
Generelt

Forslaget til planprogram har mye godt ved seg, men mangler et tydelig fokus på
kommunens prioriterte bærekraftsmål.

● Hva sier de?
● Hvordan og når skal målene nås?
● Hvordan sikres fremdrift?
● Hvordan håndteres avvik og konflikter (for eksempel mellom klima og E16)?
● Hvilken presedens har målene over hverandre?

Vi uttdyper litt om miljømålene nedenfor.



Mål 7 - Ren energi til alle
Hva vi savner

● En plan for utfasing av fossil energi i kommunens virksomheter.
● En plan for å oppmuntre lokalt næringsliv til å gjøre det samme.

Hva målet sier

«Bærekraftsmål 7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien
skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr. Dette målets behov
utarter seg svært ulikt forskjellige steder i verden.

I Norge er vi i en prosess der vi forsøker å omgjøre all energien vi bruker fra fossil
energi til fornybar energi. Dette gjør vi fordi det er mer miljøvennlig og bærekraftig å
bruke energi på denne måten. I motsetning til Norge har mange land i Afrika, Asia og
Sør-Amerika mer enn nok med å i det hele tatt produsere strøm til befolkningene sine,
uavhengig om den er fossil eller fornybar.

FN ønsker å innen 2030:

● Sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en
overkommelig pris

● Øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig

● Få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

● Styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og
teknologi på området ren energi, inkludert fornybar energi, energieffektivisering
og avansert og renere teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringer i
energiinfrastruktur og teknologi for ren energi

● Bygge ut infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og
bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst
utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar
med landenes respektive støtteprogram»

http://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal


Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Hva vi savner

● Planprogrammet må synliggjøre at kommunen jobber mot materialgjenvinning på
55% for husholdningsavfall og 65% for emballasjeavfall i 2025, som deretter økes
med 5% for hvert femte år, jf. EUs nye avfallsdirektiv og kommunens prioriterte
bærekraftsmål 8: «ansvarlig forbruk og produksjon».

Informasjon fra Avfall Norge

Hva målet sier

«Overforbruk - Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre
ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For
eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

Bærekraftig livsstil - For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner
må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken,
miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil
dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker
på jorda.»

● Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og
produksjon ved at alle land deltar, men slik at de utviklede landene går foran,
samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter

● Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av
naturressurser

● Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i
detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og
forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

● Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle
former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt
vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft,
vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for
miljøet

● Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging,
reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

● Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de
enkelte landenes politikk og prioriteringer

● Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om
og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med
naturen

● Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som
skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

https://avfallnorge.no/bransjen/nyheter/europa-har-f%C3%A5tt-nye-avfallsdirektiv
http://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal


Mål 13 - Stoppe klimaendringer

Hva vi savner

● Siste status og fremskrivninger fra IPCCs sjette klimarapport (AR6), arbeidsgruppe 1
● Et språk som maner til handling for å begrense oppvarmingen til 1,5°C.
● En strategi som sannsynliggjør at Parisavtalen nås.

Hva målet sier

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
(Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste
internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot
klimaendringer.)

I dag– Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn
antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale
gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C [1,1 °C iflg siste klimarapporten]
siden den før-industriell tid, i tillegg fortsetter havnivået å stige. De fattigste rammes
hardest. Land har levert nasjonale planer for reduksjon, men de er ikke omfattende nok.

Hva må til? Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er
viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker
å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. Vi må finne globale løsninger på en rekke
områder. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO₂, må det satses mer på fornybar
energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å
verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

● Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og
naturkatastrofer i alle land.

● Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på
nasjonalt nivå

● Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og
redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt
styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

● Gjennomføre forpliktelsene de utviklede landene som er part i FNs
rammekonvensjon om klimaendringer, har påtatt seg, for å  nå;  målet om i
fellesskap å skaffe 100 milliarder dollar årlig innen 2020 fra alle kilder for å
dekke utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og
gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut operasjonalisere Det grønne
klimafondet ved at fondet snarest mulig tilføres kapital.

● Fremme mekanismer for å styrke evnen til effektiv klimarelatert planlegging og
forvaltning i de minst utviklede landene og små  utviklingsøystater, blant annet
med vekt på kvinner, ungdom og lokale og marginaliserte samfunn

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
http://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal


Mål 15 - Livet på land

Hva vi savner

● Arealnøytralitet jamfør Sabimas undersøkelse som viser at Nes er blant de dårligste
kommunene på å ta vare på egen natur og mangfold. Både Ullensaker og Nordre
Follo har nå vedtatt arealnøytralitet og arealregnskap som bærende prinsipper for å
sikre naturmangfoldet i egne kommuner for fremtiden. Dette er nødvendige proaktive
vedtak som Nes kommune må sterkt vurdere å innføre. Vi fremmer et detaljert forslag
til dette i arealdelen.

● Lyd og lysstrategi. Kommuneplanen har ingen reelle strategier for hvordan man
skal sikre forsvarlig bruk av kunstig utendørs belysning eller redusere støy for både
mennesker og natur. Det er stadig sterkere vitenskapelige bevis nå på at både lys-
og støyforurensning har en sterk negativ innvirkning på insekt- og dyreliv i tillegg til
mennesker, og er medvirkende årsak til den store reduksjonen i både
insektsbiomasse og dyreliv i verden. Dette er to former for forurensning som til en
viss grad kan reduseres ganske raskt, og hvor tilgangen på moderne tekniske
løsninger er mange og til dels også energibesparende for lysforurensning sin del.

● Kommunedelplan og naturregnskap for naturmangfold, for eksempel etter
modell fra Nordre Follo. Se også
https://www.sabima.no/naturkampen-vurderingskriterier/

Hva målet sier

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig
skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold

● Bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer
og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i
innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med
forpliktelser i internasjonale avtaler

● Fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse
avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising
og nyplanting av skog på globalt nivå

● Innen 2030 bekjempe ørkenspredning, restaurere forringet land og matjord,
inkludert landområder som er rammet av ørkenspredning, tørke og flom, og
arbeide for en verden uten landforringelse.

● Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av
habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter
og forhindre at de dør ut

● Innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å
redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i
betydelig grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter

● Integrere verdien av økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale

https://www.sabima.no/naturkampen-vurderingskriterier/
http://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal


planleggingsprosesser, i strategier for fattigdomsbekjempelse og i regnskap

● Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare
og utnytte biologisk mangfold og økosystemer på en bærekraftig måte

● Mobilisere betydelige ressurser fra alle kilder og på alle nivåer for å finansiere en
bærekraftig skogforvaltning, og sørge for virkemidler som er egnet til å fremme
slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet virkemidler for bevaring og
nyplanting av skog


