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K om munal h andlingsplan 201 9 - 2030 – oppfølging av region al miljø - og klimastrategi
201 8 - 2030

Handlings plan en er knyttet til den region ale miljø - og klimastrategi 2018 - 2030 og inneholder tiltak innenfor de fire strategiene som der er vedtatt:

HOVEDMÅL STRATEGIENE

Kommuneorganisasjonene skal være klimanøytrale i
2025

Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig
infrastruktur, transport og logistikk på vegne av
Norge og Europa

Kongsvingerregionen (sivilsamfunn og næringsliv)
skal være klimanøytrale i 2030

Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i
næringslivet gjennom bruk av høgskolestiftelsen
og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt
bruk av regionale ressurser

Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by - og
tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg,
robust og bærekraftig

Kong svingerregionen skal være et trygt sted i
forhold til klimaendringer
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Statlige planretningslinjer for klima - og energiplanlegging og klimatilpasning fastsetter følgende:
Kommunen skal gjennom planlegging og øvrig myndighets - og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klim atilpasning).

o Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng der det er relevant. Det er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer
utslippene og reduserer risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer.

Formålet med planretningslinjene er å:
o sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arb eidet med å redusere klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i

planlegging etter plan - og bygningsloven.
o sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
o sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til

avveiing og samordning når utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller intere sser.

Bakgrunn
NTB publis erte 08.10.2018 følgende « Klimapanelet har hatt i oppdrag å komme fram til hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader
over førindustrielt nivå..
– Å unngå globalt klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala aldri tidligere sett, heter det i rapporten fra FN, som advarer
kraftig om at tiden er i ferd med å løpe ut hvis man skal unngå full katastrofe.
– Den globale oppvarmingen vil trolig nå 1,5 Celsius mellom 2030 og 2052 hvis oppvarmingen fortsette r å øke med dagens hastighet, konkluderte rapporten, og
tilla påstanden høy sikkerhet . Bare for å ha en 50 prosent sjanse for å nå 1,5 - gradersmålet må verden klare å bli karbonnøytral innen 2050, ifølge rapporten. –
Det betyr at hvert tonn CO2 vi sender ut i atmosfæren, må balanseres med å fjerne et tonn CO2, sier leder for Oxfords klimaprogram og en av hovedforfatterne
av rapporten Myles Allen . »

Det som står her er at FNs klimapanel la fram en rapport som sammenligner en global oppvarming på 2 grader med 1,5 grader.
Stavanger Aftenblad oppsummer slik: « Konklusjonen er at en global oppvarming på 2 grader gir betydelig økt risiko for økosystemer, mennesker og
samfunn over hele verden sammenlignet med 1,5 grader. Dersom vi skal unngå en oppvarming på 1,5 grad er, må klimagassutslippene reduseres med
mellom 40 og 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010 . »
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Her er forsiden på invitasjonen til felles formannskapsmøte 26.10.2017. Ordfører Lise Selnes som var
regionrådsleder sa følgende: « Jeg håper vi som kommun er kan være ambisiøse og bli klimanøytrale i 2025, fem
år før Norge som nasjon. På denne måten viser Kongsvingerregionen muskler og vi tar for alvor posisjonen som
Norges grønne hjerte.» Videre sa hun « Det å ta et globalt ansvar er å gå foran og vise retni ng , og vi må være
støttespillere for klimagründere og innfasing av nye grønne teknologier. Vi må bidra til miljøvennlig transport og
logistikk. Vi må utvikle tettsteder og en by som fremmer bærekraft og som er klare for å takle framtidens
klimautfordringer . Vi kan for eksempel videreutvikle en innkjøpsordning som stimulerer til lavere utslipp, og
gjennom det påvirke næringslivet til å satse på klimaeffektive løsninger. Parallelt skal vi jobbe for økonomisk
vekst i regionen blant annet gjennom kompetanseutvi kling og forskning / utvikling (FoU), samt økt verdiskaping
basert på lokale ressurser. I tillegg er det viktig at hver enkelt av oss tar ansvar på hver vår måte, som å sykle til
jobb, velge kollektivt, sortere avfall eller spare strøm. Den enkelte må selv velge sine tiltak, det viktigste er at alle
jobber mot samme mål. »

Den vedtatte regionale strategien tar dette innove r seg , og den viser mange gode eksempler på tiltak , både
regionalt og kommunalt . Nå skal hver enkelt kommunene fastsette h vilke tiltak d et skal arbeides med for å
konkretisere strategiene på et kommunalt nivå. I tillegg skal det utarbeides et regionalt handlingsplan som
skal konkretisere strategiene på et regionalt nivå. Dette arbeidet skal ledes av Klosser Innovasjon ved hjelp
av et bærek r a ftsnettverk, som består av personer fra næringslivet, regionrådet, høgskolesenteret og
kommuner. Bidraget fra de ulike kommunene er å stille med personer inn i bærekraftsnettverket og med
friske midler til å finansiere en regional rådgiverstilling innen miljø, klima og bærekraft. Det er den ressursen

som skal koordinere det regionale arbeidet. I tillegg skal rådgiveren bistå kommunene i arbeidet med de kommunale handlingspl anene.

Handlingsplan ene må ta innover seg den nye rapporten fra klimapanelet som viser oss at det arbeidet kommunene og regionen har igangsatt med
næringslivet og høgskolesenteret e r særs viktig. Og kommunene må gå foran og «feie for egen dør» som Bærum sier det - e n kommune som har mål av
seg å være en «klimaklok kommune».

I Kongsvinger kommune er miljøansvaret fordelt på alle tjenestesteder og det forutsettes at det tas miljø - og klimahensyn innenfor alle virksomhete r .
Ansvaret for den regionale miljø og klimastrategien ligger hos Kommunalområde Samfunn, arbeidet med strategien har blitt ledet av en rådgiver fra
utviklingsenheten og to rådgivere fra kommunene Sør - og Nord - Odal. I 2009 vedtok kommunestyret en kommunedelplan for energi og klima , inkludert et
handlingsprogram som fordel te ansvar til ulike enheter. Det har ikke vært en systematisk oppfølging av denne planen noe som gjør det vanskelig å finne ut
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hva som er blitt gjort . Dette kan vi gjøre noe med nå i og med at kommunen skal utarbeide en handlingsplan 2019 - 2030 som et ter hvert skal ha mål av seg
å erstatte gjeldende energi - og klima plan.

Det er igangsatt en evaluering av gjeldende plan, men det er ikke mulig eller hensiktsmessig å ferdigstille verken evalueringen eller utarbeidelsen av ny
handlingsplan som kan erstatt e gjeldende plan i løpet av noen uker. H andlingsplan for 2019 - 2030 vil derfor omhandle tiltak som er igangsatt gjennom
andre prosesser og vedtak som f. eks. Kongsvinger 2050 og den overordnede og langsiktige arealstr a tegi en . B egge strategie ne vil ha stor innvirk ning på
framtidige klimautslipp. Et viktig stikkord er samordnet areal - og transportplanlegging. I tillegg er det ivaretatt tiltak som kommunen allerede har
forpliktet seg til slik som bidraget til den regionale rådgiverstillingen og personalressurs en inn i bærekraftsnettverket. Det er også foreslått tiltak som sier
noe om at kommunen må få på plass en framtidsrettet organisering av miljø - , klima - og bærekraftsarbeidet som skal ha det overordnede og
koordinerende ansvaret .

Handlingsplanen 2019 - 2030 skal ikke erstatte gjelden d e plan. Det vil først skje i forbindelse med behandlingen av en mer gjennomarbeidet handlingsplan
2020 - 2030 . Utarbeidelsen av planen for 2020 - 2030 forutsettes igangs a tt så f ort organiseringen er på plass og det vil muliggjøre go de involveringsprosesser
med innbygger ne og tjenesteproduksjonen. I tillegg vil det i løpet av 2019 bli utarbeidet klimaregnskap for alle kommuner i Hedmark. Skal vi nå målene
som er satt er det viktig å identifisere ethvert utslipp som kan reduseres, og t il det trengs et klimaregnskap . Utvikling av klimaregnskapet skal utføres av
Hedmark fylkeskommune.

Utkast til handlingsplan 2019 - 2030 er blitt til ved hjelp av et arbeidsmøte hvor komité for samfunnsutvikling og alle rådene i kommunen ble invitert . M ålet
med møte t var å komme opp med så mange ideer som mulig som kan være med å konkretisere strategiene. Ideene som ikke fordrer friske midler er lagt
inn i forslag til handlingsplan. R esten av ideene er lagt inn i vedlegget . Ved å samle innspillene i et vedlegg viser kommunen at dette er ideer som det skal
arbeides videre med i utarbeidelsen av handlingsplan for 2020 - 2030. Det betyr at prosessen med å utarbeide handlingsplan for 2020 - 2030 kan bearbeide
ideene videre og lage en plan for de forslagene som skal videreføres 2020 - 2030 . H andlingsplan skal være forpliktende , og hvert år skal det rapporteres hva
som er blitt gjort etc.
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Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegn e av Norge og Europa

Tiltak Beskrivelse og
leveranser

Mål for tiltaket Estimert
kostnad

Frist Ansvar 2019 2020 - 2030

K
on
gs
vi
ng
er
ko
m
m
un
e
sk
al

A1 Legge til rette for fiberutbygging Sparer
transportkostnader
og utslipp.
Effektivisere
hjemmetjenesten og
offentlig
kommunikasjon
Øker muligheten for
hjemmekontor og
arbeidsplassutvikling.

A2 Tilrettelegge for bærekraftige
næringseiendommer

Tas inn i arealdelen
2019 og gjennomføres
fra 2020

Gi effektiv og
bærekraftig godsflyt

A3 Gjennomføre nr. 8 i
handlingsprogrammet for
Kongsvinger 2050 – plan for
hovedsykkelvegnett, og ny
handlingsplan

Temaplan avklares i
arealdelen i 2019 og
prosessen for
handlingsplanen bør
koordineres med
prosessen for
handlingsplan for
miljø og klima

A4 Øk e fokus et på sykling og gåing Etablere sykkeltellere
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Styrke fokus på gange
gjennom samarbeid
knyttet til prosjektet
Walkmore.
Gjennomføre 10 tiltak
som trygger
situasjonen for
gående og syklende
Utarbeide og vedta
parkeringsstrategi

Revidere hovedplan
for sykkel
Gjennomføre
parallelloppdrag
gang/sykkelbro

A5 Øke p åtrykk et fra både politisk og
administrativt nivå på tiltak som
har stor betydning for grønn
omstilling

Jernbaneforum,
konse ptvalgutredning
Kongsvingerbanen,
godspakke innlandet,
næringsareal Hov,
hensetting
Kongsvinger, ny E16

A6 Følge opp prinsippene om SATP
fra k2050 inn i rullering av
areald e len

A 7 Utarbei d e p arkeringsstrategi hvor
det også vurderes
tilbringerfunksjoner

Arealdelen i 2019 og
gjennomføre fra 2020
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Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdis kaping
basert på økt bruk av regionale ressurser

Tiltak Beskrivelse og
leveranser

Mål for tiltaket Estimert
kostnad

Frist Ansvar 2019 2020 - 2030

K
on
gs
vi
ng
er
ko
m
m
un
e
sk
al

B1 Igangsette arbeidet med å
implementere «klimasmart
landbruk» Se til Åsnes og Våler

• Mindre transport
• Riktig gjødsling
• Riktig sprøyting
• Tiltak mot avrenning
• Økt avling/daa
• Utnytte ny teknologi

B2 Bruke næringsfondet til å
stimulere til klimavennlige og
bærekraftige løsninger

B 3 Være med å finansiere en regional
koordinator for miljø - og klima - og
bærekraftarbeidet i regionen

400 000

B 4 Stille med ansatteressurser inn i
bærekraftsnettverket

B5 Benytte utbyggingsområde ne
rundt Holt for å lære og gå foran i
omstillingsarbeidet ala Y dalir på
Elverum

Enhver utbygging av
denne typen vil
innebære
klimagassutslipp.
Men måle t er å satse
på miljøløsninger
som vil ha lavere
utslipp over
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levetiden enn det
det alternativt ville
ha vært, gitt at man
hadde satset på mer
tradisjonelle
utbyggingsløsninger
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Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by - og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig

Tiltak Beskrivelse og leveranser Mål for tiltaket Estimert
kostnad

Frist Ansvar 2019 2020 - 2030

K
on
gs
vi
ng
er
ko
m
m
un
e
sk
al

C1 Følge opp de strategiske mål og
initiativene for det strategiske
område By - og tettstedsutvikling
med kvalitet i kommuneplanens
samfunnsdel 2018 - 2030 og følge
opp handlingsdelen til
økonomiplanen 2019 - 2022 og
handlingsprogrammet for
Kongsvinger 2050

Gjennomføre inntil 3
reguleringsplaner med
fokus på fortetting i og
nært sentrum
Formalisere og
igangsette et langsiktig
samarbeid mellom
kommunen og
eiendomsaktørene
Arbeide med å forankre
både politisk og
administrativt at det skal
jobbe med
tilvisningsavtaler som et
virkemiddel for å
stimulere til
utbyggingsprosjekter
sentralt

C2 Følge opp den langsiktige
arealstrategien i kommuneplanens
samfunnsdel 2018 - 2030 ved å
utarbeide en arealdel som ivaretar
disse strategiene

Utarbeide arealdelen og
følge opp arealdelen
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C3 Gjennomføre hanlingskampanjer i
barnehager/skole, gå - og
sykkelprosjekter, gå til
jobb/skole/butikk.

Lære mer om
miljøvern og
bærekraft

C 4 Sørge for at det blir flere og bedre
søppelkasser i byen hvor det skal
være mulig å sortere søppelet

C5 Det arrangere s å rlige
miljøarrangement som stimuler til
mindre forbruk

Konkurranser mellom
arbeidsplasser om hvem
som sykler og går mest
eller kjører kollektivt
Inspirasjonsarrangement
hvor det fokuseres på
resirkulering og gjenbruk
Kjøpe svanemerket,
kortreiset, kaste mindre
og kjøpe mindre med
klær.

C6 Øke andelen av kommunens
ansatte som reiser klimavennlig til
og fra jobb

Redusere antall
parkeringsplasser ved
kommunale
arbeidsplasser
Innføre hjertesone rundt
skolene – ala Bærum
Innføre gode og
tilstrekkelig
sykkelparkering ved alle
kommunale bygg
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Gjennomføre «bli glad i
sykle»

C7 Innføre forbud mot engangsbestikk
og satse på porselen, gjennomføre
flere videomøter etc.
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Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer

Tiltak Beskrivelse og
leveranser

Mål for tiltaket Estimert
kostnad

Frist Ansvar 2019 2020 - 2030

Ko
ng
sv
in
ge
r
ko
m
m
un
e
sk
al

D1 Legge til rette for å håndtere
nedbørsflom og andre
konsekvenser av klimaendringer

Må ivaretas i
arealdelen

D2 Sikre god beredskap og sørge for
tilstrekkelig dimensjonering av
teknisk infrastruktur for å håndtere
nedbørsflom

D3 Gjennom god samfunns - og
arealplanlegging sikre at det ikke
bygges i områder som er utsatt for
naturutløste hendelser

Må ivaretas i
arealdelen

D4 Utrede hvilke områder som kan
være farlig med hensyn til ras,
skred, flom, erosjon etc.

Må ivaretas i
arealdelen
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D5 Gjennom GIVAS vurdere
investeringsbehovet for å ivareta
økt krav til dimensjonering av va -
anleggene

Klimaendringene
medfører
e kstremvær
m e d flom og
oversvømmelser
Må ivaretas i
økonomi -
planen

.
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Vedl egg - i dél i ste

Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa

Tiltak Beskrivelse og
leveranser

Mål for tiltaket Estimert
kostnad

Frist Ansvar 2019 2020 - 2030

A 8 Øke trykket på Hedmark trafikk
og Innlandet med tanke på å teste
ut nye og miljøvennlige busser,
økt kollektivtrafikk og lavere
priser

Teste ut en
føreløsbuss som kan
frakte folk ifra
parkeringsplasser
utenfor sentrum og til
eks. sykehuset
Teste ut en bybuss
som går på biogass
eller el og som går
kontinuerlig og som er
gratis
Forbedre eller finne
andre løsninger som
øker tilgjengelighet til
tettste de ne ved hjelp
av kollektivtransport –
hva med bus on
demand?

A 9 Utrede nye gang/sykkelbruer over
Glomma ved Norsenga og
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Gjemselund

Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdis kaping
basert på økt bruk av regionale ressurser

Tiltak Beskrivelse og
leveranser

Mål for tiltaket Estimert
kostnad

Frist Ansvar 2019 2020 - 2030

B 6 Skaffe forbrukerne samlet oversikt
over lokale råvarer og produkter

Promotere kortreis
mat
Bondens marked og
gratis buss til
Skarstad
Etablere « BULK
stores » i sentrum

B 7 Arbeide for å få innført
differensierte tomtepriser for
nærings - og boligeiendommer ved
bærekraftig utbygging

B 8 Bidra til å videreutvikle en
innkjøpsordning som
stimulerer/stiller krav til økt
bærekraft og minst mulig
karbonavtrykk

Stille krav til
leveranser og
leverandører
Nybygg skal
oppføres i tre og
være plussbygg
Byggeplassene skal
ha 0 utslipp
Utvelgelsen av tilbud
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skal legge til grunn
det totale
klimaregnskapet for
tiltaket

B 9 Øke fokus på bærekraft allerede i
barnehagen, barneskolen og
ungdomsskolen

B10 Påvirke på en eller annen måte at
det blir innført driftstiltak i
bedriftene

Miljøfyrtårn
Andre mulige
sertifikat
Velge tog
Velge
hydrogenlastebiler
Investere i
resirkulering – Fou
prosjekt
Svanemerking av
bygg

B12 Sjekke muligheten for å etablere
nytt søppelanlegg – ale Berger i
Skedsmo – som sorterer søpla –
det gjør at søppelhåndteringen i
hver leilighet tar mindre plass og
innføre el - søppelbile r eller at de
går på hydrogen /biogass

B13 Se nærmere på dagens
slamhåndtering og hva gjør
kommunen med avgassene?

Er det muligheter for
resirkulering

Utnytte lokale
avfallsressurser
bedre enn i dag
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K
on
gs
vi
ng
er
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m
m
un
e
sk
al
B14 Satse på sirkulærøkonomi og

maksimal utnyttelse av alle
ressu r ser

B15 Innføre kjøkken på alle
institusjoner og skoler
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Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by - og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig

Tiltak Beskrivelse og leveranser Mål for tiltaket Estimert
kostnad

Frist Ansvar 2019 2020 - 2030

C 8 Følge opp arbeidet i vannområde
Glomma i Hedmark

Avrenningstiltak fra
landbruk
Redusere utslipp fra
spredt avløp
Reduserer utslipp fra
kommunale renseanlegg
og tilhørende ledningsnett
og pumpestasjoner

C 9 Innføre grønn offentlig
støtteordning for å skape
motivasjon til endring

Etablere en pott med
penger som kan fungere
som en tilskuddsordning
for gode grønne tiltak.

C 10 Teste ut pilotprosjekt innen
renovasjonsmuligheter, gjenbruk,
kortreist mat, egendyrking innen
skole og barnehage

Klassene får ansvar for sin
resirkuleringen
(kildesorteringen), noe
ordenselevene kan ta
ansvar for
Etablere mulighet for å
brukthandel av klær og
utstyr – låne - bytte utstyr
Forbud mot plast
Dyrke sin egen frukt - ,
grønnsaks - og urtehage



19 Regional Miljø - og klimastrategi – HANDLINGSPLAN 2019 - 2030

C 11 Redusere energiforbruket og
fossile utslipp i kommunale bygg

Solceller, søppelfangere,
vindfangere, fjernvarme
og bergvarme
Innføre Breeam -
sertifisering – og at alle
kommunale bygg skal
være very good
Avvikle olje som
oppvarmingskilde og
innføre solceller og se på
anleggssynergier

C1 2 Sørge for at det blir flere og bedre
søppelkasser i byen hvor det skal
være mulig å sortere søppelet

C 1 3 P røve ut nye former for fornybar
energi og nye energiløsninger, eks.
solcellepanel

C1 4 Det arrangere å rlige
miljøarrangement som stimuler til
mindre forbruk

Konkurranser mellom
arbeidsplasser om hvem
som sykler og går mest
eller kjører kollektivt
Inspirasjonsarrangement
hvor det fokuseres på
resirkulering og gjenbruk
Kjøpe svanemerket,
kortreiset, kaste mindre
og kjøpe mindre med
klær.
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C1 5 Øke andelen av kommunens
ansatte som reiser klimavennlig til
og fra jobb

Redusere antall
parkeringsplasser ved
kommunale
arbeidsplasser
Innføre hjertesone rundt
skolene – ala Bærum
Innføre gode og
tilstrekkelig
sykkelparkering ved alle
kommunale bygg

C1 6 Bedre lademuligheter for ladebare
biler og (sparke)sykler ved
eksisterende og nye kommunale
bygg

C1 7 Redusere lekkasjeprosenten innen
vann og avløp?

Bedre kontroll av mindre
avløpsanlegg
Utvide dagens VA - nett

C1 8 Innføre små el - biler og el - sykler i
kommunale tjenester

Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer

Tiltak Beskrivelse og
leveranser

Mål for tiltaket Estimert
kostnad

Frist Ansvar 2019 2020 - 2030
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