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Forutsetninger for planarbeidet
Planens formål
Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033 skal føre til at Rælingen kommune
bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusere energibruk og gjøre kommunen bedre rustet til
å håndtere et endret klima. I tillegg vil planen beskrive strategier for en omstilling til det grønne
skifte med sirkulær tankegang i egen drift.
Formålet med planen er todelt; den ene delen skal bidra til en reduksjon i klimagassutslipp og
omstilling til det grønne skiftet, og den andre delen skal styrke kommunens tilpasning til et endret
klima.

I Rælingen kommune skal
✓ klimagassutslippene være minst 55% lavere i 2030 enn i 2009
✓ klimagassutslippene i 2050 være netto null
✓ vi være forberedt og tilpasset et endret klima

Planen oppbygging og virkeområde
Planen er en tematisk kommunedelplan, med en plandel og et klimahandlingsprogram. Planen
inngår i kommunens styringssystem, og skal legges til grunn og gi føringer for kommunens
klimaarbeid. Plandelen beskriver planens formål, bakgrunn for arbeidet og overordnede, nasjonale
og lokale føringer. Plandelen gir en innføring i status og utfordringsbildet til kommunen, samt en
beskrivelse på av hvilke temaområder og målsetninger vi skal jobbe med den neste tolvårsperioden. Dette gir videre grunnlaget for klimahandlingsprogrammet. Klimahandlingsprogrammet er
et eget dokument, og består av tiltak knyttet til de ulike temaområdene, hvilken enhet som er
ansvarlig for hvilke tiltak, samt når tiltaket skal gjennomføres.
Rapportering og styringssystem
Tiltakene skal revideres årlig inn i kommunens overordnede styringssystem (figur 1) og rapporteres
på i årlig tilstandsrapportering for klima og miljø. Utviklingstiltakene har et fireårsperspektiv og
utløser ytterligere tiltak, mens de løpende tiltakene oftest har et ettårsperspektiv.
Arbeidet med tilstandsrapport og prioriteringer forankres administrativt og politisk ved behandling av
tilstandsrapport. Nye tiltak utarbeides i Nettverk for klima og energi, og forankres i årlig
handlingsprogram med økonomiplan, i tillegg til enhetenes egne virksomhetsplaner.
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Figur 1. Klimaarbeid i Rælingen kommune, 2022-2033.

Planens avgrensning og videre arbeid
Denne kommunedelplanen legger ambisiøse målsetninger for klimaarbeidet i Rælingen kommune,
samtidig som den inneholder flere avgrensninger og prioriteringer. Enkelte temaer er ikke omtalt like
utfyllende som i tidligere planer, som utdanning. Ny læreplan i grunnskolen har bærekraftig utvikling
som et av tre tverrfaglige temaer, derfor vil Rælingen kommune jobbe mer med tilrettelegging av
lokale ressurser enn tidligere. Når det gjelder landbruk, er målsetningene knyttet til
kommunedelplan landbruk og arbeid med revidering av denne.
Flere av temaene er i startgropen, blant annet sirkulær økonomi. Det vil være viktig å gjennomføre
kartlegging og pilotprosjekter for å etablere et kunnskapsgrunnlag, og målsetningene for sirkulær
økonomi vil være overordnede. Etter kartlegging og pilotering er gjennomført, vil det være lettere å
etablere nye målsetninger.
Dette er også kommunens første klimagassbudsjett. Klimabudsjettet gir en oversikt over tiltak,
kostnad, tidsfrister og ansvarsfordeling, og hvilken betydning tiltaket vil ha for klimagassutslippene i
kommunen, i den grad det kan beregnes. Til sammen må tiltakene i klimabudsjettet de neste årene
være nok til å oppfylle målet om 55 % utslippsreduksjon innen 2030 i forhold til 2009 tall, og netto
null i 2050.
2022 vil være oppstartsåret for klimabudsjettet, og det er viktig å tenke på at dette er første del av et
langsiktig utviklingsarbeid. I denne planen vil ikke det være beregnet effekt av tiltak, da det ikke er
intern kompetanse til å beregne dette på en god nok måte. Det bør derfor brukes konsulent til den
konkrete beregningen. Å jobbe for å få inn klimabudsjettet som et nytt tenkesett både for
administrasjonen og politikerne vil være målsetningen for administrasjonen i 2022/2023.
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Revideringsarbeidet
Planen er utarbeidet av kommunens administrasjon. Arbeidet er ledet av kommunedirektørens
enhet, med bred involvering fra de enhetene som skal jobbe med planens tiltak. Utarbeidelse av
målsetninger og tiltak er gjort av arbeidsgrupper innenfor de ulike satsningsområdene. Det har vært
viktig med forankring i kommunens enheter og samarbeid på tvers av enheter, i tillegg å knytte nye
tiltak til allerede planlagt utviklingsarbeid.

Tidligere klimaarbeid i Rælingen kommune
Rælingen kommune startet for alvor med klimaarbeidet i 2009, med kommunens første
kommunedelplan energi og klima 2009-2020. Oppsummering av klimaarbeidet i perioden 20092014 er omtalt i kommunedelplan klima og energi 2015-2026. I den reviderte kommunedelplanen
ble det utarbeidet følgende målsetninger:

Areal og transport
• Rælingen kommune skal jobbe for reduksjon i klimagassutslipp fra veitrafikk målt per 1000 innbygger

Egen virksomhet
• Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde for innbyggere og andre virksomheter når det gjelder å ta
miljøansvar, og klimahensyn skal veie tungt i alle beslutninger som tas

Utdanning, informasjon og holdninger
• Rælingen kommune skal motivere til økt miljøinnsats og engasjement hos innbyggere og næringsliv, ansatte
og politikere

Landbruk
• Rælingen kommune skal stimulere til bevissthet rundt, og legge tilrette for at landbruket i kommunen kan
opprettholde og utvikle produksjon med en klimavennlig driftsform

Klimatilpasning
• Rælingen kommune skal være forberedt på å kunne håndtere uforutsette og uønskede hendelser som følger
av forventede klimaendringer de neste 100 årene

Rapportering av kommunens klima og miljøarbeid synliggjøres i «Tilstandsrapport for natur og
miljø» i 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 og 2021.
Gjennomgående har tilstandsrapportene vist et behov for å styrke kommunens systematiske arbeid
med natur og miljø, rolle og myndighet, og kunnskap og informasjon. Denne planen vil bygge videre
på å etablere en rød tråd og knytte hele kommunen sammen i klimaarbeidet, og jobbe med
kompetansebygging internt i kommunen. Å jobbe med å redusere klimagassutslipp og
klimatilpasning er ikke en enkelt avdeling sitt ansvar, men kommunens overordnede
samfunnsansvar.
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Utfordringer i planperioden 2022-2033
I arbeidet med revidering har vi vurdert utfordringer for måloppnåelse og gjennomføring av tiltak i
planperioden. Med et ambisiøst mål om 55 % kutt i klimagassutslippene til kommunen og trang
kommuneøkonomi følger det et stort stykke innovativt arbeid, og det ikke lenge til målsetningsåret
2030. Dette innebærer en endring i hvordan vi jobber i det daglige, og hvordan vi planlegger for
framtiden. Vi har derfor vurdert det til at økonomi og ressurser i enhetene er de største
utfordringene vi møter i planperioden.
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Ambisjoner for lokalt klimaarbeid
Internasjonalt samarbeid
I de internasjonale klimaforhandlingene har verdens land blitt enige om å begrense
temperaturstigningen på jorda mellom år 1850 og 2100 til under 2 grader – togradersmålet. I
Parisavtalen er dette målet blitt styrket til 1,5 grader, og man har også blitt enige om at verden ikke
skal slippe ut mer CO2 enn det naturen tar opp, klimanøytral, i løpet av siste halvdel av dette
århundre.
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, og FN har
utarbeidet 17 bærekraftsmål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og
samfunn. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø,
økonomi og sosiale forhold. Den norske regjering har besluttet at FNs bærekraftsmål er det politiske
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, og at de 17 bærekraftsmålene skal ligge til
grunn for samfunns- og arealplanlegging.
I Norge kan godt over 20 % av våre totale klimagassutslipp reduseres ved hjelp av kommunale og
fylkeskommunale virkemidler. Dynamikken mellom tiltak og virkemidler fra kommune, fylke og
staten er svært viktig. Virkemidlene må spille sammen og utfylle hverandre, og gradvis trappes opp
til hele utslippet er kuttet.

Nasjonale krav
Norge har signert og ratifisert Parisavtalen, som er en av våre viktigste nasjonale føringer. Det er
også etablert 24 nasjonale miljømål fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø,
friluftsliv, forurensning, klima, og polarområdene. Disse er fastsatt av Klima- og miljødepartementet,
og forteller hva vi ønsker å oppnå på hvert område, og hva som er ønsket tilstand for miljøet i
Norge. For klima gjelder blant annet disse målsetningene:
•
•
•
•
•

Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 % av
Norges utslipp i 1990.
Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av
klimagasser med minst 50 % og opp mot 55 % i 2030 sammenlignet med nivået i 1990
Norge skal være klimanøytralt i 2030
Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050
Politisk mål om at samfunnet skal forberedes og tilpasses klimaendringene

Omstilling til sirkulær økonomi er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn, og for å
nå FNs bærekraftsmål. I 2021 la regjeringen fram sin nasjonale strategi for sirkulær økonomi, og
Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi.
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Regionalt samarbeid
Regional planstrategi 2020–2024 «Veien til et bærekraftig Viken» ble vedtatt av Viken fylkesting 18.
desember 2020, og har ambisiøse utviklingsmål og innsatsområder for vikensamfunnet. Planen
handler om hvordan Viken skal bli et bærekraftig samfunn, og hvordan Viken kan bidra til å nå de
17 bærekraftsmålene.
Klima og energiplan Akershus er også viktige retningslinjer for kommunene i samarbeidet mot
klimaendringer.
Klima Viken er et nyetablert nettverk som samler Viken-samfunnets klimaarbeid, og skal fungere
som en paraplyorganisasjon for eksisterende klimanettverk. Klima Viken skal gjennomføre tiltak,
bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge for at alle kan bidra, både det offentlige, næringsliv og
innbyggerne i Viken.

Bærekraftig utvikling i Rælingen
Rælingen kommune har et samfunnsoppdrag i å gjøre FNs bærekraftsmål om til handling, og
kommunen som helhet skal arbeide for å nå målene. I forbindelse med arbeidet med ny
kommuneplan samfunnsdel ble det utarbeidet en omforent visjon for Rælingen kommune:

Rælingen – den grønne, nære og inkluderende kommunen

Rælingen er med på det grønne skiftet. Vi skal minske klimautslippene og vi skal ha en utvikling og
en vekst som skjer innenfor naturens tålegrenser og med en grønn økonomi. Vi skal tilrettelegge for
nye og bærekraftige løsninger. Marka og naturreservater er spesielt for Rælingen, og vi har et
ansvar for å bevare dette. Vi skal ta vare på naturen, også for generasjoner som kommer etter oss,
og vi skal utvikle trygge og grønne nærmiljøer. Når vi tilrettelegger for det grønne skiftet, får det
betydning for kommunens attraktivitet, trivsel og folkehelse
Det ble også vedtatt nye satsningsområder for kommunen;
❖ Leve og meste hele livet
❖ Samarbeid for natur og mot klimaendringer
❖ Nærområder med gode kvaliteter
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Satsningsområdene ble utarbeidet etter møter og verksteder med innbyggere og politikere, og viser
også hvordan vi skal nå hovedmålene. Kommuneplanen legger ambisjonsnivået for kommunens
klimaarbeid, og «samarbeid for natur og mot klimaendringer» har følgende målsetninger:

Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi skal legge premissene for vårt klimaarbeid, og
videre svare ut målsetning 4 og 6.

9

Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033

Hvor er vi i dag
Status direkte klimagassutslipp for kommunens geografiske
område
Miljødirektoratet gir ut statistikk for klimagassutslipp i kommunene. Utslippsregnskapet publiseres
mellom 12-16 måneder etter endt utslippsår. Denne planen bruker nyeste tilgjengelige tall fra 2019.
Statistikken gjelder for kommunens geografiske område, og gjelder de direkte utslippene, det vil si
klimagassutslipp som er knyttet til produksjon og transport av varer og fortjenester som forbrukes i
kommunen. Indirekte utslipp er ikke inkludert.
I 2019 hadde hele Rælingen kommune et utslipp på 74 733 tonn CO2 ekvivalenter, og i 2009 var
utslippet 64 528 tonn CO2 ekvivalenter. Siden 2009 har utslippet til kommunen økt med 16 %, mye
grunnet økt investering og nybygg som et resultat av innbyggervekst, i tillegg til økning i utslipp fra
industrien. (Figur 2)

Figur 2. Rælingen kommunes direkteutslipp av CO2 2009-2019

Som tidligere år, er det industri og vegtrafikk som er det største utslippskildene (figur 3 neste side).
Det er det ikke alle sektorer vi som kommune kan påvirke direkte. Utslippene fra industri står for 58
% av Rælingen kommunes direkteutslipp i 2019. Leca-produksjonen står for det aller meste av
industriutslipp i Rælingen. Dette er underlagt nasjonale regler for klimakvoter (tillatelse til å slippe ut
en viss mengde klimagasser) med nasjonale insentiver for å legge om produksjonen til en mer
klimavennlig måte.
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Utslipp (tonn CO2-ekvivalenter) i Rælingen kommune 2019
fordelt på sektor
Annen mobil
forbrenning
1%
Veitrafikk
32 %

Industri, olje og gass
58 %

Oppvarming
7%
Jordbruk
2%

Figur 3. Utslipp i Rælingen kommune 2019 fordelt på sektor.

For Rælingen kommune er det derfor viktig at vi fokuserer på de resterende 42 % av utslippene,
som er hva vi konkret kan jobbe med samt hvilke roller vi har ansvar for i samfunnsutviklingen. For
å vise hva vi som kommune kan jobbe med, viser diagrammet på neste side fordeling av utslippene
uten industrisektoren (figur 4).
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Utslipp (tonn CO2-ekvivalenter) i Rælingen kommune
i 2019, fordelt på sektor enn industri, olje og gass
sektor
Annen mobil
forbrenning; 528

Jordbruk; 1803

Oppvarming; 5040
Annen mobil forbrenning
Jordbruk
Oppvarming
Veitrafikk

Veitrafikk; 24004

Figur 4. Utslipp fordelt på sektor uten industri.

Vegtrafikk står for størstedelen av utslippene. Det er ingen tendenser til at sykkel og gange er tar
større del av vegtrafikken. kjøretøyene har derimot blitt mindre forurensende. Derfor må vi gjøre en
innsats for å nå målsetningene for klimagassutslipp. Kø, luftforurensning og støy skal reduseres
gjennom effektiv arealbruk, og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling
og gange. Transportbehovet påvirkes av samspillet mellom flere kommuner. Mange ulike forhold
har betydning, herunder lokalisering av boliger, serviceinstitusjoner, arbeidsplasser og butikktilbud, i
og mellom kommunene i en region. Det er viktig at kommunen samarbeider med nabokommuner,
og på regionalt nivå. Da særlig med Ruter og fylkeskommunen som regional planmyndighet.
Samarbeid med statlige aktører som Statens Vegvesen blir også viktig for å redusere utslipp.
Mobilitetsanalyse for Rælingen viser fortsatt at bilen dominerer. Målet er økt andel kollektiv og
sykkel, og en raskest mulig omstilling til utslippsfrie kjøretøy.
Vi må også etterspørre fossilfri transport i våre vare- og tjenesteanskaffelser, fortrinnsvis kjøretøy
på elektrisitet, hydrogen og biogass. Men vi skal også løse andre utfordringer enn vegtrafikk, og
derfor må vi se på kommunens egne direkte utslipp av klimagasser.
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Klimagassutslipp i egen drift

For å kunne se nærmere på kommunens egne direkte utslipp, brukes klimagassregnskap fra Asplan
Viak utarbeidet for Rælingen kommune i 2019. De bruker statistikk fra KOSTRA-systemet til SSB ,
som gir statistikk over fysiske tall på energibruk, og økonomisk tall på innkjøp. Denne metoden har
vist seg å være en god og effektiv måte å få et godt oversiktsbilde av klimafotavtrykket.
Klimagassregnskapet er ment som en innledende analyse av klimafotavtrykket for å identifisere
fokusområder.
Rælingen kommune har som følge av sin egen virksomhet i 2019 et totalt klimaavtrykk på 15 088
tonn CO2 ekvivalenter. Resultatet kan også måles i CO2 ekvivalenter per innbygger. Rælingen har
831 kg CO2 e per innbygger, som er lavere enn både fylkes (964 kg) – og landsgjennomsnittet
(1045 kg) som vist i figur 5.

Figur 5. CO2e utslipp i kg. fordelt pr. innbygger (gjennomsnitt) for 2019.
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Tabell 1 viser klimafotavtrykk totalt i 2019 i Rælingen kommune, fordelt på hovedkategoriene.
Bidrag fra bygg og infrastruktur har det høyeste bidraget, og kjøp av tjenester har også et betydelig
bidrag. Forbruksvarer, energi og reise / transport har de laveste utslippene. Tjenestekjøp og reiser
og transport er i all hovedsak bidrag gjennom innkjøp av varer og tjenester.

Tabell 1. Klimafotavtrykk totalt Rælingen kommune år 2019, prosentvis fordeling på hovedkategorier.

Selv om det er spesielt høye bidrag innen hovedkategorien bygg, det er viktig å være klar over at
slike investeringer, over et livsløp, kan være positivt for både klima og miljø. Ved f.eks. bygging av
nye kommunale bygg med lav energibruk, og investeringer i VA-nett som bedrer kvaliteten på
tjenesten. I klimakost legger man hele klimabidraget til det året investeringen gjøres og ikke fordelt
utover levetiden. Dette gjør imidlertid at investeringer slår betydelig ut i klimaregnskapet.
Ved bruk av KOSTRA-tall, er det også mulig å se på historiske utslipp i kommunen, og
sammenligne utslippsnivåene (figur 6 neste side). Klimafotavtrykket til Rælingen kommune, uten
investeringer, har hatt en jevn økning fra 2001 til 2014, deretter har det vært relativt jevne utslipp.
Det er hovedsakelig investeringene som står for det økte klimagassutslippet, og det er byggkategorien som har det største utslippet knyttet til investeringer. Det gjenspeiles også i kommunens
vekst, og utviklingsbehov. Ved å se på 2019-tallene inkludert investeringer fordelt på
hovedkategoriene, står bygg og infrastruktur for 36 % av klimafotavtrykket til kommunen. I 2019 er
det en kraftig reduksjon sammenlignet med 2018, og nivået er nå likt med 2013-nivå. Utslipp fra
energi økte noe fram mot 2014, men har gått ned siden da.
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Figur 6. Utvikling i klimafotavtrykk, Rælingen kommune 2001-2019

Basert på disse tallene, og målsetningen om 55 % reduksjon i forhold til 2009 tall, viser figur 7
(neste side) totalt klimagassutslipp i 2030 ved oppnådd målsetning. Dette er en enkel framstilling av
tallene, og den viser også anslått framskrevet økning i totalutslipp om vi fortsetter med
klimagassutslipp tilsvarende økning i totalutslipp i perioden fra 2009-2019. Dette er kun ment som
en illustrasjon og gi indikasjoner på forskjellene ved utslipp ved oppnådd målsetning kontra å
fortsette slik vi gjør i dag – uansett viser figuren at vi må «feie for egen dør» og ta ansvar for egen
virksomhet.
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Figur 7. Oversikt over Rælingen kommunes totalutslipp i 2009 og 2019. Figuren viser i tillegg framskrevet totalutslipp i
2030 uten ytterligere tiltak, og totalutslipp ved oppnådd målsetning i 2030

For å nå målsetningen om 55 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, vil det være essensielt å
prioritere følgende utslippskilder i egen drift:
❖
❖
❖
❖

Utslipp knyttet til investeringer og bygg
Reduserer og optimaliserer energibruk
Gode rutiner på miljø- og klimakrav i anskaffelser
Redusere innkjøp av forbruksvarer

De neste kapitlene vil vise prioriteringsområdene for planperioden, med tilhørende strategier for
hvordan vi ønsker å nå de etablerte målsetningene.
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Prioriteringsområder for planperioden

1. Redusere
klimagassutslipp i
egen drift
- Klimagassbudsjett
- Kommunale bygg, utvikling og
energi
- Innkjøp
- Holdningsskapende arbeid

2. Sirkulær
økonomi

3. Klimatilpasning
- Naturbaserte løsninger
- Tverrfaglig samarbeid

- Strategisk utvikling
- Avfallsreduksjon i daglig drift
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1. Redusere klimagassutslipp i egen drift
Rælingen kommunes klimamål er 55 % lavere klimagassutslipp i 2030 sammenlignet med 2009 tall.
Det vil bli krevende å redusere direkte klimagassutslipp med 55 prosent fram mot 2030, blant annet
vil det kreve ekstra økonomiske ressurser for å få fortgang i arbeidet med utfasing av fossile
løsninger og innføring av ny teknologi.
I 2019 hadde Rælingen kommune som virksomhet et utslipp på 15 088 tonn CO2 ekvivalenter. For å
nå denne målsetningen, må vi styrke det strategiske klimaarbeidet.

Klimagassutslippene er minst 55% lavere i 2030 sammenlignet med 2009 tall

Målsetningen i dette kapittelet vil påvirke store deler av kommunens virksomhet, og alle enheter har
ansvar for at vi skal nå målene. Videre omtales strategier innenfor utvikling av klimagassbudsjett,
kommunale bygg og utvikling, innkjøp, energi, grønn mobilitet, holdningsskapende arbeid og
landbruk, som er prioriterte satsningsområder for planperioden.

1.1. Klimagassbudsjett
Et klimabudsjett viser tiltak som kommunen planlegger eller gjennomfører for at kommunen skal nå
sine klimamål. Et vanlig budsjett har en øvre ramme for hvor mye penger som kan brukes, og på
samme måte viser et klimabudsjett en øvre ramme for hvor mye klimagasser som kan slippes ut. Til
sammen må tiltakene i klimabudsjettet de neste årene være nok til å oppfylle målet om 55 %
utslippsreduksjon innen 2030 i forhold til 2009 tall. Potensielle utslippskutt med tilhørende
tiltakskostnader skal følges opp som en del av det ordinære plan- og budsjettarbeidet. Dette krever
at budsjettprosessen kobler tiltaksvurdering med økonomiske prioriteringer. Budsjettet er derfor et
grunnlag for å prioritere, gjøre kost- eller nyttevurdering av tiltak og et styringsverktøy for oppfølging
av vedtak i etterkant.
Klimabudsjettet gir en oversikt over tiltak der kommunen har påvirkningskraft/virkemidler, kostnad,
tidsfrister og ansvarsfordeling, og hvilken betydning tiltaket vil ha for klimagassutslippene i
kommunen, i den grad det kan beregnes. For noen tiltak er det mulig å beregne utslippskutt og
kostnad per tonn redusert CO2, mens andre får en indirekte effekt og er vanskeligere å beregne.
En implementering av klimabudsjettet i økonomiplan og årsbudsjett vil gi et nytt tenkesett både for
administrasjonen og politikere, og dette vil kunne ha betydning for prioriteringskriteriene i
kommunens porteføljestyring. 2022 er oppstartsåret for klimabudsjettet, og det er viktig å legge til
grunn at dette er første del av et langsiktig utviklingsarbeid. Flere tiltak presenteres i
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kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033, i tillegg skal tiltakene revideres årlig
i Handlingsprogrammet fra 2023.
Klimabudsjettet må ses på som et styringssystem som skal sikre måloppnåelse på de klimamålene
som er satt. Dette er Rælingen kommunes første klimabudsjett og det er fortsatt i en tidlig fase.
Klimabudsjettet skal bli en integrert del av Handlingsprogrammet. Målet er at klimatiltakene i
klimabudsjettet tydeliggjøres i det økonomiske budsjettet, og den viktigste jobben vil være å gjøre
politikere, ledere og ansatte kjent med klimaregnskapet og klimabudsjettet, og at klimatiltak skal
gjennomføres i alle deler av organisasjonen. Gode klimavalg skal bli en like selvfølgelig handling
som å levere gode tjenester. Her er det fortsatt en lang vei å gå, og arbeidet må fortsette i årene
framover for at vi når målsetningen om å redusere våre utslipp. Først når alle medarbeidere leter
etter gode klimatiltak, vil man finne de mest konkrete, målrettede og effektive tiltakene.
For å kunne utarbeide et godt budsjett, er det viktig å ha et klimaregnskap som gir et bilde av
kommunens og de enkelte virksomhetenes utslipp. Skal klimamålet oppnås er det nødvendig at
hele organisasjonen gjennomgår sin virksomhet og prioriterer tiltak, og et oppdatert
kunnskapsgrunnlag med supplerende klimagassregnskap hvert andre eller tredje år vil være
essensielt for å finne aktuelle prioriteringsområder.
Tiltaksdelen i denne planen viser hvilke tiltak som skal gjennomføres i 2022, og hvilke tiltak som er
prioritert i et fireårsperspektiv. Beregningene er gjort av kommunens administrasjon, og inneholder
ikke konkrete indikatorer for å måle effekt, da dette er et krevende arbeid. Men det har vært mulig
ved bruk av klimagassregnskapet å finne utvalgte langsiktige prioriteringsområder, hvor potensialet
for reduksjon er stort, i tillegg til «lavthengende frukter».

1.2. Kommunale bygg, utvikling og energi

Klimagassutslipp i bygg- og anleggsprosjekter, fossilfri byggeplass og MOP
Byggsektoren har stor innvirkning på ressursbruk og utforming av framtidens lavutslippssamfunn.
Indirekte utslipp fra materialer og installasjoner brukt i bygget er en vesentlig del av byggets totale
utslipp. Livsløpsperspektivet gjør at materialvalg og materialenes gjenbruksegenskaper er viktig for
å redusere indirekte klimagassutslipp.
Eiendomsenheten skal ha et helhetlig miljø og energi perspektiv i drift og utvikling av eiendommene.
Det skal jobbes systematisk og målrettet med arbeidsforhold, CO2 regnskap, energibruk og
inneklima. Befolkningsøkningen framover vil kreve stor utbygging av sosial infrastruktur, og dette gir
en mulighet til å velge klimasmarte og energigjerrige løsninger. Det har skjedd en rask utvikling i
bransjen de siste årene. Klima- og miljøaspekter har fått langt større oppmerksomhet og det er
utviklet bedre løsninger.
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Med økende bygge- og anleggsaktivitet i kommunen er det forventet en økning i
klimagassutslippene fram mot 2030 og nye bygg i kommunal regi skal være energieffektive og gode
eksempler for bygg i privat regi. Samtidig er sektoren en betydelig kilde til utslipp gjennom hele
livsløpet, fra utvinning og produksjon av byggematerialer, transport av masser og materialer, og til
rehabilitering og riving. Levetiden til et bygg sees på i en periode på 60 år, men gjennom å redusere
utslipp i byggeperioden kan vi nå målene om 55 % reduksjon innen 2030. Som en pådriver i
utviklingen av fossilfrie eller utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, skal vi jobbe for økt etterspørsel
og teknologiutvikling innen utslippsfrie løsninger i bygg- og anleggsvirksomhet. Inntil teknologien
muliggjør dette skal det, så langt det er mulig, benyttes bærekraftig fossilfritt drivstoff kombinert med
tilgjengelige utslippsfrie maskiner (basert på strøm, biogass og hydrogen). Direkte klimagassutslipp
fra uttak, håndtering og transport av masser må også reduseres. Dette vil være gjeldende for alle
prosjekter som gjennomføres i kommunal regi.
Kommunens miljøoppfølgingsplan (MOP) skal være de prinsipielle føringene for å redusere klimaog miljøpåvirkning i alle nye bygg og større ombygginger, og vil innebære flere
klimagassreduserende tiltak. Klimagassregnskap i byggeprosessen er et godt verktøy for å
redusere den totale klimagassbelastningen fra bygg. Når selve bygget blir mer energieffektivt vil
andre deler av byggeprosessen gi et forholdsmessig større bidrag til klimagassutslipp og
energibruk, dette gjelder særlig lokalisering av bygget og materialbruk. Det skal være CO2 regnskap
for alle byggeprosjekter over 10 millioner kroner, og ved nybygging blir sirkulære prinsipper viktige.
Mer om sirkulære prinsipper og utvikling i kapittel 2.1. Strategisk utviklingsarbeid.

Energi
Målet er å redusere energibruk generelt og bruk av fossil energi spesielt. Dette skal nås gjennom å
fase ut bruk av fossil energi og fremme produksjon av fornybar energi og bruk av klimavennlige
materialer. Mange av virkemidlene for å redusere energibruk i bygg retter seg mot nybygg. Det er
imidlertid den eksisterende bygningsmassen som står for den største energibruken, og det er der
potensialet for å redusere energibruk er størst. Spesielt er det viktig at det blir gjort energisparende
tiltak når bygg likevel rehabiliteres, da er det mest lønnsomt, og lettere å få til gode resultater. I
tillegg er det viktig å gjennomføre tiltak som måling av energibruk, styring, regulering,
varmegjenvinning og andre rene enøktiltak. Mange energisparende tiltak er lønnsomme etter få år.
Oversikt over energibruk og hvordan energien brukes gir større mulighet til å gjøre tiltak der det gir
størst effekt. Det skal være et helhetlig og langsiktig ansvar for energiforvaltningen i
bygningsmassen, med plan for innfasing av overordnet teknisk styringssystem (toppsystem) på alle
relevante bygg, og bruk av ny teknologi for å redusere energibruken i kommunen. I formålsbygg
skal energiforbruk måles og rapporteres årlig, med tiltak i utviklingsplanene for hvert bygg.
Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse krever en økt spesialisering av ansatte og
kompetanseheving i organisasjonen. Økt satsing på digitaliseringsplattformer muliggjør samspill og
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åpen datautveksling mellom ulike fagsystemer, sensorikk og styringssystemer. Erfaringsdeling og
kompetanseheving til flere enheter vil være en viktig del av dette arbeidet.

1.3. Innkjøp
Grønne innkjøp
Grønne innkjøp er en prosess hvor offentlige myndigheter kjøper varer og tjenester med en lavere
miljømessig påvirkning, sammenlignet med varene og tjenestene som ellers ville blitt kjøpt. En av
målsetningene i anskaffelsesstrategien til kommunen er:
Innkjøpsavdelingen skal i kommunens anskaffelser legge til rette for å kjøpe varer
og tjenester som er produsert etter etiske, sosiale og miljømessige standarder

Et av våre viktigste virkemidler for å oppfylle dette målet er en bevisst bruk av den innkjøpsmakten
som kommunen besitter. Ved å bruke det fulle handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og
gjennom å stille relevante miljøkrav kan kommunens gjennom sine innkjøp fremme en bærekraftig
bruk og forvaltning av ressurser. Gjennom grønne innkjøp skal det legges til rette for at kommunens
drift kan gjøres enda mer klima- og miljøvennlig, og det skal sikres tilgang til bærekraftige
alternativer for å gjøre det enklere for den enkelte bestiller og behovshaver å ta grønne valg. I dette
arbeidet vil kompetansebygging og kursing for alle enheter i kommunen være essensielt, for å
kunne istandsette alle til å bruke anskaffelser som et virkemiddel.
At Rælingen kommune skal fremme bærekraftig bruk og forvaltning av ressurser innebærer at det
skal stilles krav til at varene og tjenestene som kjøpes, leveringsmåte, produksjon og avhending,
reduserer miljøbelastningen og klimavennlige løsninger. Ved å stille konkrete krav vil Rælingen
kommune bidra til utviklingen av klima- og miljøvennlige løsninger i markedet og bidra til en
overgang til lavutslippssamfunnet.

Fossilfri transport
Som følge av ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelser av kjøretøy fra 1.1.2022, vil det
nå være lovpålagt med innføring av nullutslippskrav for offentlig anskaffelser av personbiler, lette
varebiler (og bybusser) med enkelte unntaksregler. For Rælingen kommune vil dette være med på
å sikre utbytting av eksisterende bilpark til fossilfritt, samtidig som det kontinuerlig jobbes med
fossilfrie biler ved nye leasingavtaler.
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Innkjøp av større el-kjøretøy i enhet Kommunalteknikk er i dag begrenset av to årsaker: Større Elkjøretøy har en vesentlig høyere pris enn fossile kjøretøy, og større utfordringer med tanke på
bruksområdene med tunge tilhengere o.l. Markedet er imidlertid i utvikling mot at større kjøretøyer
vil møte disse kravene, det vil derfor kun være unntaksvis innkjøp av fossildrevne biler. Behovet for
fossildrevne biler / lette varebiler må belyses ved en anskaffelse, og det må argumenteres for slike
unntak i henhold til nye bestemmelser om terskelverdier og unntak fra utslippskravet i forskriften.
Det vil være aktuelt for kommunalteknisk enhet å gjennomføre et prosjekt på maskinparken, for å
kartlegge egen maskinpark og gjennomføre utskifting til fossilfrie maskiner. Det vil være
hensiktsmessig å kartlegge interne barrierer og utfordring ved en slik utskiftning, og dette vil være
en del av enhetens eget utviklingsarbeid.
Behovet for ladeplasser for kommunale biler forventes å øke i årene framover etter som antall
ladbare kjøretøy øker. Ved en overgang til fossilfrie kjøretøy, må det tilrettelegges for ladeplasser
for kommunale biler.

1.4. Holdningsskapende arbeid
Våre egne daglige valg påvirker klima og miljø, hvordan vi bruker bil og reiser, hva vi spiser,
hvordan vi bygger, pusser opp og forbruker. Verdens ressurser er begrenset. Forbruket er for stort
og forskjellen mellom rike og fattige er betraktelig. Et redusert, smartere og mer rettferdig forbruk er
derfor nødvendig. Rælingen kommune skal motivere til miljøbevissthet og -engasjement hos
innbyggere og næringsliv, ansatte og politikere. Flere politiske utvalg, som kommuneplanutvalget,
utvalg for plan og miljø og ungdomsrådet, har en viktig rolle som klima- og miljøpådriver. Vi kan i
samarbeid med andre aktører motivere og bistå ved å legge til rette med informasjon og insentiver
til klimariktige valg og handlinger.
Et eksempel er å gi følgende tips for å redusere forbruk:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bevisste innkjøp. Må du kjøpe nytt, så velg kvalitet.
Bevisste valg ved oppussing av bosted/hytte. Velg energieffektive og varige løsninger.
Reparer framfor å kjøpe nytt.
Forsvarlig behandling når produkter ikke fungerer.
Bevisste valg av reiser og transport i hverdag og fritid.
Bevisste kjøp av mat, kvalitet – mengde, se muligheter for å utnytte rester framfor å kaste.
Informasjon om nettverk og frivillige organisasjoner

Den store utfordringen ved forbruk er: Hvordan redusere klimafotavtrykket, og samtidig opprettholde
forbrukernes opplevelse av velstand? Løsningen kan være å tenke tilgang framfor eierskap.
Delekultur er ikke noe nytt, men ny kommunikasjonsteknologi og bruk av sosiale medier gjør det
mulig å bygge deleøkonomi og delekultur mellom mennesker på en annen måte enn tidligere. Slike
løsninger vokser fram som en trend over hele den vestlige verden. Rælingen kommune kan ikke
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vedta en delekultur, men kan være en medspiller for innbyggerne og støtte opp om initiativer som
bidrar til lavere klimafotavtrykk. Kommunen kan bidra til å gjøre gode initiativ kjent, slik som lokale
bytte- og deleringer, byttedager og byttemarkeder, støtte opp under Aktivum og BUA, og eventuelt
tilby tjenester og faglig bistand til innbyggerne. Rælingen kommune skal støtte opp om
«reparasjonskafeer» eller andre slike tiltak som baserer seg på frivillig innsats.
Fagfornyelsen 2020 i grunnskolen har bærekraftig utvikling som ett av tre tverrfaglige tema, og
skolene har målsetninger i bærekraftig tankegang. For at skolene skal lykkes med sine
målsetninger, vil det for kommunen være viktig å tilrettelegge for at skolene tar i bruk de lokale
ressursene i nærmiljøet. Når barna og elevene kjenner naturen og lokalsamfunnet, historie og
klimautfordringer, vil dette kunne bidra til økt miljøinnsats og engasjement.

Grønn mobilitet
Grønn mobilitet handler om miljøvennlige måter å reise på og vil kunne redusere forventet
trafikkvekst. Det skal være enkelt, trygt og attraktivt å komme seg rundt i Rælingen ved å gå, sykle
eller reise kollektivt. Å tilrettelegge for grønn mobilitet har betydning for kommunens attraktivitet,
trivsel og folkehelse. Det har også betydning for muligheten for å planlegge for lavt utslipp av
klimagasser, trafikksikkerhet, tilgjengelighet til ulike tjenestefunksjoner, friluftslivsområder og
liknende.
Mobilitetsanalysen 2021 ga oss innsikt i status på kommunens transportvaner, og en høy prosent
av de daglige reisene gjøres i dag med privatbil – også for de korte reisene.

Noe av forklaringen på dette kan være faktorer som spredt bebyggelse, lange avstander og bratt
terreng. I tillegg er lett det lett tilgjengelig og gratis parkering på alle offentlige parkeringsplasser og
flere arbeidsplasser, som gjør bilen til et attraktivt reisemiddel. Gratis parkeringsplass er en sterk
driver for å benytte privatbilen til jobb. Rælingen bør stimulere til å begrense gratis parkeringsplass
for bil som frynsegode, og heller gi klimavennlige frynsegoder til sine ansatte. Det kan være
sykkelparkering, garderobe/dusj, sykkelverksted- og service, piggdekk, busskort m.m. Areal- og
befolkningsutviklingen fører til økt etterspørsel av transport, og det forventes en økning i kø på deler
av veinettet og videre forsinkelser for kollektivtransporten. Derfor vil det være viktig å sikre
innbyggerne god mobilitet og gode transportmuligheter, samtidig som nullvekstmålet for personbil
blir ivaretatt.
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Kollektivtrafikk, sykling og andre former for mobilitet/mikromobilitet kan supplere hverandre godt
som et miljøvennlig alternativ til privatbilen, dersom infrastruktur, arealbruk med mer legges til rette
for kombinasjonsreiser1. Dette kan muliggjøres gjennom å bedre samspillet slik at man utnytter
styrkene og minimerer svakhetene ved transportmidlene, og får et samlet tilbud som i større grad er
konkurransedyktig til bilen.
Ved at barn og unge kan sykle og gå til fritidsaktiviteter som idrett, samt natur- og kulturaktiviteter
kan antallet kjøreturer reduseres. Fritidsaktiviteter ligger, særlig i nordre del av kommunen, ofte i
kort avstand fra boligene. Økt andel barn og unge som selv kan transportere seg til og fra
fritidsaktiviteter kan også gi økt mestrings- og selvstendighetsfølelse samtidig som man etablerer
gode transportvaner.
Suksesskriterier for å få høy sykkelandel:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Et sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet i detaljene
Høy kvalitet på vedlikehold og drift av sykkelnettet både sommer og vinter
Trygg sykkelparkering
Ladestasjoner for elsykler
Langsiktig sykkelsatsing og høy kompetanse
Fokus på hverdagssyklister
Samlet innsats på flere felt (eksempelvis infrastrukturtiltak og sykkelkampanje koordinert)
Sterkere satsing på barn og ungdom
Se sykkelsatsingen i sammenheng med andre politikkområder (for eksempel folkehelse)

Landbruk
Landbruket i Rælingen forvalter arealer med betydning for klimaregnskapet med opptak av karbon,
men også gjennom utslipp i forbindelse med avrenning, klimautslipp og karbonopptak bør
synliggjøres, sammen med aktuelle mottiltak. Skogens reelle og potensielle karbonopptak bør
beregnes og det bør utarbeides kart som illustrerer dette. Omtrent 3 % av Rælingen kommunes
samlede klimagassutslipp kommer fra jordbruket. Samtidig utgjør skog og jord viktige karbonlagre.
Skogressursene er en viktig kilde til produksjon av trematerialer som erstatter mer klimabelastende
materiale og som viktig kilde til fornybar energi. Dagens KDP landbruk skal revideres, og det vil
være en viktig del av revideringsarbeidet å sette konkrete tall på landbrukets egen reduksjon av
klimagassutslipp.
En bærekraftig landbruksdrift bidrar til bedre klima og mindre forurensning. Kommunene har fått
tildelt ansvaret fra staten for å forvalte flere tilskuddsordninger som Stortinget vedtar innenfor jordog skogbruk, og vi skal stimulere miljø- og klimavennlige driftsmetoder i landbruket gjennom

1

Inkluderer tilrettelegging for bysykler / mikromobilitet / korttidsutleie, samkjøring, mobilitetshubs, ladefasiliteter og innfartsparkering
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forvaltning av statlige støtteordninger. I tillegg finnes det tilskuddsordninger som er rettet mot
forurensning, klima, miljø og kulturmiljø. Felles for disse er at de støtter frivillige tiltak, som
innebærer at kommunen ikke kan pålegge gårdbrukere å gjennomføre disse tiltakene. Derfor vil det
å bevisstgjøre aktører i landbruket på klimagevinsten ved ulike driftsmetoder, oppfordre og
informere om muligheter og støtteordninger knyttet til dette, være det viktigste vi gjør. Kommunen
skal informere om fordelene ved, og oppfordre bønder til å søke på støtteordninger til tiltak som gir
klimagevinst, gjennom kommunes og Regionkontor landbruk sine nettsider. Tilskuddsordningene
som forvaltes av kommunen har en overordnet flerårig tiltaksstrategi, og disse ble revidert i 2021.

Målsetning redusere klimagassutslipp i egen drift

Klimagassutslippene er minst 55% lavere i 2030 sammenlignet med 2009 tall

Strategier for å nå målet:
•

Kommunen bruker og videreutvikler styringsverktøy for å nå klimamål. Tiltaksbank brukes i
gjennomføring og revidering av tiltak

•

Oppnå klimanøytralitet i nybygg gjennom materialvalg og utslipp i forbindelse med
byggeprosessen.

•

Redusere og optimalisere energibruk i eksisterende bygningsmasse

•

Andelen som sykler, går eller reiser kollektivt i nærområdet skal økes vesentlig fram til 2033

•

Kutte eget klimagassutslipp i kommunens bil- og maskinpark

•

Vi skal i kommunens anskaffelser legge til rette for bærekraftig bruk og forvaltning av
ressurser

•

Gjennomføre kompetanseheving innen miljøkrav i innkjøp for alle enheter

•

Vi tilrettelegger for at ansatte og innbyggere tar gode klima- og miljøvalg i hverdagen

•

Vi samarbeider med andre aktører for å bygge kompetanse internt

•

Vi stimulerer til bevissthet rundt, og legger til rette, for at landbruket kan opprettholde og
utvikle produksjonen med en klimavennlig driftsform
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2. Sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi i Rælingen kommune har ikke tidligere hatt en systematisk tilnærming som dette
nye kapittelet i klimaplanen legger opp til, og det er et tema som vil være under utvikling de
kommende årene. Vi har etablert følgende overordnede målsetning:

Vi skal tilrettelegge for sirkulær økonomi, forlenge levetid på bygg og redusere avfall

Å unngå å kaste produktene og gjenvinne dem reduserer ikke bare indirekte klimagassutslipp fra
forbrenning, men også utslipp og kostnader forbundet med gjenvinningsprosesser. Deling, gjenbruk
og redesign bidrar til å redusere forbruk av nye produkter og dermed det totale utslippet av
klimagasser.
I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen.
Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes
som råvarer inn i ny produksjon (Miljødirektoratet)

Figur 8. Sirkulær økonomi (www.trippel.sdg.no)

Som kommune er Rælingen med i flere interkommunale samarbeid, som omfattes av blant annet
sirkulær økonomi. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) og Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA)
og Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) er blant disse. Gjennom en bevisst eierstyring, er det
viktig at kommunen har en aktiv og tydelig eierrolle for styring av selskap, og at våre egne klima-
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og miljømålsetninger er i integrert i de interkommunale selskapene. Under følger ROAF og
NRA/NRV sine strategier, og hvilke forutsetninger de gir for å nå våre overordnede målsetninger.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Kommunens ansvar for husholdningsavfall er overlatt til ROAF. Derfor er det naturlig med nært
samarbeid om klimaambisjonene i ROAFs avfall- og ressursstrategi. ROAF har etablert en egen
miljømålsetning; 70 % ombruk innen 2030. Dette målet berører alle deler av ROAFs drift som
oppnås gjennom en sirkulærøkonomisk forretningsmodell. De jobber med alt fra miljøovervåking av
deponier og effektivisering av innsamlingsløsninger, til optimalisering av avfallsløsninger, i tillegg til
å påvirke produsenter og leverandører for å oppnå avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning. God
drift skal gi ROAF kan bli et kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk. Et samspill mellom
nasjonale rammebetingelser, kommunale vedtak og ROAFs arbeid påvirker mulighetene for å nå
lokale mål.

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA)
De interkommunale selskapene NRV IKS og NRA IKS har ansvar for å levere henholdsvis
drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til
naturen. I kretsløpet fra natur via husstand og tilbake til natur, skal de ressurser vannet gir utnyttes
samfunnsøkonomisk og miljøvennlig til beste for alle parter.
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NRV i sin strategi «NRV IKS og NRA IKS mot 2040» et ambisiøst mål om å være en klimanøytral
virksomhet innen 2030, og energinøytral virksomhet er en av forutsetningene for å bli klimanøytrale.
Kretsløpstankegangen er styrende for virksomheten. Effektivisering av energiforbruket i
eksisterende anlegg og utnyttelse av nye energikilder har et stort potensial. For å møte
befolkningsveksten, vil NRA har fokus på å bistå kommunene i arbeidet med å redusere utlekking
og innlekking i ledningsnettene, noe som vil være veldig viktig for vårt eget VA-arbeid.
NRA og NRV sine strategier henger tydelig sammen med de overordnede målsetningene i denne
planen, og underbygger vårt eierstyringsprinsipp om klare og langsiktige mål for selskapene, som
igjen bidrar til at de har stabile rammebetingelser for sin virksomhet.
Videre i klimaplanen har vi fokus på sirkulær økonomi og avfall i egen drift, med en tosidig
tilnærming; strategisk utviklingsarbeid og reduksjon av avfall i daglig drift.

2.1. Strategisk utviklingsarbeid
For å kunne etablere mer konkrete målsetninger må vi kartlegge dagens status,
gjenbrukspotensiale og mulighetene for tiltak. Dette er et omfattende arbeid, og derfor vil det i første
omgang legge vekt på eiendomsenheten og innkjøpsavdelingen.
Kommunens bygningsmasse
Nybygg og investeringer
I Norge er utslippene noe lavere som følge av en høy andel fornybar energi, men det anslås at så
mye som halvparten av et byggs påvirkning på klima skyldes materialbruken. Bygg og
anleggsnæringene er følgelig én av fire prioriterte områder i EUs veikart for en sirkulær økonomi.
Eiendomsporteføljen gir store muligheter til å ta klimahensyn i hele verdikjeden, og vi må bygge
kompetanse om muligheter til å stille krav knyttet til materialbruk, eks benytte miljøsertifiseringer.
For å kunne nå målsetningen om 55 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, er det viktig at vi
ikke kun ser på livsløpet til byggene, men på utslippene som kommer de første årene i prosjektene.
Spesielt viktig vil det være, i et sirkulært økonomisk perspektiv, at vi ikke setter for lave måltall for
eks. avfall hos entreprenørene, da de ofte ligger foran oss i utviklingen. Det vil heller være viktig å
ha innsikt i entreprenørenes egne måltall, og legge inn tall som gir dem noe å strekke seg etter og
øker vår egen måloppnåelse. Det må også være en målsetning å redusere omfanget av
massetransport, og øke lokal bruk av masser i prosjektene. Dette må innarbeides og etterspørres i
kommunens MOP.
Eksisterende bygningsmasse
Selv om klimafotavtrykket blir lavere ved bruk av klimavennlig materialer, er de mest klimavennlige
kvadratmeterne de som ikke bygges. Arealeffektivitet og dele/sambruksløsninger er også viktig i
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arbeidet med å bygge og utvikle klimavennlige bygninger og boligområder. Dette vil sikre at flest
mulig tar i bruk arealene i bygget og reduserer dermed behovet for nye bygg. For å sikre gjenbruk
og sambruk av bygg er det viktig å tenke fleksibilitet i forhold til funksjon for å kunne legge til rette
for ulike bruksbehov. Gjennomføring av en omfattende arealanalyse av dagens eiendomsmasse,
sammen med digitaliseringstiltak, gir bedre innsikt i bruk av byggene. Dette vil være viktige
virkemidler for jobben med å utnytte dagens eiendomsmasse bedre, og bidra til økt grad av ombruk
av dagens bygg framfor behov for nybygg. For å nå klimamålene må det derfor rives mindre og
bygges mindre nytt, og rehabilitering bør vurderes som mulig løsning i prosjektene.
Gjennom å legge til rette for mer fleksible arealutnyttelse og øke bruksgrad, kan behovet for nybygg
reduseres. Dette forutsetter god kunnskap om bruk av arealene, evaluering opp mot normtall, samt
mulighet for fleksibel utleie og bookings-løsninger. Videre må vi tilpasse leieforhold og rombruk som
tillater at flere kan benytte seg av lokaler. Dagens areal må framover behandles som
materialbanker, som forvaltes og vedlikeholdes godt, slik at materialene får lang levetid og utvinning
av nye materialer begrenses. Det vil også være nyttig å tenke på en material-bank for gjenbruk av
byggemateriale.

Massehåndtering
Det er et nasjonalt mål å øke gjenbruk og gjenvinning av avfall, herunder overskuddsmasser av jord
og stein som ikke er forurenset. Gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser betyr at
overskuddsmasser fra ett prosjekt blir brukt i samme eller annet allerede planlagt prosjekt, og på
den måten reduserer bruken av nye masser. Nyttiggjøring av disse ressursene kan for eksempel
være støyskjerming, terrengarrondering, fundamentering av veier og plasser, tekniske anlegg,
vekstjord, terrengfylling og planering av byggefelt.
Som følge av økt byggeaktivitet i Rælingen kommune gir dette et behov for en mer helhetlig og
langsiktig masseforvaltning i kommunen. For å få en slik helhetlig forvaltning er det viktig å se på
forvaltning av byggeråstoffer og masseforvaltning samlet. Både uttak av byggeråstoffer og
håndtering av overskuddsmasser fører til miljø- og samfunnsbelastning som blant annet nedbygging
av arealer som brukes til andre formål, støv, støy og klimagassutslipp fra transport.
For Rælingen kommune vil det være viktig å sette i gang ett tverrfaglig prosjekt, som i første
omgang gir en oversikt over status for massehåndtering i egne prosjekter. Det skal også identifisere
og konkretisere utfordringene, og eventuelt behov for samarbeid med andre kommuner.
Utfordringer og utviklingstrekk knyttet til arealutvikling og masseforvaltning vil også være en del av
prosjektet, i tillegg til mulige tiltak og virkemidler for å sikre en forsvarlig og mer ressurseffektiv
håndtering av ikke-forurensede overskuddsmasser av jord og stein.

29

Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033

Innkjøp
Som en del av anskaffelsesstrategiens målsetning om samfunnsansvar og miljø er et av tiltakene
som følger:
Innkjøpsavdelingen skal stimulere til god
sirkulærøkonomi gjennom sine innkjøp der det er mulig.

Sirkulær økonomi er særlige anvendelig i forbindelse med innkjøp av møbler og inventar til
kommunens bygg. Men for å redusere innkjøp av nye ting, må vi tenke smartere i det daglige. Det
vil være avgjørende at vi legger til rette for dette, både med å etablere et internt bytte-system, og
jobbe for en holdningsendring i kommunen som helhet. Alle enheter må jobbe for å vurdere om ting
kan repareres ved bruk av Aktivum, tilgang til tilsvarende andre steder i kommunen, eller om det er
ett reelt behov for nyinnkjøp. Dette avhenger av et nytt tankesett for flere av kommunens ansatte,
og vi må jobbe for å heve kompetansen til alle som gjennomfører innkjøp. Ved intern kursing,
rådgivning og erfaringsdeling vil vi kunne gjennomføre grønne innkjøp i alle ledd i kommunen.

2.2. Avfallsreduksjon i daglig drift
Per i dag er det ingen rutine for rapportene vi mottar for
avfallshenting i kommunen. Derfor må rapporter fra avfallshenting i
daglig drift for å få oversikt over avfallet, og jobbe videre med å
etablere forbedringspunkter. Vi skal bruke avfallshierarkiet (figur 9)
aktivt i vårt daglige arbeid.
Avfallshierarkiet beskriver hvordan vi skal agere for å minimere
avfallsmengde og miljø- og klimapåvirkning fra avfallet. En praktisk
tolkning er at vi må forbruke mindre, og det som må anskaffes bør
være av god kvalitet og vare lenge, ha muligheter for reparasjon og
kunne brukes av andre når produktet ikke lenger fungerer
hensiktsmessig. Deretter vurderes det om produktet, eller deler av
dette, kan resirkuleres og brukes til nye produkter og til slutt eventuelt
brukes til å produsere energi.

Figur 9. Avfallshierarkiet.

Som nevnt tidligere, vil også formidling av eksisterende møbler og mulighet for reparasjon av delvis
ødelagte ting osv. for skoler og andre enheter, være med på å redusere kommunens avfall. Det bør
derfor vurderes å få inn en ressurs som jobber på tvers av skolene i kommunen, som kan reparere
ødelagte møbler o.l., i tillegg til å ha en oversikt over tilgjengelige utstyr som kan byttes mellom
enhetene. Det vil være naturlig å benytte seg av Aktivum til dette arbeidet.
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Det jobbes daglig for å redusere avfall og innkjøp i ulike avdelinger og enheter, og det vil være viktig
at denne kompetansen og tankegangen spres ut til kommunen som helhet. Ved bruk av workshop,
tverrfaglige prosjekter og formidling av egne erfaringer, vil vi kunne løfte kompetansen, og endre
tankegangen, til en mer sirkulær økonomisk tilnærming. Det er vinn-vinn for alle involverte i en
hverdag med stram kommuneøkonomi.

Målsetning sirkulær økonomi

Vi skal tilrettelegge for sirkulær økonomi, forlenge levetid på bygg og redusere avfall

Strategier for å nå målene

•
•
•
•
•
•

Etterspørre og ta i bruk ombrukte materialer og materialer med lavt klimafotavtrykk, være
pådriver for sirkulære bygg og tjenester
Prioritere vedlikehold av kommunale formålsbygg
Redusere eget forbruk internt i kommunen, og klimafotavtrykket på varer og tjenester er
minsket
Utvikle eller ta i bruk tilgjengelige systemer for sirkulært forbruk
Gjennomføre et tverrfaglig prosjekt for å sikre en helhetlig og langsiktig masseforvaltning
Involvere ansatte i kommunen til å være pådriver for å redusere energibruk, avfall og
sirkulære løsninger
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3. Klimatilpasning
Klimaendringer vil påvirke natur og samfunn både på kort og lang sikt, og klimatilpasning handler
om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. Klimatilpasning er definert som
Vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn til effektene av nåværende eller framtidig klima,
for å forebygge uønskede virkninger eller dra nytte av fordelene (DSB, 2016)

I kommunedelplan klima og energi 2015-2026 ble det utarbeidet en ROS-analyse for hendelser
relatert til et endret klima. Analysen viste at skogbrann i Østmarka og storm var de to hendelsene
som oversteg kommunens risikoaksept og det er fortsatt viktige fokusområder. Med økt utbygging
og økte nedbørsmengder, må vi se på hvordan vi jobber for å redusere risikobildet framover for å
unngå ytterligere risikohendelser. Det vi planlegger for og beslutter i dag, eller velger å ikke
planlegge for, kan ha betydelige konsekvenser for framtidige kostnader knyttet til fysisk skade som
følge av klimaendringer.

Rælingen kommune skal være forberedt på å kunne håndtere uforutsette og uønskede
hendelser som følge av forventede klimaendringer
Strategisk og overordnet planlegging
Det er kommunens ansvar å ivareta helhetsbildet og effekten av alle byggeprosjekter. Og
klimatilpasningsarbeidet i Rælingen kommune bør bygge på følgende prinsipper:
✓ Klimatilpasning skal bygge på det overordnede prinsippet om bærekraftig utvikling etter plan- og
bygningsloven.
✓ Kommunene skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko og sårbarhet.
✓ Regional og kommunal planlegging er viktige virkemidler for å tilpasse samfunnet til kommende
klimaendringer.
✓ Føre-var-prinsippet: I arbeidet med klimatilpasning skal høye alternativer fra de nasjonale
klimaframskrivningene legges til grunn når konsekvensene av klimaendringene vurderes.
✓ Vektlegging av hensynet til klimaendringene skal i den enkelte sak balanseres opp mot andre
viktige samfunnshensyn.
✓ Det er særlig viktig at tilpasningshensynet ivaretas for alle langsiktige investeringer, uavhengig
av sektor.
✓ Tverrsektorielt hensyn – alle forvaltningsnivåer har et ansvar for å tilpasse seg klimaendringene.
Det vil si at arbeidet med klimatilpasning fordrer en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming. Alle
fagområder må tenke klimatilpasning innenfor eget ansvarsområde, og i planleggingen på alle
nivåer, altså «klima i alt vi gjør». En slik tilnærming betyr for eksempel at VA-, planleggings- og
byggesaksmiljøer bør ha et nært samarbeid.
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Konkret må vi jobbe for å identifisere og sikre områder som er utsatt for flom og skred, og arbeide
systematisk for å minske eventuelt vedlikeholdsetterslep på vei, vann- avløp og annen infrastruktur
for å redusere sårbarheten ved klimaendringer.

Klimaframskrivning – forventet klima i Rælingen kommune i 2100
I Akershusregionen ventes det i hovedsak større endringer i nedbørsmønster som kan få
konsekvenser, og da særlig for infrastruktur, bygninger og framkommelighet. Når konsekvensene av
klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til
grunn. Klimaprofilene vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Dette forutsetter iverksettelse av relevante tiltak for å ta vare på naturen og tilpasse samfunnet
generelt i henhold til endringene. Det er enighet om et stort behov for fortetting, hvilket medfører
mange tette flater og mindre naturlig areal for absorbsjon og drenering av overvann. Her må man
finne fram til gode løsninger som svar på utfordringene. Vi har valgt å fokusere på naturbaserte
løsninger og tverrfaglig samarbeid i denne planen.
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3.1. Naturbaserte løsninger (NBL)
Naturbaserte løsninger (NBL) handler om å lære av naturens egne prosesser og så ta i bruk de
samme prosessene for å løse urbane utfordringer. Hovedregelen i arbeidet med klimatilpasning i
Norge. Med økte nedbørsmengder vil overvannshåndtering være et av hovedpunktene for vår
klimatilpasning, og naturbaserte løsninger til klimatilpasning er en av flere måter å møte
klimaendringene på.
Ved gjennomtenkte, vellykkede løsninger for håndtering av overvann i terreng, reduseres
belastningen på teknisk infrastruktur. I tillegg styrkes mulighetene for vegetasjon og beplantning i
bymiljøet, og skaper grunnlag for biologisk mangfold. Under vises eksempler på hvordan man kan
håndtere overvann lokalt, slik at det både er et funksjonelt tiltak og et estetisk element.

Figur 10. Oversikt over forslag til lokal overvannhåndtering, fra Retningslinjer for overvannshåndtering for
kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner.
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I reguleringsplaner må det oppgis gode grunner dersom det ikke velges NBL. Der det er krevende å
få til rene naturbaserte løsninger, er gjerne løsninger som kombinerer det naturlige og det tekniske
aktuelle. Det kan være aktuelt å benytte verktøyet «blågrønn faktor (BGF)» som sikrer
forutsigbarhet for utbyggere mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og
biodiversitet i byggesaker. Denne metoden kan gi utbygger en mulighet til å velge løsninger som er
hensiktsmessige for den enkeltes eiendom, og som sikrer overvanns- og vegetasjonskvaliteter
gjennom kompensasjon for tap at grønne arealer og tap av flater som gir mulighet for infiltrasjon.
Blågrønn faktor kan bidra til:
•
•
•
•
•
•

Dempe skader fra kraftigere og mer nedbør.
Bærekraftig overvannshåndtering.
Fremme økologiske og estetiske kvaliteter.
Utvikle jordsmonnet.
Forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet.
Legge til rette for bedre uterom.

3.2. Tverrfaglig samarbeid
For å kunne bli en klimarobust kommune, kreves det gode intensjoner, kunnskap, planer og innsats.
Avgjørende for at arbeidet med klimatilpasning skal lykkes, er tilførsel av ny kompetanse og
samarbeid. Det er avgjørende at arbeidet lokalt skjer i et nært samarbeid mellom aktuelle enheter
og aktører i kommunen, den offentlige forvaltningen, forskningsmiljøene, privat sektor, frivillige
organisasjoner og den enkelte innbygger. Hvordan kommunen skal håndtere konsekvensene av
klimaendringene er nært knyttet til tilgjengelige ressurser, kunnskapsnivå, virkemidler og verktøy,
organisering, samarbeid og informasjon. Klimatilpasning handler derfor like mye om kunnskap og
arbeidsformer, som tekniske løsninger.
Hver virksomhet og enhet må styrkes i arbeidet med å vurdere egne klimautfordringer og sårbarhet
og igangsette tiltak som reduserer sårbarheten. Her er et tverrfaglig samarbeid av avgjørende
betydning. Alle enheter må tenke klimatilpasning og i planleggingen på alle nivåer: «klima i alt vi
gjør». En slik tilnærming betyr for eksempel at kommunalteknikk og avløp, plan- og
byggesaksavdelingen skal ha et nært samarbeid. Målsetninger og ressurser til tiltak må forankres i
hele organisasjonen, administrativt og politisk.
Det er naturlig at vassdragene og overvannet planlegges og behandles som en helhet. Denne
måten å se overvannet på krever en sterk kobling mellom overvannshåndtering og areal- og
landskapsplanlegging. De forventede klimaendringene med økte nedbørsmengder forsterker dette
behovet.
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Målsetning klimatilpasning
Rælingen kommune skal være forberedt på å kunne håndtere uforutsette og uønskede
hendelser som følge av forventede klimaendringer

Strategier for å nå målene
•
•
•
•
•

Naturbaserte løsninger skal prioriteres i større grad enn tidligere
Kommunens beredskap skal tilpasses til forventede klimaendringer
Revidere planarbeid, og innarbeide ny kunnskap
Økt fokus på klimaendringer i nye temaplaner for vann og vannmiljø og vei, med tilhørende
investeringsplaner/vedlikeholdsplaner.
Øke bevisstheten om klimatilpasning og styrke flerfaglig arbeid
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Sammendrag strategier

Klimagassutslippene skal være
55 % lavere i 2030 enn i 2009
•Kommunen bruker og videreutvikler
styringsverktøy for å nå klimamål.
Tiltaksbank brukes i gjennomføring og
revidering av tiltak
•Oppnå klimanøytralitet i nybygg gjennom
materialvalg og utslipp i forbindelse med
byggeprosessen.
•Redusere og optimalisere energibruk i
eksisterende bygningsmasse
•Andelen som sykler, går eller reiser
kollektivt i nærområdet skal økes vesentlig
fram til 2033
•Kutte eget klimagassutslipp i kommunens
bil- og maskinpark
•Vi skal i kommunens anskaffelser legge til
rette for bærekraftig bruk og forvaltning av
ressurser
•Gjennomføre kompetanseheving innen
miljøkrav i innkjøp for alle enheter
•Vi tilrettelegger for at ansatte og innbyggere
tar gode klima- og miljøvalg i hverdagen
•Vi samarbeider med andre aktører for å
bygge kompetanse internt
•Vi stimulerer til bevissthet rundt, og legger
til rette, for at landbruket kan opprettholde
og utvikle produksjonen med en
klimavennlig driftsform

Vi skal tilrettelegge for sirkulær
økonomi, redusere avfall og
forlenge levetiden på bygg
• Etterspørre og ta i bruk ombrukte
materialer og materialer med lavt
klimafotavtrykk, være pådriver for
sirkulære bygg og tjenester
• Prioritere vedlikehold av kommunale
formålsbygg
• Redusere eget forbruk internt i
kommunen, og klimafotavtrykket på
varer og tjenester er minsket
• Utvikle eller ta i bruk tilgjengelige
systemer for sirkulært forbruk
• Gjennomføre et tverrfaglig prosjekt for
å sikre en helhetlig og langsiktig
masseforvaltning
• Involvere ansatte i kommunen til å
være pådriver for redusert energibruk,
avfall og sirkulære løsninger

Vi skal være forberedt på å
håndtere uforutsette og
uønskede hendelser som følge
av forventede klimaendringer
• Naturbaserte løsninger skal prioriteres
i større grad enn tidligere
• Kommunens beredskap skal tilpasses
til forventede klimaendringer
• Revidere planarbeid, og innarbeide ny
kunnskap
• Økt fokus på klimaendringer i nye
temaplaner for vann og vannmiljø og
vei, med tilhørende
investeringsplaner/vedlikeholdsplaner
• Øke bevisstheten om klimatilpasning
og styrke flerfaglig arbeid
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