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1. Innledning 
Kort om klimautfordringen 
Konsentrasjonen av CO2 har økt fra et førindustrielt nivå på litt under 250ppm (parts per million) 
til et nivå som nærmer seg 400ppm. Mengdene er tilsynelatende små, men gjennom samspill 
med andre klimagasser og prosesser i atmosfæren, slik som vanndamp/skydannelse, vind, 
bølger og havstrømmer, er effektene likevel store og målbare. Fordi CO2 har lang levetid, vil det 
ta mange tusen år å komme tilbake til et førindustrielt nivå – selv om alle utslipp stoppes helt. 
Hovedårsaken til CO2 utslippene er forbrenning av karbonforbindelser, som kull, gass og olje. 

 
Mange andre gasser påvirker også klimaet vårt, men i varierende grad og med ulike levetider (før 
de omdannes til andre forbindelser). Noen av gassene har kraftigere klimaeffekter enn CO2, men 
til gjengjeld kortere levetid i atmosfæren. Det er laget en «felles myntenhet», karbondioksid- 
ekvivalenter eller CO2-e, for å kunne sammenligne og summere ulike gassers klimaeffekt. 

 
FNs klimapanel slår fast at klodens temperatur har økt med 0,85 ºC siden førindustriell tid. Det er 
overveiende sannsynlig at menneskeskapte utslipp har vært den dominerende årsaken til 
temperaturøkningen. Konsekvensene av videre temperaturøkning blir mer ekstremvær, tørke, 
ekstrem nedbør, stormer, havnivåstigning, tap av naturmangfold, mangel på mat og rent vann, og 
spredning av sykdommer. Alt dette vil gi omfattende risiko for skade på liv, helse og miljø, og 
betydelige konsekvenser for den økonomiske utviklingen. 

 
Utslipp av klimagasser er et globalt problem, og kan ha konsekvenser som berører mange 
sektorer i de fleste land i verden. Norge har forpliktet seg til å gjennomføre utslippsreduksjoner og 
deltar i internasjonale forhandlinger om nye og større forpliktelser i årene som kommer. 
Kommunene har viktige roller og virkemidler i sektorer som står for omtrent halvparten av norske 
klimagassutslipp: transport, energiforsyning, oppvarming av bygg, vann og avløp, avfall og 
landbruk. Skal Norge oppfylle sine utslippsforpliktelser er kommunens innsats sentral. 

 
Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av kommunens oppgaver, 
som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, folkehelsearbeidet, 
hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for og forvaltning av naturen. God og 
helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt 
på veien mot et klimatilpasset samfunn. 

 
Internasjonale og nasjonale forpliktelser og føringer 
Kyotoprotokollen fra 1997 ble forlenget ved forhandlingene i Doha i 2012 og gjaldt inntil avtalen 
fra Parisforhandlingene i desember 2015 trådte i kraft. Dette skjedde i november 2016, da mer 
enn 55 land, som står for mer enn 55 % av de globale utslippene, nå har sluttet seg til avtalen. 
Det overordnede målet er å begrense den globale oppvarmingen til 2 ºC i forhold til 1990-nivå, og 
helst ikke mer enn 1,5 ºC. Målet er at kloden skal bli klimanøytral innen 2100. 

 
EUs fornybardirektiv gir viktige føringer for Norges energipolitikk. Direktivet ble implementert i 
Norge i 2011. Direktivet har et mål om at 20 prosent av energibruken i EU skal være fornybar 
innen 2020. Norge har et mål om at 67,5 prosent av vår energibruk skal være fornybar i 2020. 

 
I tillegg til de internasjonale forpliktelsene i Kyotoprotokollen og Paris-avtalen vedtok 
Stortinget klimaforliket i 2012. Den norske klimapolitikken er nedfelt i Meld. St. 13 (2014 - 2015) 
og angir følgende overordnede mål: 

• Norge skal overoppfylle Kyoto-forpliktelsene med 10 % poeng (i forhold til tildelt kvote for 
2008 - 2012). 

• Norge skal fram til 2020 kutte utslipp av klimagasser tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 
1990, og 40 % innen 2030. 

• Norge skal være klimanøytralt seinest i 2050 
• Norges klimamål vil bli skjerpet i lys av nye internasjonale forpliktelser. 
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Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene av 4. september 2009 
legges til grunn for kommunens klima- og energiplanlegging. Nye planretningslinjer er under 
utarbeidelse. 

 
Regionale føringer 
Ny regional plan for klima og energi for Akershus er planlagt vedtatt våren 2018. Forslaget til 
hovedmålet i ny regional plan er at direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 
55 % innen 2030, og med 85-90 % innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991. Dette er 
i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. 

 
Den regionale planen bidrar til å stake ut en felles retning for klimaarbeidet i Akershus. 
Kunnskaps-grunnlaget i planen, målene og tiltakene er utformet slik at de kan legges til grunn for 
kommunenes utarbeidelse av klima og energiplaner. Regional plan er benyttet som 
kunnskapsgrunnlag i arbeidet med foreliggende kommunedelplanen og det vises til regional plan 
for utfyllende informasjon om ulike klima og energi temaer. Den regionale planen viser hvor det er 
behov for tiltak for å nå de regionale målene, men det er opp til den enkelte kommune å konkretisere 
tiltakene og tilpasse dem til lokale forhold. 

 
Kommunale føringer og planforankring 
I kommuneplanens samfunnsdel ligger målet «Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt i 
utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi». Det 
arbeides med næringsutvikling blant annet i tilknytting til Esval som et ledd i arbeidet mot dette 
målet. 

 
Nes er landets største kornkommune og landbruksnæringen er en viktig aktør i arbeidet med 
klimagassreduksjon og klimatilpasninger. I strategisk næringsplan fremheves det at Nes ønsker 
en innovativ landbruksnærings som sikter mot bærekraftige løsninger og reduserte klimautslipp. 

 
 

3. Statusbeskrivelse – klimagasser og energi 
Klimagassutslipp Akershus 
Utslipp fra transport kommer fra lette og tunge kjøretøy og dieseldrevne motorredskaper, og stod 
for nær 80 % av de direkte totale utslippene i Akershus i 2015. Utslippene fra transport har økt 
med nesten 40 % fra 1991 til 2015, og uten tiltak forventes det at de fortsetter å øke mot 2050. 

 
Utslipp fra stasjonær forbrenning i husholdninger og næring, jordbruk, avløp og deponigass 
utgjorde nær 20 % av de totale direkte utslippene i Akershus i 2015. De er redusert kraftig fra 
1991 til 2015, og det er forventet at disse utslippene fortsatt går ned fram mot 2050. Nedgangen 
skyldes i stor grad forbud mot deponering av våtorganisk avfall, samt mindre bruk av oljefyring til 
oppvarming. 
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Figur 1. Prosentvis fordeling av klimagassutslipp i Akershus i 2015 (miljødirektoratet). 

 
Klimagassutslipp Nes kommune 
Det totale klimagassutslippet i Nes er beregnet til å være 98599 tonn CO2 ekvivalent i 2016. I Nes 
er de tre største utslippskildene veitrafikk, avfall og avløp og landbruk. Utslippene fra veitrafikk, 
oppvarming og annen mobil forbrenning kommer hovedsakelig fra CO2 (karbondioksid). 
Utslippene fra avfall og avløp består hovedsakelig av utslipp av CH4 (metan), mens utslippene fra 
landbruket er en kombinasjon av utslipp fra CH4 (metan) og N2O (lystgass). 

 
I Nes er veitrafikk den største utslippskilden, som resterende kommuner i Akershus. I 2016 i kom 
71 % av utslippene fra lette kjøretøy, og 29 % fra tunge kjøretøy. 

 
Nes skiller seg ut fra de andre kommunene i fylket med en stor andel utslipp fra avløp og 
deponigass. Utslippene fra avløp og deponigass består av 99 % deponigass, mens resterende 
utslipp er fra avløp og biologisk behandling av avfall. 

 
Nes, Aurskog Høland og Hurdal skiller seg ut fra øvrige kommuner i Akershus med betydelige 
utslipp fra landbruket. Utslippene fra landbruket er beregnet ut fra kommunens dyrkete areal, 
antall husdyr og beregnet mengde gjødsel. Av utslippene fra landbruket er 54 % prosent fra 
jordbruksarealer, 38 % fordøyelsesprosessen fra husdyr og 8 % gjødselhåndtering. 

 
Utslipp fra oppvarming kommer fra registrert energibruk for oppvarming av kommunale bygg, 
næring og husholdninger. Annen mobil forbrenning består av utslipp fra dieseldrevet 
motorredskap og snøscooter. 
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Figur 2. Klimagassutslipp i Nes kommune fordelt på kilde 2016 (miljødirektoratet). 

 
Det totale klimagassutslippet i Nes er redusert i perioden 2009 til 2015. Fra 2015 til 2016 har det 
vært en økning i de totale klimagassutslippene. Økningen kommer hovedsakelig på grunn av en 
økning i utslipp fra deponigass og landbruk. 

 
 

Figur 3 Totale klimagassutslipp (tonn CO2 ekvivalent) i Nes kommune 2009-2016 (miljødirektoratet). 
 

Klimastatistikk 
SSB har ikke publisert offisielle statistikker over kommunefordelt klimautslipp etter 2012, da SSB 
har vurdert at det ikke er mulig å beregne utslipp med tilstrekkelig nøyaktighet på grunn av 
usikkerheten rundt metodebruk og datagrunnlag. Alle tidsseriedata for kommuner og fylker før 
2009 er dermed avsluttet. SSB har på oppdrag fra Miljødirektoratet siden den gang jobbet for å 
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forbedre metodebruk og datagrunnlag og har gitt ut nye tall og beregninger for kommuner og 
fylker for årene 2009, 2011, 2013, 2015 og 2016. 

 
Den kommunale fordelingen er ikke en del av den offisielle utslippsstatstikken, men er offentlig 
tilgjengelig. Målet med statesikken har vært å fordele utslippene av klimagasser i Norge til 
kommunene slik at landets kommuner skal få statistisk informasjon om utslippene i sin kommune. 
Statistikken viser utslippene per kommune og den omfatter klimagassutslipp fra ni sektorer, 
fordelt på 38 utslippskilder tilbake til 2009. Tallmaterialet viser klimagassutslippene innenfor 
kommunen som geografisk område. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens 
innbyggere er årsak til, utenfor kommunenes grenser, er ikke inkludert i statistikken. 

 
Årsakene til at det er stor usikkerhet rundt de kommunale tallene er flere. Den viktigste årsaken 
er knyttet til informasjon om hvor utslippene finner sted. Statistikken er under utvikling og endelig 
versjon skal etter planen være tilgjengelig innen utgangen av 2018. 

 
Energi 
Nes kommune eier og drifter en eiendomsmasse som består formålsbygg med et bruttoareal 
(BTA) på 91.200m2. Det samlede temperaturkorrigerte energiforbruket i kommunens formålsbygg 
i 2017 var 14,5 GWh som igjen tilsvarer 159 kWh pr m2 BTA. I energioppfølgingssammenheng er 
det mere interessant å se på energiforbruket av oppvarmet areal, og her er utviklingen fra 
237kWh/m2 i 2010 til 186,3 kWh/m2 i 2017 

 

Figur 4. Utviklingen av energibruken pr.m2 oppvarmet areal i kommunens formålsbygg. 
 

I Nes kommunes Energi- og klimaplan 2011-2020 ble det vedtatt at kommunens oljefyrer skulle 
utfases i henhold til klimaforliket. Samtlige av kommunens oljebaserte fyrkjeler er nå erstattet 
med varmepumper basert på bergvarme (væske-vann varmepumper), og energibruken i 
kommunens formålbygg er nå 72 % elektrisitet og 28 % fjernvarme. I og med at 
fjernvarmeleverandøren Akershus Energi fortsatt har et oljefyrt spisslastbehov på Årnes, kan vi 
fortsatt ikke si at vi er 100 % fossilfri. Akershus Energis anlegg på Årnes brukte 7 % fyringsolje i 
2016. 

 
Utfasingen av de fossile oljefyrene har ført til en reduksjon av klimagassutslipp. I 2017 
representerte energiforbruket i kommunens bygg et klimagassutslipp på 1630 tonn CO2e. Dette 
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er en reduksjon på 31 % fra 2012 da energiforbruket representerte 2368 tonn CO2e. 

 
Figur 5. Utvikling av energibruk i Nes kommune fordelt på energibærere 2010-2017 

 
 
 

3. Mål 
Mål for Nes kommunenes klima- og energiarbeid frem mot 2030. 

 
Overordnet mål 
 Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået 

innen 2030. 
 Hensynet til energi, klima og klimatilpasning skal være sentrale premisser i 

fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter. 
 

Delmål for sentrale tema 
Areal og transport 
 Transportbehovet til innbyggerne skal reduseres. 
 Andelen som reiser kollektivt, sykkel og gange i kommunen skal økes. 

 
Landbruk 
 Stimulere til økt oppslutning om klima- og miljøtiltak i landbruket. 

 
Kommunal drift 
 Nes kommune skal redusere det totale energibruk per m2 i egne bygg med 40 % innen 2030 i 

forhold til 2009. 
 

Forbruk og avfallshåndtering 
 Utslipp fra avfallsdeponier skal reduseres med 40 % innen 2030 i forhold til 2009. 
 Andelen av deling og gjenbruk skal ha økt innen 2030 

 
Klimatilpasning 
 Nes kommune skal redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser oppstår 

på grunn av klimaendringer, samt redusere konsekvensene av slike hendelser. 
 

Miljø 
 Det skal ikke gjennomføres klima- og energitiltak som har stor negativ innvirkning på miljøet. 

 
 

4. Sentrale tema 
Areal og transport Veitrafikk utgjør den største kilden til klimagassutslippene i Nes (39 %). 
Kommunen kan gjøre tiltak både i rollen som planmyndighet og som eier og drifter av veier. Å 
planlegge boliger, arbeidsplasser og ulike tjenester i sammenheng med kollektivtrafikktilbudet kan 
redusere avhengigheten av bil og utslippene fra transport. Kommunene har også mulighet til å 
regulere parkering og hvor personbiler har adkomst, bidra til god fremkommelighet for 
kollektivtransport og bygge gang- og sykkelveier. Utbygging i knutepunkter gir dessuten mulighet 
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for effektiv utnyttelse av infrastruktur som avløp, vanntilførsel, strømforsyning og bredbånd. Dette 
kan redusere klimagassutslippene som er knyttet til både materialbruk og anleggstransport ved 
utbygging. Kommunen kan som eier av rådhus, grunnskoler, barnehager og andre institusjoner 
sikre at disse lokaliseres og driftes slik at utslipp reduseres. 

 
Et utbyggingsmønstersom bygger opp under målet om redusert personbiltransport er nødvendig 
med for å kunne redusere utslippene fra transportsektoren. Tiltak kan bidra til kortere 
reiseavstander, og samtidig legge bedre til rette for syklende og gående og mer effektive 
kollektivløsninger. 

 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger opp til fortetting og vekst rundt 
knutepunktene slik at transportmønsteret lettere kan legges om fra bil til kollektiv, sykkel og 
gange. Nes kommunes arealdel legger opp til at boligveksten i Nes hovedsakelig skal skje på 
Årnes som kollektivknutepunkt og kommunesentrum. I 2018 vedtas revidert kommunedelplan for 
Årnes som skal legge til rette legge for en bærekraftig befolkningsvekst og utvikling i Årnes. Et 
forsterket befolkningsgrunnlag og konsentrert sentrumsutvikling i Årnes vil kunne gi kortere vei til 
et godt service- og tjenestetilbud for bosatte i kommunens øvrige boområder. 

 
 

Landbruk 
Landbruk er den tredje største kilden til klimagassutslipp med omtrent 24 % av Nes sitt samlede 
klimagassutslipp. Kommunen kan gjøre klimatiltak i landbruket både som planmyndighet, , 
forvalter av tilskuddsordninger og myndighet for regelverk i jordbruket. 

 
Sektoren landbruk omfatter jordbruk, skog og andre landarealer. Utslipp av klimagasser består i 
hovedsak av metan (CH4) og lystgass (N2O) fra jordbruket, mens skogen i dag har et nettoopptak 
av CO2. 

 
Klimagassutslipp fra landbruket kommer fra husdyrhold, gjødsling av dyrket mark med 
kunstgjødsel eller naturlig gjødsel, nydyrking og drenering av myrområder, bruk av traktorer og 
andre arbeidsmaskiner, energibruk i driftsbygninger, samt ensidig dyrking og agronomiske 
praksiser som fører til utslipp av karbon og lystgass fra jorden. I Nes kommer størstedelen av 
utslippene fra behandling av jorden. 

 
Nes kommune er en stor landbrukskommune og har totalt 132861 daa jordbruksareal i drift per 
2017. Det produseres hovedsakelig korn i kommunen, men det er også husdyrproduksjon 
registrert på 94 bruk. Nes kommune har også mye skogareal. Tilveksten er dynamisk, og 
påvirkes av hogstklassefordeling og skogkultur. Trærnes evne til å binde CO2 er størst i 
produksjonsfasen (hogstklasse 3-4), og avtar i eldre skog hvor den årlige middeltilveksten har 
kulminert. Ungskog og hogstflater binder på kort sikt lite CO2. Det er stor usikkerhet knyttet til 
andel skog som utnyttes i Nes, men i Norge generelt er tilveksten av skog langt større enn 
hogsten. 

 
I Nes er det energipotensial i halmressursene fra kornarealet samt i tilveksten av skogvirke. Det 
er ikke tradisjon i landet for å bruke halm som energikilde, men potensialet er stort i Akershus. 

 
Kommunal drift 
Utslipp til oppvarming står for omtrent 2 % av Nes sitt samlede utslipp. Kommunen eier eller 
driver omfattende bygningsmasse som rådhus, skoler, barnehager, omsorgsbygg, idrettsanlegg, 
vannverk, renseanlegg og avfallsbehandlingsanlegg med mer. Kommunen kan være med å 
redusere utslipp igjennom bygging og driftig av kommunale bygg og holdningsskapende arbeid. 

 
For kommunale bygg utarbeides det årlig energiregnskap. Regnskapet gir en oversikt på 
energibruk og benyttede energikildene i kommunale bygg. Utfasing av oljefyring i kommunale 
bygg i Nes er ferdigstilt. 

 

Årnes Fjernvarme ble opprettet i 2003 og fra januar 2011 har Akershus Energi vært eier av 
anlegget. I 2016 leverte varmesentralen 13 GWh varme. Utbygging i sentrum og utvidelser av det 
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eksisterende nettet, vil kunne øke varmeproduksjonen opp mot 15 GWh i løpet av 10 år. I 
tilknytning til varmesentralen er det bygd ut et rørnett til kundene, som strekker seg over 4,5 km i 
grøftelengde. I Årnes er i første rekke næringsbygg, borettslag, skoler og institusjoner påkoblet 
fjernvarmeanlegget. Hovedbrenselskilden er skogsflis. Flis er en lokal energikilde, den er fornybar 
og tilveksten i skogen er dobbelt så stort som uttaket. Om sommeren fyres det med elektrisitet, 
ellers benyttes også kornavrens. På de kaldeste vinterdagene benyttes i tillegg fyringsolje ved 
behov. 

 
Forbruk og avfallshåndtering 
Utslipp fra avfall og avløp utgjør den nest største utslippskilden med 32 % av kommunens totale 
utslipp. Kommunene kan redusere klimagass utslippene igjennom rollen som offentlig innkjøper 
og ansvarlig for innsamling og behandling av avfall fra husholdningene. Avfallshåndtering 
omfatter også behandling av avløp. 

 
Gode innkjøpskrav og kriterier kan bidra til mindre energibruk og utslipp av klimagasser. Dette 
gjelder både ved selve bruken av varer og tjenester, med det kan også redusere utslippene og 
energibruk i produksjon, transport og sluttbehandling. Klima- og miljøkrav bør være en del av 
rammebetingelsene i en anskaffelse. Nes kommune inngår i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid 
(ØRIK). ØRIK er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 
Nannestad, Nes og Ullensaker. Gjennom rollen som offentlig innkjøper kan kommunene bidra til 
å omstille til et lavutslippssamfunn og utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i markedet. 

 
Det høye utslippet av deponigass i Nes kommer hovedsakelig fra avfallsdeponiene på Esval og 
Ødegård. Utslippene av deponigass stammer fra tidligere deponier våtorganiskavfall som brytes 
ned. Det er ikke tillatt å deponere våtorganisk avfall i dag, men de eldre deponiene slipper ut 
metan lenge etter at de er avviklet som aktive deponier. Utslippene fra disse deponiene vil 
naturlig avta etter hvert som det organiske materiale brytes ned. Av utslippene fra 
avfallsdeponiene blir deler av utslippene fanget opp i gassoppsamlingsanlegg både på Esval og 
Ødegård. Gassen som samles opp brennes (fakles), eller brukes til kraft- og varmeproduksjon. 

 
Kommunene har ansvar for innsamling og behandling av avfall fra husholdningene. Utslippene av 
klimagasser i avfallssektoren kommer i all hovedsak fra utslipp av deponigass fra deponier. 
Kommunen kan legge til rette for en mer effektiv avfallshåndtering, med tiltak for å redusere 
klimagassutslipp og energibruk i alle deler av avfallshierarkiet. Avfallshierarkiet viser hvordan 
avfall bør behandles: Først avfallsreduksjon, deretter ombruk, materialgjenvinning, 
energiutnyttelse og til slutt deponering. 

 
Figur 6 Avfallshierarkiet (miljødirektoratet) 
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Det er det kommunale foretaket Esval miljøpark KF som er ansvarlig for å drive mottak, 
innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i Nes. Avfall sorteres i 2017 i private 
husholdninger på restavfall, matavfall, papp og papir og plastemballasje. Energimengden i 
restavfallet blir utnyttet i forbrenningsanlegg for produksjon av varme. Matavfallet har siden 2014 
blitt levert til Romerike biogassanlegg (samlokalisert med Esval miljøpark). Anlegget kan 
behandle 50 000 tonn matavfall i året og produserer klimanøytral flytende biogass (LBG) samt 
flytende biogjødsel. Den årlige produksjonen av biogass er nok til å drifte 135 busser. 

 
Kommunen eier et vannverk og et avløpsrenseanlegg. Energiforbruket i vann- og avløpssektoren 
er knyttet til pumpearbeid, drift av renseanlegg og oppvarming av bygninger. I tillegg oppstår 
lystgass og metan ved naturlig nedbryting av organisk materiale i avløpssystemet. 

 
 

Klimatilpasning 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert klimatilpasning slik: 
”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” 
Klimatilpasning bør vurderes i alle kommuneplannivå. I kommunal planstrategi bør det vurderes 
hvordan klimaendringer påvirker kommunen, hvilke effekter som forventes og konsekvensene av 
disse. I arbeidet med samfunnsdelen skal det vektlegges viktige langsiktige utfordringer for 
samfunnsutviklingen og beskrive strategiske valg. Hensynet til klimaendringer og mulige 
konsekvenser for kommunen bør vurderes. Mange av tiltakene som er nødvendige for å møte 
klimaendringer, må ivaretas i kommuneplanens arealdel og videre følges opp ved detaljering og 
konkretisering i reguleringsplaner. 

 
Sweco utarbeidet i 2017 en utredning om overvannssituasjonen i Årnes. Overvannsutredningen 
ser på hvordan fremtidige nedbørshendelser vil skape flom i ledningsnett og på overflaten i 
Årnes. Utredningen har identifisert problemområder og foreslått tiltak for å redusere 
konsekvensene ved kraftige regn i problemområdene, men også generelt for Årnes. 

 
En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for hele Nes kommune skal vedtas av kommunestyret i 
2018. Analysen tar for seg en rekke av de hendelser som kan forekomme hyppigere/mer 
utfordrende ved klimaendringer. 

 
I januar 2017 ble «Klimaprofil Oslo og Akershus » publisert. Denne rapporten er utarbeidet av 
Meteorologisk institutt, Uni Research og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Rapporten 
gir et kort sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer for Oslo og 
Akershus. Rapporten peker på endringer vist i figur 8. 

 
Å ivareta hensyn til klimatilpasning i arealplanlegging handler ofte om å unngå å bygge i områder 
med økende naturfare, som for eksempel flom og skred. I senere tid har det også vært mer fokus 
på økende problematikk med overvann. Det er også viktig å vektlegge store, sammenhengende 
og intakte økosystemer. Det kan for eksempel forebygge mot intens nedbør og flom eller 
overvann og det gir arter og naturtyper bedre forutsetninger for å tilpasse seg klimaendringene. 

 
Konsekvenser av klimaendringer 
Et fremtidig varmere og fuktigere klima kan på ulike måter påvirke trivsel, sikkerhet og folkehelse. 
Klimaendringene vil medføre kraftigere og hyppigere ekstremvær som vil gi flere risikosituasjoner 
knyttet til blant annet flom og kvikkleireskred. De endrede nedbørsmønstrene kan påvirke 
vannkvaliteten. Videre kan økt temperatur innebære nye og flere infeksjonssykdommer som følge 
av flere bakterier og økt utbredelse av skadedyr. Endrede værtyper kan også gi psykososiale 
effekter og redusert trivsel. Mer regn og mindre snø vil gi økt mørkefølelse høst og vinter, og 
stadig mer informasjon om negative effekter av klimaendringene vil kunne påvirke den mentale 
helsen. 
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Figur 7 Forventede klimaendringer i Oslo og 
Akershus 

Landbruk er en av sektorene som tydeligst vil bli 
påvirket av et endret klima. Et varmere og 
fuktigere klima vil kunne muliggjøre at nye 
skadeinsekter sprer seg lenger nord enn i dag og 
gi større fare for råteskader, men kan samtidig 
også kunne resultere i lengre vekstsesong og 
mulighet til å dyrke mer varmekrevende vekster. 
Mer intens nedbør kan medføre større fare for 
avrenning fra jordbruksarealer med påfølgende 
fare for forurensning til luft og vann. I et våtere 
klima vil det være et større behov for riktig 
dimensjonering for drenering av jordbruksareal. 
Landbruket vil også kunne ha en viktig funksjon 
når det gjelder å forebygge klimaskader i andre 
sektorer. For eksempel kan riktig skjøtsel av 
landbrukets arealer gi en lokal forebygging mot 
oversvømmelser, flom og skred. 

 
Økt nedbør og fuktighet gir større belasting på 
materialer og konstruksjoner. Infrastruktur for 
energiforsyning, kommunikasjon og teknisk 
sektor er sårbar og må sikres mot ekstra 
belastninger. Med økt nedbør vil bygg, 
infrastruktur, veger, jernbane og havner bli mer 
utsatt. Ressursbehovet for tilsyn og vedlikehold 
vil øke. Bygg-, eiendom-, anlegg- og 
transportsektoren må tilpasse seg de framtidige 
klimautfordringene og må regne med krav om 
omlegging til mer klimarobuste løsninger. Våtere 
og varmere klima vil påvirke kulturminner; 
spesielt vil treverk være utsatt for økt nedbryting. 
Det må i framtida påregnes økte 
vedlikeholdskostnader for kulturminner. 
Miljø 
Reduksjon av klimagassutslipp må sees i en 
større helhet for å unngå negative konsekvenser 
på miljøet. Det er viktig å velge klima og energi 
tiltak som også kan føre til måloppnåelse også på 
andre områder. Innenfor landbruk er det for 

eksempel flere klimatiltak som også kan være positive for vannkvalitet og klimatilpasning. Det 
samme gjelder for avfall og avløp hvor økt biogassproduksjon er positivt både for 
klimagassreduksjoner og næringsutvikling. Uttak av biomasse fra skog og jord bør ses i 
sammenheng med eventuelle målkonflikter med natur- og kulturmiljø. Reduksjon av klimagasser i 
jordbruket må ses i sammenheng med hensynet til økt matproduksjon. Klimavennlige bygg bør 
ses i sammenheng med behovet for klimatilpasning og et våtere klima. 

 
Av tiltak som er foreslått inn i tiltaksdelen kan noen av disse ha negativ innvirkning på miljøet. For 
eksempel kan økt binding av CO2 i skog ha negative effekt på det biologiske mangfoldet og 
fortetting rundt kollektivknutepunkter kan føre til økt press på biologiskmangfold. Det er vanskelig 
å forutse konsekvenser av tiltak. Det bør derfor gjøres løpende vurderinger av eventuelle 
målkonflikter i oppfølging av planen, og valg av tiltak bør revurderes hvis det oppstår uheldige 
målkonflikter. 
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Innledning 
Nes kommune skal bli en klimasmart kommune for å møte verdens klimautfordringer. 
Kommunedelplan for klima, energi og miljø skal legges til grunn for kommunens klima- og energi 
arbeid. Tiltaksdelen er satt opp for å nå kommunens hovedmål og delmål. 

 
Det kreves tverrsektorielt arbeid i hele kommunen for å nå målene. Gjennomføring av tiltaksdelen 
forutsetter prioritering i økonomiplan og handlingsprogram. De prioriterte tiltakene fra tiltaksdelen 
må innarbeides i virksomhetsplanen til ansvarlige virksomheter. Tiltaksdelen skal være dynamisk, 
og behov for rullering vurderes annet hvert år. 

 
Tiltakene er basert på tiltak i høringsforslag til regionalplan for klima og energi i Akershus og 
gjeldene energi og klimaplan 2011-2020. Tiltakene er tilpasset lokale forhold og endringer siden 
vedtak av gjeldene plan. Tiltakene under temaområde klimatilpasning er utarbeidet med 
bakgrunn i lignede planarbeider, siden klimatilpasning ikke inngår som tema i gjeldene energi og 
klimaplan eller i regional plan for klima og energi i Akershus. 

 
Prioritering av tiltak er foretatt på bakgrunn av tiltakenes kostnad (meget forenklet anslått) og 
effekt på klimagassutslipp. 

 
Tiltakene er fordelt på de sentrale temaene: 

 Areal og transport 
 Kommunal drift 
 Landbruk 
 Forbruk og avfallshåndtering 
 Klimatilpassing 

 
Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Nes kommune. I tillegg 
er enkelte eksterne aktører tillagt delansvar for tiltak som SVV, KanMer, Akershus energi, ØRIK 
og private organisasjoner. Forslagene er pr mai 2018 ikke forankret hos disse. 

 
 

1. Tiltaksdel 
Overordnet mål for Nes kommunes arbeid med klima og energi: 
 Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået 

innen 2030. 
 Hensynet til energi, klima og klimatilpassing skal være sentrale premisser i fremtidige 

kommuneplaner og andre plandokumenter. 
 

Areal og transport 
Delmål 
 Transportbehovet til innbyggerne skal reduseres. 
 Andelen som reiser kollektivt, sykkel og gange i kommunen skal økes. 

 
Tiltak Prioritet 

Klimagassutslipp må vurderes ved valg utbyggingsstruktur i kommuneplanens arealdel. 
Utbyggingsstruktur bør stimulere til økt bruk av kollektivt, sykkel og gange for å 
begrense bruken av privat biltransport. 

H 

Planlegge for gode og sammenhengende gang og sykkelveger i og mellom de største 
tettstedene i kommunen. 

H 

Opparbeide planlagte gang- og sykkelveger H 
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Sette krav i reguleringsplaner til at det anlegges lademuligheter for elbil og elsykler på 
minst 10 % av alle parkeringsplasser. 

H 

Etablere lademuligheter for elbil og elsykler i tilknytning til kommunale bygg H 

Utnytte vannbåren varme basert på klimavennlig energikilde der det er mulig i nye 
bebyggelse. 

H 

Vurdere behovet for justering av konsesjonsområdet for fjernvarme på Årnes. M 

 
 

Landbruk 
Delmål 
 Stimulere til økt oppslutning om klima- og miljøtiltak i landbruket. 

 
Tiltak Prioritet 

Styrke klimarådgivning til landbruket og bistå i planlegging av klimatiltak. M 

Nes kommune skal aktivt informere om miljøprogram og støtteordninger for landbruket H 

Nes kommune skal informere om tiltak for økt binding av CO2 i skog. H 

Nydyrking og nedbygging av myr skal unngås. Gi informasjon om restaurering av 
myrer. 

H 

 
Kommunal drift 
Delmål 
 Nes kommune skal redusere det totale energibruk per m2 i egne bygg med 40 % innen 2030 i 

forhold til 2009. 
 

Tiltak Prioritet 

Øke andelen kommunale byggeprosjekter som er forbilder for klimavennlig 
bygging/bygg. Passivhus-standard vurderes for alle kommunale nybygg. 

H 

Legge til rette for bruk av tre som byggemateriale, sol som energikilde og gjenbruk av 
materialer i nye kommunale byggeprosjekter. 

H 

Kommunen gjennomfører tiltak for sentral driftsstyring av energiforbruk ved 
rehabilitering av kommunale bygg og anlegg. 

H 

Minimum en kommunal virksomhet miljøsertifiseres. H 

Tilrettelegge for videomøter og streaming av seminar for å redusere behovet for 
jobbreiser. 

H 

Innlemme læringsaktiviteter som omhandler klima- og energi i barne- og 
ungdomskolen. 

H 

Ta i bruk bibliotek som forum for debatt, diskusjon og informasjon om klima og energi. M 

Gjennomføre kampanjer i sosiale medier og offentlige rom om bærekraftig forbruk, 
delingskultur og reduksjon av klimagasser 

H 
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Forbruk og avfallshåndtering 
Delmål 
 Utslipp fra avfallsdeponier skal reduseres med 40 % innen 2030 i forhold til 2009. 
 Andelen av deling og gjenbruk skal ha økt innen 2030 

 
Tiltak Priorit 

et 
Stille krav om innkjøp av utslippsfrie, alternativt fossilfrie, kjøretøy og transporttjenester. 
Innkjøp av kjøretøy drevet av biogass vurderes. 

H 

Innføre krav om avfallshåndtering og energistyring i offentlige kontrakter. H 

Øke bestillerkompetanse på produkter som er gjenvinnbare, har lang levetid og kan 
gjenbrukes. 

H 

Tilrettelegge for mulig etablering av fyllestasjon for biogass. M 

Arbeide for økt andel av kortreiste varer i kommunens drift. H 

Redusere metangasslekkasje fra avfallsdeponiet. H 

Vurdere muligheten for biogassproduksjon av slam fra kommunens renseanlegg. H 

Tilrettelegge for økt sorteringsgrad av husholdningsavfall. M 

Etablere gjenbruksstasjon for byggematerialer. M 

 
Klimatilpasning 
Delmål 
 Nes kommune skal redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser oppstår 

på grunn av klimaendringer, samt redusere konsekvensene av slike hendelser. 
 
 

Tiltak Priorit 
et 

Mulige hendelser forårsaket av klimaendringer og naturhendelser skal vurderes inn i 
kommunens beredskapsplaner på bakgrunn av kommunens overordnete ROS- 
analyse. 

H 

Hensynet til klimaendringer skal inkluderes i all relevant planlegging (kommuneplan, 
reguleringsplaner osv). 

H 

Eksisterende flomveger i terrenget skal bevares og ved behov skal det avsettes areal 
for nye flomveger. 

H 

Bekkelukkinger bør unngås. Muligheten for å gjenåpne bekkelukkinger skal vurderes 
ved større tiltak over eldre bekkelukkinger. 

M 
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