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Vedtak:
Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens forslag.
Det bes om en evaluering av bruken av sykkelhotellet på Kolsås og utplasserte sykkelbokser før det
etableres sykkelhotell på Østerås. Basert på prisen for sykkelhotellet på Kolsås bes det om politisk
behandling før det inngås kontrakt om oppføring av sykkelhotell på Østerås.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-19.08.2021- 075/21
Innstilling:
Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens forslag.
Det bes om en evaluering av bruken av sykkelhotellet på Kolsås og utplasserte sykkelbokser før det
etableres sykkelhotell på Østerås. Basert på prisen for sykkelhotellet på Kolsås bes det om politisk
behandling før det inngås kontrakt om oppføring av sykkelhotell på Østerås.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-19.08.2021-075/21
Innstilling:
Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens forslag.
Det bes om en evaluering av bruken av sykkelhotellet på Kolsås og utplasserte sykkelbokser før det
etableres sykkelhotell på Østerås. Basert på prisen for sykkelhotellet på Kolsås bes det om politisk
behandling før det inngås kontrakt om oppføring av sykkelhotell på Østerås.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens forslag.

SAKEN I KORTE TREKK
Saken redegjør kort for status for tiltakene i handlingsplan 2021 og forslag til oppdatert
handlingsplan for 2021.
Forslag til handlingsplan for august-desember 2021 følger som eget vedlegg til saken.
Kommunedirektøren legger samtidig frem sak om Bærum kommunes klima- og miljøfond 2021
(J.post ID 21/142701).
Tidligere behandling
«Klimastrategi 2030 – Handlingsplan 2021» J.post ID 21/12082 behandlet i Hovedutvalg for miljø,
idrett og kultur 11.02.2021.
Redegjørelse
Kommunestyret vedtok revidert Klimastrategi 2030 i juni 2021. Kommunedirektøren legger derfor
frem forslag til en justert handlingsplan for 2021 som inkluderer forslag til nye tiltak som skal støtte
opp om nye målsettinger og satsingsområder i ny Klimastrategi 2030. Det er mange tiltak som
videreføres fra handlingsplanen som ble vedtatt 11.februar 2021. Noen tiltak utgår og mange nye
tiltaksforslag er lagt til.
Tiltaket «Forenkle byggesaksbehandling av klimatiltak» er tatt ut av handlingsplanen siden plan- og
bygningsloven forbyr dispensasjon fra saksbehandlingsbestemmelser. Samfunnsnyttige tiltak med
tydelig klimaprofil prioriteres allerede høyt hos byggesak.
Noen tiltak utgår eller endres i handlingsplan fordi gjennomføringen er fullført, tiltaket er slått
sammen med et annet tiltak eller ivaretas gjennom ordinær drift eller andre planer i kommunen.
Det betyr at selv om de ikke er inkludert videre i handlingsplanen, så videreføres arbeidet med
tiltaket.
Det gjelder følgende tiltak;
· Tiltak fra handlingsplan sykkel (består av mange tiltak, ivaretas av sykkelhandlingsplanen)
· Zen på Fornebu (inngår i annet tiltak)
· Analyse av kommunens vareleveranse (fullført)
· Kartlegging av varetransporten i Sandvika (fullført)
· Pilot – avdekke sammenheng mellom brukstid og energibehov (inngår i annet tiltak)
· Delta i forskningsprosjekter knyttet til fornybar energi og effektstyring (inngår i annet
tiltak)
· Ressursbank Bærum – hovedprosjekt (inngår i annet tiltak)
· Miljøsertifiserte leverandører og produkter (inngår i drift)
Forslag til nye tiltak i handlingsplanen for august-desember 2021:
· Hjertesoner og droppsoner
· Kartlegging av reisevaner - RVU
· Krav til ladepunkt ved inngåelse av leieavtaler (parkering og lokaler)
· Utslippsfri transport VA
· Utarbeide en plan for utskifting av tyngre kjøretøy og maskiner
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Samordnet kommunal varedistribusjon
Pilot – digital konsolideringsløsning for varer
Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren
HUB på Fornebu – samleterminal for varer
HUB i Sandvika – samleterminal for varer
Bemannet varemottak på Oksenøya
Etablering av regionalt markedssystem for masser og bygge-ressurser
Etablere løsninger som bidrar til økt ombruk for innbyggere i kommunen
Kildesortering i alle formålsbygg
Ombruk av strømaterialer
Klimakloke og miljøvennlige arrangementer
Gjenbruk og redesign møbler, Nye Kommunegården
Sykkelvennlige kommunale arbeidsplasser
Stopp engangsplasten i Bærum kommunes virksomhet
Reisepolicy for ansatte i Bærum kommune

Se vedlagt forslag til handlingsplan for august-desember 2021 for fullstendig oversikt over tiltakene
med beskrivelse og ansvar for gjennomføring.
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at klimastrategiens handlingsplan, slik den frem til nå har
vært utarbeidet, vil erstattes av årlige klimabudsjett fra 2022. Klimabudsjettet vil være en del av
budsjettprosessen og vil presenteres som et eget kapittel i kommunens budsjett- og økonomiplan.
Status på handlingsplanen for januar-juli 2021
Gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen har stort sett gått etter planen. Imidlertid er noen
tiltak forsinket på grunn av manglende ressurser til å gjennomføre. Koronapandemien har gjort at
enkelte tiltak har forsinket fremdrift eller ikke har blitt gjennomført. Andre tiltak er avsluttet og
utgår av handlingsplanen. Se vedlagt statusrapport for mer informasjon om status på tiltakene i
handlingsplanen for første halvår av 2021.
Vurdering
Tiltakene i handlingsplan 2021 er vurdert og prioritert av enhetene ansvarlige for gjennomføring.
Alle tiltakene støtter opp om nye målsettinger og satsingsområder i ny Klimastrategi 2030. Utvikling
av nye tiltak og gjennomføringen av både eksisterende og nye tiltak er avgjørende for at Bærum
skal nå sine klimamål.
Konsekvenser av beslutningene
Enkelte av de nye tiltak som er foreslått i justert handlingsplan for 2021 har behov for finansiering
fra klima- og miljøfondet. Henviser til saken om disponering av klima- og miljøfondet 2021 for mer
informasjon (J.post ID 21/142701).
Vedlegg:
Klimastrategiens handlingsplan 2021 jan-juli - Status Rapport
Klimastrategiens handlingsplan 2021 aug-des

5498934
5498941

Behandlingen i møtet 25.08.2021 Formannskapet
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-25.08.2021- 202/21:
Vedtak:
Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens forslag.
Det bes om en evaluering av bruken av sykkelhotellet på Kolsås og utplasserte sykkelbokser før det
etableres sykkelhotell på Østerås. Basert på prisen for sykkelhotellet på Kolsås bes det om politisk
behandling før det inngås kontrakt om oppføring av sykkelhotell på Østerås.
Behandlingen i møtet 19.08.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Det bes om en evaluering av bruken av sykkelhotellet på Kolsås og utplasserte sykkelbokser før det
etableres sykkelhotell på Østerås. Basert på prisen for sykkelhotellet på Kolsås bes det om politisk
behandling før det inngås kontrakt om oppføring av sykkelhotell på Østerås.
Votering:
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-19.08.2021- 075/21:
Innstilling:
Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens forslag.
Det bes om en evaluering av bruken av sykkelhotellet på Kolsås og utplasserte sykkelbokser før det
etableres sykkelhotell på Østerås. Basert på prisen for sykkelhotellet på Kolsås bes det om politisk
behandling før det inngås kontrakt om oppføring av sykkelhotell på Østerås.

