbruket ved planlegging av bygg og
infrastruktur, hensynssone landbruk.
• Være en pådriver og etterspørre jordsmonnkartlegging
(NIBIO).
• Unngå nedbygging av matjord, men i tilfeller der dette
skjer, ha rutiner for at jorda tas vare på for videre matproduksjon og ikke som fyllmasse eller lignende.
• Gjøre tiltak som reduserer muligheten for tap av matjord
knytta til flom og erosjon.

Beitebruk

• Synliggjøre mulighetene for økt bruk av beite.
• Være aktiv i bruk av tilskuddsordninger for økt beitebruk.

Skogbruk
Skogbruk

• Følge opp skogeiers foryngelsesplikt etter hogst.
• Ta initiativ til rasjonelle skogsbilvegprosjekter.
• Bidra til opprusting av flaskehalser på kommunale veier..

Trebruk

• Styrke bruk av tre i driftsbygninger
• Sørge for at strategiske planer slår fast at oppføring av
bygg skal være bærekraftig og at bygg alltid vurderes
utført i massivtre eller med reisverk av trematerialer.
• Dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget:
• Bygge kommunale bygg i tre, helst lokalt.
• Støtte og synliggjøre skogeiere og næringsliv som
driver med lokal foredling av tre.

Bioenergi
•
•
•
•

Informere om tilskuddsordninger og gode eksempler.
Støtte opp om varmesalgsprosjekter.
Prioritere bioenergi som energibærer i fjernvarmeanlegg.
Vurdere krav om biobasert fjernvarme ved arealutbygging.

Treindustri

• Informere eksisterende trebasert industri om nettverk,
fagsamlinger og støtteordninger.
• Være en pådriver og legge til rette for industrielle etableringer.
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Agder er en stor industriregion, og landsdelens
prosessindustri leverer produkter verden trenger for å bygge framtidens lavutslippssamfunn.
Det er også viktig at industrien selv produserer
sine produkter med minst mulig utslipp.
Gjennom Veikart for prosessindustrien har
industrien selv tatt en styringen på utslippsreduksjoner. Kommunene i Agder har ikke direkte
påvirkning på gjennomføringen av veikartet,
men det offentlige kan bidra med å legge til
rette. At industrien lykkes vil være viktig for å få
ned klimautslippene i hele regionen, og det vil
være med på å skape grønne arbeidsplasser
i landsdelen.
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”Et av Sørlandets viktigste bidrag til fremtidens lavutslippssamfunn vil være industriens evne til å utvikle og produsere mer
energieffektivt og med lave klimautslipp.”
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V

erdensledende kompetanse er bygd
opp gjennom generasjoner i prosessindustrien, fordi bedriftene har
sikker tilgang på rimelig og fornybar
vannkraft. Disse fortrinnene blir framhevet
i rapporten om Grønn konkurransekraft:
“Naturressurser og kompetanse er et naturlig
utgangspunkt for å vurdere muligheter for
fremtidig verdiskaping.”
Det er bred politisk enighet om at industrien
også i framtiden skal ha en viktig plass i regionen. De største prosessindustribedriftene
i Agder er medlem av Eyde-klyngen. Da
prosessindustrien gjennom Norsk Industri
skulle lage et klimaveikart for sine medlemmer var Eyde-klyngen en viktig bidragsyter
gjennom tett samarbeid med industrien. I
veikartet legger industrien opp til ambisiøse målsettinger, og målet er at nasjonal
industriproduksjon for prosessindustrien vil
ha negative klimautslipp i 2050. Dette betyr
at jo mer industrien produserer, jo lavere vil
de globale klimautslippene bli.
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Industrielle
klimautslipp i Agder

I

følge Miljødirektoratet slipper
industrien på Agder ut 553 340
tonn CO2 (2015). 78% (430 790
tonn) av disse er kvotepliktig
mens 22% (122 550 tonn) er ikke
kvotepliktige CO2-utslipp. Klimaveikart Agder har som målsetting
å se på ikke-kvotepliktig sektor.
Klimautslippene fra ikke-kvotepliktig sektor kommer fra bruk av

fossile hydrokarboner. Den største
kilden er kull og koks som brukes i
produksjonsprosessen. Industrien
selv peker på følgende måter å
redusere klimautslippene på:
1. Erstatte kull ved å bruk av andre teknikker/prosesser som for
eksempel bruk av hydrogen.
2. Karbonfangst og lagring (CCS)
gjennom at fossilt CO2 som kommer ut fra prosessen blir fanget og
lagret under jorden slik at CO2 ikke
kommer ut i atmosfæren.
3. Bruk av biokull som fører til at
karbonet som gir CO2-utslipp ikke
er fossilt men fornybart.
4. Bruke punkt 2 og 3 i kombinasjon ved å deponere (fjerne fra
kretsløpet) fornybart CO2. (Det er
denne kombinasjonen som ifølge
industrien selv vil gi negative klimautslipp).

Bedrift

Type

Kommune

Utslipp
(t CO2)

Elkem Solar

Produksjon av andre uorganiske Kristiansand
materialer

44 170

Saint Gobain

Produksjon av andre uorganiske Lillesand
materialer

43 400

Glencore

Produksjon av ikke-jernholdige
metaller ellers

Kristiansand

16 200

Elkem Carbon

Produksjon av ikke-jernholdige
metaller ellers

Kristiansand

15 800

Sum

Ikke-kvotepliktig sektor

119 570

AV IKKE-KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP KOMMER 119 570 TONN (98%) FRA FIRE BEDRIFTER

bidra
Slik kan kommunene
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Industrien selv ser alt utslipp under
ett, uavhengig av kvotepliktig og
ikke-kvotepliktig sektor.

D

et er enighet i Agder om at også
prosessindustrien er viktig for landsdelen, og at denne heller bør videreutvikles enn avvikles. På den måten
kan vi utnytte det betydelig overskuddet
av fornybar kraft som regionen har til ny
grønn vekst. Utfordringene med industrielle klimautslipp ligger først og fremst hos
industrien selv, men kommunene er viktige
for at felles mål om utvikling av industrien
blir oppfylt gjennom et åpent samarbeid og
en nær dialog mellom aktørene.

Det foreslås tre områder hvor kommunene
særlig vil kunne være viktige medspillere til
industrien:

1. Støtt veikartet

Skal industrien nå de målene de har satt seg
i sitt eget veikart trenger de politisk støtte.
Det er behov for at nasjonale rammevilkår
blir tilrettelagt slik at industrien kan nå sine
mål. Agder er en industriregion og derfor er
det spesielt viktig at man politisk støtte industrien inn mot nasjonale myndigheter. Skal
veikartet bli realisert er det behov for utvikling
og uttesting av nye teknologiske løsninger.
For at dette kan skje må sentrale myndigheter utforme nødvendige rammevilkår og
virkemidler. Politisk lokal og regional støtte
kan være avgjørende i en slik sammenheng.

2. Arealplanlegging

Mange kommuner i Agder har et godt samarbeid med sine lokale industribedrifter når
de utformer sine arealplaner. Et godt samarbeid er viktig for utviklingen av eksisterende
industri. Dette kan gjelde tilrettelegging for
bruk av overskuddsvarme eller spesielle
behov for ny eller endret infrastruktur som
datafiber, vann, strøm og vei.
Med økt fokus på bedre utnyttelse av ressursene vil det være viktig at det i tilknytning

til eksisterende industri er tatt høyde for
muligheter for nye tilknyttede virksomheter
i umiddelbar nærhet av de eksisterende.
Dette bør kommunene forsøke å ta hensyn
til i sin arealplanlegging. Tilrettelagt arealplanlegging gjelder ikke bare eksisterende
industri, men gjelder også muligheter for
nye etableringer i nærhet av de etablerte
bedriftene. Regionens store kraftoverskudd
gir lokale muligheter for nye kraftintensive
industrier som prosessindustri eller datasenter. Det forutsetter at det er tilrettelagt
næringsarealer for dette.

3. Avfallshåndtering

Kommunen eller interkommunale renovasjonsselskap har bare ansvar for privat
husholdningsavfall, slik at industribedriftene
selv er ansvarlig for sin avfallshåndtering.
Den industrielle utviklingen globalt går
mot økt gjenvinning av materialer i ulike
typer avfall. Derfor er det viktig at bedriftene
i Agder har fokus på dette. God og effektiv
avfallshåndtering kan i mange tilfeller gi
eksisterende og nye industrivirksomheter
tilgang til innsatsfaktorer for ny verdiskaping.
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Støtteordninger

Informasjon

Klimasats Formålet er å fremme klimatiltak i kommuner og

Klimatilpasning.no

fylkeskommuner ved å støtte prosjekt som medvirker til reduserte
utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.
Les mer

Tilskudd til klimatilpasning Målet med ordningen

er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpassing og har
søknadsfrist 15. februar hvert år.
Les mer

MAT OG LANDBRUK

Ulike miljøtiltak Det finnes også en rekke tilskuddsordninger for andre miljøtiltak.
Les mer
INDUSTRI
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er et statsforetak med formål å bidra til reduserte
klimagassutslipp og økt innovasjon innen energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom programmer
som tilbyr finansiell støtte rettet mot de områdene hvor det kan
dokumenteres størst effekt.
Les mer

Nettsiden har en omfattende oversikt
over ulike temaer som er relevante for kommunene. Verktøyene
skal gjøre kommunene i stand til å begrense eller unngå ulemper
som følge av klimaet og å utnytte nye muligheter.
Les mer

Miljøkommune.no Veiviser i kommunal miljøforvaltning og

gir oversikt over oppgaver kommunen skal, bør eller kan løse ut fra
sin rolle og myndighet.
Les mer

Miljøstatus.no

Miljøstatus er et samarbeid mellom flere
statlige etater hvor Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør. Nettsiden
gir detaljert oversikt over en lang rekke temaer på miljø- og klimafeltet.
Les mer

Aust-Agder fylkeskommune

Tlf.: 90 51 96 70 | E-post:

terje.damman@vaf.no
Telefon: 37 01 73 00 (sentralbord)
Mobil: 90 52 01 98

www.facebook.com/vaf.no
E-post: gro.braaten@austagderfk.no
www.austagderfk.no

For mer info: www.vaf.no |

