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Vedtak klimastrategi

Økonomi- og handlingsplan 2020-2023:

• Klimastrategi

Som et grunnlag for klimabudsjettet skal Drammen Kommune i løpet av 2020 utarbeide en egen klimastrategi. Det sees på 
muligheten for å opprette et klimafond.

Planstrategi, vedtatt 16.06.20

Klimastrategi oppstart 2020, tidspunkt for vedtak avklares i øk.pl/handlingsdel 2022-25.



2 separate strategier

Klimautvalget, 22.04.2020:

• «Klimautvalget gir sin tilslutning til å begrense klimastrategien til å gjelde Drammen kommunes virksomhet og ikke hele 
geografiske område i 2020. En strategi må bygge på det kunnskapsgrunnlaget som er mulig å innhente innenfor dette 
tidsrommet. Resterende arbeid med klimastrategi fortsetter etter 2020. Det er et formål med klimastrategien at 
kommunestyret gis et veikart for nødvendige økonomiske og praktiske prioriteringer allerede i årsplan /budsjett 2021. 
Klimastrategien må være innrettet på en slik måte at den svarer til disse forventningene. Klimautvalget ber om at 
arbeidet med en klimastrategi gis høyeste prioritering og at klimautvalget holdes løpende orientert og involveres som 
høringsinstans ved jevnlige mellomrom.»

• Formannskapet behandlet saken 5. mai.2020 og tok saken til orientering



Mål og føringer for klimaarbeidet

Mest sentrale føringer for klima- og miljøarbeidet i Drammen 
kommune:

• FNs bærekraftsmål

• Parisavtalen

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
fra 2019–2023 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

• Klimaprofil Buskerud

• Kommuneplanens samfunnsdel

• Drammen kommunes klimamål



Kommuneplanens samfunnsdel



Klimamål for Drammen kommune

• Redusere klimagassutslippene med 50 % og opp mot 55 % innenfor kommunens virksomhet innen 2030

• Redusere klimagassutslippene med 50 % og opp mot 55% innenfor kommunens grenser innen 2030

Forutsetninger:

• Referanseår: 2009  (Tilgjengelig klimastatistikk)

• Utslippstype: direkte klimagassutslipp

Kilde: KS



Kommunens handlingsrom i klimaarbeidet

«Kommunen kan utnytte sitt handlingsrom for å bidra 
til utslippsreduksjon bedre enn den gjør i dag» 

(Klimakur 2030)



Kommunens handlingsrom i klimaarbeidet

1) Feie for egen dør
• Redusere utslipp som kommunen direkte kan påvirke

• Kjøretøy, innkjøp, energiforsyning, matsvinn, avfallshåndtering etc.

2) Benytte rolle som planmyndighet
• Sikre klimavennlig planlegging

• Utnytte virkemidler i lovverket   

3) Ta samfunnsansvar
• Påvirke/tilrettelegge for gjennomføring av klimatiltak hos andre 

• Gjøre det enklere å ta klima- og miljøvennlige valg 

• Eks: Infrastruktur for klimavennlig transport

Redusere egne 
utslipp

Tilrettelegge 
for utslippskutt 

hos andre

Klimastrategi for 
Drammenssamfunnet



Klimastrategi 1.0
For virksomheten

Status 26.august 2021



Arbeidsplan/prosess intern klimastrategi

• Utarbeide kunnskapsgrunnlag
• Klimakostanalyse for Drammen kommunes virksomhet

• Kartlegge nåsituasjon
• Hva gjør vi i dag?
• Hva er vedtatt politikk og tiltak?
• Hva kan forbedres/gjøres mer av/endres?

• Tydeliggjøre mål og rammer
• Nasjonale og internasjonale føringer
• Kommunale føringer  Kommuneplanens samfunnsdel, klimamål
• Klimaregnskap

• Utpeke innsatsområder og virkemidler
• Hvor bør vi sette inn støtet?
• Lavthengende frukter?

• Involvere organisasjonen
• Forankring, eierskap, engasjement

• Tydeliggjøre oppfølgingsansvar
• Tiltaksbank som grunnlag for klimabudsjett
• Handlingsdel = Klimabudsjett



Kilde: KS

Kilde: Miljødirektoratet

Utslipp fra 
kjøretøypark
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Kunnskapsgrunnlag Drammen kommune

• Bygg, infrastruktur og energi (51%):
• utgjør halvparten av klimafotavtrykket i 2019 for Drammen kommune

• viser at klimavennlige bygg- og anlegg er det viktigste enkeltområde å fokusere på:
• Dette inkluderer ikke bare ambisiøse energikrav, men også klimakrav til materialbruk, byggeplass, fornybar energiproduksjon og andre element som 

påvirker klimaprestasjoner 

• Forbruksvarer (24%): 
• som kontormateriell, undervisningsmateriell og matvarer er det viktig at kommunen iverksetter ordninger

for å stille gode og relevante klimakrav. Klimagassutslipp fra mat i helse og omsorg er et område som bør ha fokus.
• Fredrikstad kommune har beregnet at ved relativt moderate tiltak kan klimafotavtrykket til mat reduseres med 26%. 

• Kjøp av tjenester (18%):
• Kommunen kan stille klimakrav på samme måte som for varekjøp

• Krav om miljøsertifisering bør suppleres med krav om klimaregnskap og målsetninger på utslippsreduksjoner

• Reise og transport (7%):
• teknologiutvikling og innfasing av nullutslippskjøretøy vil bidra og gi reduksjoner

• fokus på innfasing av nullutslippsteknologi i egen kjøretøypark, krav til innkjøpte transporttjenester,

samt en restriktiv bruk av flyreiser, vil kunne gi betydelige reduksjoner frem mot 2030



Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og 
klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge 
miljøvennlig

A) Drammen skal redusere klimagassutslippene med 50-55% innen 2030
C) Drammen skal være en foregangskommune på sirkulær økonomi
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Milepæler høsten 2021

Uke 34 36 38 40 42 44 46 48 50
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Klimastrategi 2.0
For Drammenssamfunnet



Klimastrategien for drammensamfunnet

• Drammen kommunes oppfølging av Parisavtalen og omstilling til et lavutslippssamfunn

• Oppfølging av hovedmål, delmål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel 

• Klimastrategi for hele drammensamfunnet

• Kommer sak i høst som beskriver og konkretiserer forslag til mandat og prosess for klimastrategi 



Klimabudsjett



Politiske føringer for klimabudsjett

• Rådmannen skal utarbeide et fullstendig klimabudsjett i løpet av 2021, hvor tiltakskostnad og utslippseffekt for relevante 
klimatiltak skal beregnes. 

• Klimabudsjettet skal inngå som en integrert del av kommunens budsjett og økonomiplan og vise planlagte og gjennomførte 
utslippsmål innenfor alle kommunens sektorer, fra 2022 og fremover.

• Utarbeidelse av klimabudsjett er nybrottsarbeid for Drammen kommune og klimabudsjettet vil være under kontinuerlig 
utvikling.

Økonomiplan 2020-2023:

Økonomiplan 2021-2024:



Klimabudsjett 

Hva er et klimabudsjett?

Klimabudsjett er et styringsverktøy for å nå vedtatte mål for klimagassreduksjon

• Beskriver tiltak for å redusere utslipp (kvantitative og kvalitative)

• Beskriver effekten av tiltakene viser hvordan nå utslippsmål

• Angir ansvarlig for gjennomføring av tiltak

• Sikrer oppfølging og rapportering (via etablerte rapporteringsrutiner)

Kilde: KS



Klimabudsjett
Et klimabudsjett viser:

• historiske utslipp

• framskriving av utslipp

• utslippsmål

• tiltaksbane

Tiltak: 

• Differansen mellom klimabudsjettets 
referansebane og målbane viser behovet for 
tiltak. 

• En viktig hensikt med klimabudsjettet er derfor 
å presentere den aggregerte 
utslippsreduserende effekten av alle tiltakene i 
økonomiplanperioden.

Kilde: KS



Klimabudsjettet for 2022

• Innføre klimabudsjett for 2022
• Integrering i ordinært budsjett
• Effektberegne kvantifiserbare planlagte og igangsatte tiltak og prosjekter 

(finansierte tiltak)
• Liste over ikke-kvantifiserbare planlagte og igangsatte tiltak og prosjekter 

(finansierte tiltak)
• Utarbeide en liste over ufinansierte klimatiltak til handlings- og 

økonomiplanarbeidet
• Kommer til politisk behandling parallelt med klimastrategi for kommunens 

egen virksomhet

• For budsjettåret 2023 vil klimastrategien være strategisk 
overbygning som gir føringer for klimabudsjettet


