
 

  

Klima og miljø 
Grunnlagsdokument for 
kommuneplanen  
2021-2033 



KLIMA OG MILJØ - INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2 
 

 

 
 

Innledning 

Dette dokumentet skal gi innspill til rullering av kommuneplanen på klima- og 
miljøspørsmål. Dette er et stort fagfelt og de forskjellige temaene blir kun kort beskrevet 
for å gi best mulig innsikt og legge grunnlag for gode beslutninger. 
 
Kommunen sammen med innbyggerne og bedriftene kan gjøre mye for å bli mer 
miljøvennlige. Kommuneplanen skal tilrettelegge for at kommunen skal nå klima- og 
miljømålene både lokalt og nasjonalt. 
 
Det ble gjennomført et arbeidsseminar 18. februar hvor organisasjoner, bedrifter, 
innbygger og politikere var invitert. Innspillene fra dette seminaret er implementert på 
best mulig måte i dette dokumentet og referatet i sin helhet ligger som vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tilsådd blomstereng, foto: Anne Bjørg Rian 
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CO2 og CO2-ekvivalenter 
 
CO2 (karbondioksid) er kun en av gassene som har global oppvarmingspotensial. Det er 
mange flere gasser som også har denne evnen. Utslippene for hver gass vektes etter 
gassens globale oppvarmingspotensial. CO2 har tallet 1 mens for eksempel metan har 
tallet 25 og lystgass har tallet 298. Når man ganger opp utslippene fra de forskjellige 
gassene, blir dette et mål for klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter.  
 
I utslippsregnskapet som Miljøverndirektoratet har regnet ut på kommunenivå, vises 
utslipp av de tre klimagassene; Karbondioksid (CO₂), metan (CH₄) og lystgass (N₂O). 
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Overordnede føringer 
 
Paris-avtalen 
Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å 
begrense klimaendringene. 
 
Hovedpunktene i avtalen er: 

1. Alle land har forpliktelser. 
2. Det skal ikke bli mer enn 2 

grader varmere, og helst 
ikke mer enn 1,5. 

3. Landene har en plan for 
hvordan de skal greie 
dette. 

4. De rike landene må betale, 
de mindre rike kan betale. 

5. Alle land må tilpasse seg 
klimaendringene. 

 
 
FNs bærekraftmål 
Norge har sluttet seg til FNs 
bærekraftmål, som blant annet 
omhandler landbruk, 
vannforvaltning, energi og 
forbruks- og 
produksjonsmønstre, beskyttelse 
av økosystemer, bærekraftig bruk 
av marine ressurser og aktivt 
arbeid mot klimaendringer og 
konsekvensene av dem.  
 
 
 
Klimaplan 2021-2030 
Regjeringen legger frem en klimaplan for Stortinget våren 2021. 
De vil kutte utslipp på en måte som omstiller Norge til et lavutslippssamfunn og legger 
til rette for grønn, bærekraftig vekst. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen.  

Klimagassutslippene skal gå ned mot null i 2100 
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Klimagassutslipp nasjonalt og lokalt 
 
Norge har skrevet under Paris-avtalen (2015) 
som forplikter alle land til å kutte i 
klimagassutslippene. Innen 2030 skal 
klimagassutslippene kuttes med 40 %, 
sammenlignet med 1990. De påfølgende 
årene skal utslippene fortsette å reduseres, og 
målet er at Norge i 2050 skal være et 
lavutslippssamfunn hvor utslippene er 
redusert med 80-95 % (som vist i tabellen).  
 
Dette krever nytenkning og vilje til endring.  
 
I Øvre Eiker viser tallene fra Miljødirektoratet 
at kommunen har hatt et redusert utslipp av 
CO2-ekvivalenter de siste 10 årene. Utslippet 
ligger i 2019 på 64 060 tonn CO2-
ekvivalenter. Dette er gledelig og viser at 
utviklingen går i riktig retning. Det er likevel 
slik at vi har langt igjen før vi når de nasjonale 
målene for et lavutslippssamfunn. 
 
Nabokommunen Drammen har 4 ganger så 
store utslipp som Øvre Eiker, mens 
Kongsberg har litt større utslipp og Modum 
har lavere utslipp enn vår kommune. 
 
  

 
 
 
 
 
  

Kilde: Kortreist Kvalitet. FoU-
prosjekt for KS. 
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Klimatilpasning  
 
Norge opplever klimaendringer. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med 
mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende 
havnivå. For at kommunen skal være best mulig rustet til å takle disse endringene, 
trengs det kunnskap og vilje til å tenke langsiktig. 
 

Utfordringer 
Øvre Eiker er en del av klimaprofilen til 
Buskerud. Figuren til høyre viser hva vi 
må være forberedt på i fremtiden. Dette 
vil få konsekvenser for fremtidig 
utbygging og tiltak som må 
gjennomføres for å unngå skade på folk, 
infrastruktur og natur. 
 

Mulige tiltak 
For Øvre Eiker vil dette blant annet 
bety:  

- Øke kunnskapsgrunnlaget og 
bruke oppdaterte klimaprofiler i 
planleggingen og utførelsen av 
tiltak. 

- Øke fokus på vannveier og 
bortleding av vann til sikker 
resipient/bekk. 

- Grundige undersøkelser av 
områder under marin grense for 
å avdekke kvikkleire og erosjon. 

- Oppgradering av grøfter og 
flomveier. 

- Gjøre jordbruksarealene mest 
mulig motstandsdyktig mot 
klimaendringer. 

 
 
 
 
 

  

Klimaprofil for Buskerud fram mot 2100 

Kilde: Klimaservicesenter 
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Sirkulær økonomi  
 
I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes 
og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet 
materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme 
ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. 
 
Større bedrifter i området som jobber innenfor sirkulærøkonomien er blant annet  
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) og Hellik Teigen AS som gjenvinner 
alt av jern, metall og EE-avfall. Kommunen har etablert en utlånsordning av utstyr til 
sport og friluftsliv (BUA) via biblioteket.  
 

Utfordringer 
Samfunnet er lagt opp til at vi skal ha en lineær økonomi. Billigst mulige produkter, ofte 
med dårlig kvalitet, har vært foretrukket og vi har fått et samfunn med «bruk og kast-
mentalitet». 
 
Det er ofte billigere å kjøpe nytt enn å reparere. 
 

Ønsket utvikling 
Øvre Eiker kommune skal gå foran som et godt eksempel og tenke sirkulærøkonomi i 
alle ledd. 
Kommunen legger til rette for at bedrifter og innbyggere kan ta miljøvennlige og 
bærekraftige valg. Sammen blir det en bevissthet og en holdning på at alle skal være 
med å bli mest mulig klimanøytrale og utnytte ressursene best mulig. 
Matsvinnet er redusert betraktelig og alle bedrifter, innbyggere og kommunen har gode 
løsninger for å unngå å kaste mat. 
 

Mulige tiltak 
- Kommunen skal rapportere på miljø- og klimamål i økonomiplanen. 
- Legge til rette for at folk og bedrifter kan gjøre gode valg i alle ledd. 
- Planlegge for mer effektiv bruk av ressurser.  
- Videreutvikle mulighetene for utlån av utstyr. 
- Redusere matsvinn i kommunale tjenester. Matbutikker og andre bedrifter 

oppfordres til å ha en 
strategi på hvordan de kan 
redusere matsvinnet. 

- Etablere parseller i bynære 
strøk hvor det kan dyrkes 
mat. 

- Økt fokus på lokal 
kompostering. 

  

Bilde fra: 
Osloregionen 
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Mer klimavennlig areal- og transportutvikling 
 
Transport står for en vesentlig del av utslippene av klimagasser. Reduksjon i biltrafikken 
er derfor en viktig del av regjeringens plan for et mer klimavennlig samfunn. Hvordan 
bolig- og næringsarealer blir plassert påvirker bilbruken. Areal- og transportpolitikken 
hører derfor nøye sammen. 
 

Buskerudbyen 
Øvre Eiker kommune deltar i det forpliktende regionale samarbeidet i Buskerudbyen, 

sammen med nabokommunene Lier, Drammen og Viken fylkeskommune. Statsetatene 

Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet er del av samarbeidet. Samarbeidet bygger på 

den felles forståelsen av at utfordringene i areal og transportpolitikken ikke kan løses av 

den enkelte kommune aleine, men i et samarbeid mellom de partene som har ansvar og 

virkemidler til å løse utfordringene i samarbeid.  

 

Visjonen for samarbeidet  

Buskerudbyen skal utvikles til en bære- 

og konkurransedyktig byregion av 

betydelig nasjonal interesse. 

 

Målene  

1. Utbyggingsmønster og transportsystem skal være bærekraftig. 

2. Transportsystemet – og tilgang til de kollektive transportlinjer – skal gjøres mest 

mulig effektivt og rasjonelt for alle brukere. 

3. Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner. 

4. Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner  og 

regioner med formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen 

arealutvikling og transportsystemet. 

 

Buskerudbyen – grunnlag for byvekstavtale 

 Øvre Eker har vært med i samarbeidet i Buskerudbyen i mer en 10 år. 

 Belønningsordningen har gitt oss mer enn 100 millioner kr for å legge til rette for 

mer klimavennlig arealbruk og transport. 

 Det ble ingen «Buskerudbypakke» med store inntekter fra bommer. 

 Akkurat nå er det et stort arbeid i gang for å utrede grunnlaget for en 

byvekstavtale uten inntekter fra bommer – og der vi likevel skal vise at vi klarer 

0-vekstmålet for biltrafikk. Det er krevende – men, samtidig utfordrer det oss på 

nye tankemåter og løsninger (kollektiv, sykkel, gange, teknologi, arbeid og fritid, 

smartere bruk av midler til investering og drift). 
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Klimavennlige byer og tettsteder 

 Stedsutvikling er Øvre Eiker kommunes langsiktige strategi for utvikling. 

 Klart formulert mål at det skal være vekst og utvikling i byen, alle tettstedene og 

hele kommunen. 

 Samtidig – Stortinget har satt klimamål der kommunene er helt sentrale, og som 

helt klart utfordrer oss med arealbruk og transport. 

 

Gjennom samarbeidet i Buskerudbyen får Øvre Eiker kommune tilgang til god 

kompetanse og samarbeidsarena som gjør det mulig å drøfte felles løsninger og gi 

utsikter til finansiering av viktige tiltak for mer klimavennlig areal- og transportpolitikk.  

Utredningen for en byvekstavtale med staten, gir et viktig grunnlag for vår rullering av 

kommuneplanen. 

 

Utfordringer 
Det blir sentralt at vi greier å bruke dette grunnlagsarbeidet i kommuneplanrulleringen 

for å sikre fortsatt vekst i hele kommunen og stedene våre – samtidig som vi ivaretar 

miljømessig bærekraft og klima. 

 

Kan vi planlegge så godt for veksten i Hokksund og Vestfossen at vi når målene om 0-

vekst i personbiltrafikken selv med den ønskede veksten på Fiskum, i Skotselv og 

Ormåsen og ønsket antall spredte boliger? 
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Energi- og materialbruk i bygg og anlegg 
 
Norge har et mål å omgjøre all energien vi bruker fra fossil til fornybar energi. I Øvre 
Eiker er det stabil og god tilgang på elektrist strøm fra vannkraft. Det er også flere 
selskaper som tilbyr teknologi og bruk av bioenergi fra trevirke.  
 
Bygningsmaterialer som stål, aluminium og betong slipper ut mye CO2 ved framstilling 
og metallene er en begrenset ressurs. Et mer miljøvennlig alternativ er bruk av tre.  
 
Nyere forskning, fra blant annet Vestfossen, viser at restaurering og rehabilitering av 
eksisterende bygninger i mange tilfeller er mer klimavennlig enn å rive byggene og 
bygge nye. 
 

 

Utfordringer 
Mange kommunale bygg blir varmet opp på fosile energikilder. Eksisterende oljekjeler 
blir bygget om slik at de kan gå på bioolje, men på lengre sikt skal disse fases helt ut. 
Kommunen har også mange bygg som trenger oppgradering av det elektriske, uskifting 
og optimalisering av lyskilder og etterisolering. 
 
Lovverket med blant annet TEK-17 stiller strenge krav som kan være vansklig å 
etterleve ved restaurering av bygg. Mange prosjekter kan blir dyrere ved å restaurere 
enn å rive og bygge nytt. 
 
Det er en holdning blant befolkningen om at det er bedre og enklere å bygge nytt enn å 
restaurere. Da får man tilpasset bygget til sitt behov. 
 

Ønsket utvikling  
Kommunen skal tenke enerigeffektivisering i alle ledd. 
Alle kommunale bygg skal fyre med fornybare energikilder. Kommunen skal søke å 
reparere og fornye eksisterende kontorutstyr framfor å kjøpe nytt. 
 
Alle bygg bør vurderes med hensyn på etterisolering og andre energieffektive tiltak. 
Dersom det vurderes å rive eksisterende bygg, bør det lages en analyse for mulighetene 
for å beholde hele eller deler av bygningsmassen.  

Senario1: gammelt bygg 
uten tiltak. 
Senario 2: gammelt bygg 
med oppgradering. 
Senario 3: Rive og bygge 
nytt tilsvarende. 
Senario 4: Rive og bygge 
nytt med høyere 
arealeffektivitet.  
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Det skal lønne seg økonomiskt å restaurere og reparere bygg og inventar istedenfor å 
kjøpe nytt. 
 

Mulige tiltak  
- Øvre Eiker kommune skal ved oppgradering og nyinnkjøp av varmeteknologi gå 

for fornybare energikilder. Lokale energikilder som trevirke skal prioriteres. 
- Øvre Eiker kommune skal alltid ha fokus på bærekraft  ved byggeprosjekter og 

rehabiliteringer. Da skal det jobbes frem forslag rundt materialbruk, 
energiløsninger, gjenbruk ol.  

- Øvre Eiker kommune skal gjennom offentlige anskaffelser kreve at 
leverandørene: 

o har klimaregnskap for produktene 
o prioriterer klimavennlige og kortreiste produkter 
o har fossilfrie byggeplasser 
o har klimaregnskap og fokus på sortering, gjenbruk i sin bedrift 
o kan levere pent brukte produkter der hvor det er aktuelt (eks brukte 

møbler) 
- Bedrifter og privatpersoner skal oppfordres til å finne miljøvennlige løsninger.  
- Leverandører av klimavennlige løsninger bør få komme inn og presentere sine 

konsepter mot kommunale bygg på et tidlig stadium, enten det gjelder nybygg 
eller rehabilitering. 

- Leverandører av klimavennlige løsninger må få komme inn og presentere sine 
konsepter mot kommunale bygg på et tidlig stadium, enten det gjelder nybygg 
eller rehabilitering. 
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Skogbruk og CO2-binding 
 
Nasjonalt binder skogen i Norge ca. 28 millioner tonn CO2 pr år, som utgjør 50 % av de 
årlige CO2–utslippene. I en naturtilstand vil store deler av oppbundet C02 frigjøres igjen 
når skogen råtner. En skog som skjøttes og hugges, vil ikke frigjøre like mye CO2. For å 
finne ut hvor mye CO2 skogen binder i et langt perspektiv, er det utarbeidet en metode 
som beregner tilveksten i skogen minus det som avvirkes. Dette er økning i stående 
skogvolum som gir økt CO2 binding. 
 
Utregning av CO2 binding for Øvre Eiker 
Tilvekst pr år:   100 000 m3 
Avvirkning pr år:       75 000 m3 
Økning i skogvolum pr år:    25 000 m3 
 
I Norge har det vært en tilvekst på ca. 23 millioner m3, mens avvirkningen har vært på 
11 millioner m3. Det gir en netto økning på 12 millioner m3 pr år nasjonalt. 
 
Økt skogvolum i Øvre Eiker utgjør 0,00208 % av den nasjonale økningen. Når vil legger 
til grunn at økningen i CO2 binding nasjonalt vil fordele seg på samme måte lokalt, vil 
regnestykket bli følgende: 28 millioner tonn CO2 x 0,00208 % = 58 000 tonn CO2. 
Det vil si at skogene i Øvre Eiker binder rundt 58 000 tonn CO2 hvert år. 
 
I tillegg vil bruken av tømmeret være avgjørende for ytterligere binding av CO2.  Det 
tømmeret som går inn i varige konstruksjoner som eks reisverk i bygninger, vil gi CO2-
binding.  Hvis vi forutsetter at 25 % av avvirket tømmer går inn i varige konstruksjoner, 
gir dette en binding på ca. 17 000 tonn CO2.   
 
Total binding av CO2 i skogen og skogsvirke blir da på 75 000 tonn pr år for Øvre Eiker.   
 

Utfordringer 
For å få god tilvekst, må skogen hugges når den er hogstmoden og det må plantes til med 
nye skogplanter. Etter planting må arealet ryddes slik at skogplantene får nok lys og 
ikke blir utkonkurrert av andre planter (ungskogpleie). Nivået på utført ungskogpleie i 
Øvre Eiker ligger lavere enn behovet. Noe skog blir også hogd for tidlig. 
  

Ønsket utvikling 
Skogen i Øvre Eiker må skjøttes slik at tilveksten øker. 
 

Mulige tiltak 
- Øvre Eiker kommune skal stimulere skogeierne til å drive en 

god skogskjøtsel. 
- Kommuneskogen bør forvaltes slik at det blir et forbilde 
- Kommunen bør ha opplæring av elever innen 

skogforvaltning.  
 
  

Kilde: Miljødirektoratet 

Grantreplante, foto: 
Anne B. Rian 
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Jordbruket 
 
Øvre Eiker har 52 000 dekar jordbruksareal som tilsvarer 11 % av arealet i kommunen. 
Dette er noe av Norges beste og mest produktive jordbruksarealer. Det er totalt 180 
aktive bønder i kommunen. 45 av disse er husdyrbønder med sau, storfe eller gris. De 
resterende bøndene dyrker korn, frukt, bær eller grønnsaker.  
 

Utfordringer 
Klimagasser 
Landbrukets største utslippskilder til klimagass er 
husdyr, gjødsel, jord og energibruk. 
 
I motsetning til andre utslippskilder, vil landbruket også 
binde og lagre CO2. Skog, jordbruksjord og beitemark 
binder og lagrer karbon i plantemateriale og 
jordsmonnet. Dette kommer ikke med i de nasjonale 
regnestykkene, men er avgjørende for den totale 
mengden av CO2-ekvivalenter i lufta. 
 
Erosjon og næringsstoffer på avveie 
Jordbruksarealet i kommunen er næringsrikt og flere bekker går igjennom store 
jordbruksarealer. Dette medfører fare for partikkelerosjon og utvasking av 
næringsstoffer. 
 

Ønsket utvikling 
Landbruket på Øvre Eiker skal bli ledende innen klimavennlig og bærekraftig 
matproduksjon. Produksjonen skal være kunnskapsbasert og bøndene skal gjøres i 
stand til å ta gode klima- og miljøvalg. 
 
Husdyrproduksjonen bør opprettholdes for å unngå gjengroing, kunne tilføre 
husdyrgjødsel på jordbruksarealene og for å utnytte naturressursene på en best mulig 
måte. 
 

Mulige tiltak 
- Alle bøndene skal ta i bruk Klimakalkulatoren som er landbrukets verktøy for et 

klimasmart landbruk. 
- Samarbeide med landbruksnæringen om klima- og miljøtiltak. 
- Bruke og påvirke lokale og 

regionale tilskuddsordninger 
som gir god klima- og 
miljøeffekt.  

- Muliggjøre produksjon av 
mat i bynære strøk. 

 
 
  

Sauebeite, foto: Anne B. Rian 



KLIMA OG MILJØ - INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 1
5 

 

 

Naturmangfold 
Naturen i Øvre Eiker er variert. I jordbrukets kulturlandskap er det næringsrikt 
jordsmonn, mange bekkedrag, kantsoner og åkerholmer. Dette er leveområder for 
mange forskjellige planter og dyr. I skogen er de mest artsrike arealene der hvor 
berggrunnen er kalkrik (eks Klommesteinsfjellet). Myr, som utgjør 2,3 % av kommunens 
areal, er levested og rasteplass for mange planter og dyr. I tillegg har kommunen mange 
små og store tjern og bekker med ferskvann (8,7 % av kommunens areal) som er 
grunnlaget for alt liv.  
 
Kantsoneprosjektet 
Siden 2018 har Øvre Eiker vært en av 
pilotkommunene i Kantsoneprosjektet. Her har 12 
bønder tilrettelagt for pollinerende insekter og fått 
veiledning og hjelp fra fagfolk. Resultatene viser at 
alle kan gjøre levevilkårene for planter og insekter 
bedre ved å gjøre målrettede tiltak. 
 

Utfordringer 
Tap av biologisk mangfold er den største trusselen 
for enkeltarter, økosystemer og for menneskene i 
fremtiden. 
 
De største truslene mot det biologiske mangfoldet 
er: 

- tap av arealer og leveområder 
- tap av urørt natur 
- gjengroing av beitemark 
- forurensning 
- klimaendringer 
- fremmede arter 
- overhøsting, som fiske eller jakt 

 

Ønsket utvikling 
Målet er at kommunen skal ha et rikt biologisk 
mangfold og en etablert flora og fauna som kan 
takle klimaendringer. 
 
Alle kantsonene langs veiene skal skjøttes til beste 
for det biologiske mangfoldet samtidig som 
trafikksikkerheten opprettholdes. Alle 
eiendomsbesittere; både bønder, næringsaktører og 
boligeiere skal tilrettelegge for at dyr og planter skal  
kunne leve i nærområdene. 
 

  

Åkergjøkhumle på kuletistel, 
foto: Anne B. Rian 

Veikant, foto: Anne B. Rian 
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Mulige tiltak 
- Ha en nøye vurdering og karlegging av artsmangfoldet ved søknad om utbygging 

av nye områder. 
- Ha systemer som fanger opp forurensning til vanns og til lands. 
- Opplæring av bønder, veimyndigheter og privatpersoner. 
- Vise enkle tiltak for å bevare og opparbeide leveområder for det biologiske 

mangfoldet. 
- Tilrettelegge for beiting med husdyr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Hagehumle på dragehode, foto: 
Anne B. Rian 

Geiter på beite for åpent 
kulturlandskap, foto: Anne B. Rian 

Libelle (øyenstikker), foto: Anne B. Rian 
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Vannmiljø 
 
Rent vann er avgjørende både som drikkevann og for plante- og dyrelivet i vann. Et godt 
vannmiljø vil i tillegg bidra til å fremme friluftsliv, opplevelseskvalitet, bolyst, 
reiselivsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet.  
 
Vannforskriften setter miljømål for alt vann i Norge, og beskriver hvordan 
vannforvaltningen skal organiseres og foregå. Miljømålet etter vannforskriften er at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.  

 

Status i Øvre Eiker 
Øvre Eiker kommune deltar aktivt i 
vannområdeforvaltningen i vannområdene 
Eikeren og Drammenselva. Det er engasjert en 
vannområdekoordinator i hvert vannområde 
for å hjelpe kommunene til å nå målene om god 
økologisk og god kjemisk tilstand.  

 

Utfordringer 
Det kan være en rekke årsaker til at en 
vannforekomst har dårlig vannkvalitet. I 
vannområdene som berører Øvre Eiker 
kommune er dette de viktigste påvirkningene:  

- Tilførsel av næringsstoffer fra avløp og 
landbruk 

- Vandringshindre for fisk på grunn av 
blant annet kraftproduksjon eller 
veibygging  

- Uønskede arter som lakseparasitten Gyrodactilus salaris i Drammensvassdraget 
og vasspest i Fiskumvannet og Vestfosselva.  

- Utslipp fra industri og næring  
 

Ønsket utvikling 
Vi skal forvalte vann på en måte som gir god drikkevannskvalitet og miljøtilstand. Videre 
skal vann forvaltes for å gi gode betingelser for rekreasjon og allment friluftsliv, samt 
sikre plante- og dyrelivets artsrikdom. 

 

Mulige tiltak  
Øvre Eiker kommune skal ha fokus på:  

- å hindre utslipp til vann som har negativ påvirkning på vannkvaliteten 
- godt drikkevann som også kan bidra til friluftsliv og rekreasjon 
- å sikre god badevannskvalitet i områder tilrettelagt for bading 
- å bedre kunnskapsgrunnlaget og øke ressurser til arbeid med vannmiljø 
- aktivt samarbeid på tvers av kommuner 
- god dialog og samarbeid med berørte parter 
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Forurensning 
 
Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som er eller kan være til 
skade eller ulempe for miljøet.  Begrepet har en bred definisjon og innebærer alt fra 
kjemikalier og brenning av søppel til gjødsel fra jordbruket.  

 

Utfordringer 
 
Utslipp og spredning av stoffer og partikler som forurenser  
I likhet med andre kommuner vil det i Øvre Eiker kommune foregå utslipp og spredning 
av stoffer og partikler som forurenser innen blant annet landbruk, transport, industri og 
næring.  
 
Plast på avveie  
Plast på avveie er et økende problem og i vår 
kommune ser vi utfordringer med:  

- landbruksplast (blant annet til rundballer 
og til tunneler/dekking av åkere) 

- plast i byggebransjen 
- utslipp av gummigranulat fra 

kunstgressbaner 
- plastavfall i naturen 

 
Forsøpling 
Selv med dagens gode avfallsordninger, finnes det 
flere eksempler på forsøpling og ulovlige 
avfallsfyllinger i Øvre Eiker kommune. Det er 
spesielt bilvrak, bildekk, revningsavfall, 
metallavfall, oljetanker og diverse skrot som 
observeres på bebygde og ubebygde eiendommer.  
Brenning av søppel er også et problem som 
observeres.   

 

Ønsket utvikling 
Øvre Eiker kommune skal beskytte miljøet og sørge for at forurensning ikke fører til 
ulempe eller skade for mennesker, planter, dyr, mikroorganismer og sopp. 

 

Mulige tiltak  
- God dialog med næring, industri og innbyggere. 
- Bidra til avfallsminimering og god avfallshåndtering. 
- Se på avfall som en ressurs og ikke søppel. 
- Minimere mengdene plast som kommer ut i naturen. 
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Vedlegg 
Dato: 26.02.2021  Referanse: 2020/10688 - 6865/2021 

 

Notat - Innspill fra gruppene på klima- og miljøseminaret 18. 
februar 
 
På seminaret om klima og miljø, ble deltagerne delt inn i 6 grupper hvor de diskuterte 
forskjellige problemstillinger. Nedenfor er en oppsummering fra alle gruppene. 
 

FNs bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. 
 
Hvordan kan kommunen bidra til at du ser verdien i å oppgradere eksisterende bygg du eier i 
stedet for å investere i nybygg? 

- Flere bygg i Hokksund som er i spill. Høyde, tilbygg. Ombruksmaterialer – plukke ned og 
bruke om igjen. Finne en plattform hvor det er mulig å finne materialene.  

- Gebyrregulativ, ift saksbehandling, ikke minst saksbehandlingstider.  
- Midler til vedlikehold. 
- Kostnadsspørsmål.  
- Viktig med informasjon. 
- Lovverket gir fordel for lineær økonomi og ikke sirkulær økonomi.  
- Hellefoss har gammel bygningsmasse. Ser visse problemer med å oppgradere gammel 

bygningsmasse fremfor nybygg da en også må ta hensyn til prosesser og funksjoner en 
skal legge til rett for. 

- Infrastrukturen i bakken må også få oppmerksomhet.  

 
Hvordan kan kommunen bidra til at din bedrift eller lag/forening kan legge om til mer 
bærekraftig drift for mer gjenbruk, gjenvinning og miljøvennlig forbruk?  

- Det offentlige bør gå foran og stille krav. 
- Sørge for lokal deponering av masser. 
- Kommunen har et tilsynsansvar og må bruke dette aktivt for f.eks. å forhindre forsøpling 

eller sørge for opprydning. 

 
Hvilke konkrete klimakrav bør det stilles til nye utbyggingsprosjekter eller 
renoveringsprosjekter? 

- Kommunen må foran med et godt eksempel i egne prosjekter! Det må stilles krav når de 
skal investere. Eks. fokus på lang levetid, miljøvennlig materialbruk og lage 
klimaveileder. 

- Leverandører av klimavennlige løsninger må få komme inn og presentere sine konsepter 
mot kommunale bygg på et tidlig stadium, enten det gjelder nybygg eller rehabilitering. 

- Ved etablering/rehabilitering må man ha gode løsninger for avfall. Tilrettelegge for god 
kildesortering. Det må settes tydelige krav til avfallshåndtering og gjenvinningsgrad. 

- Må henge sammen med god økonomi. Kravene som stilles i dag er lavere enn det mange 
utbyggere bygger etter i dag. Gode miljøbygg gir god økonomisk gevinst. 

- Klimavennlige materialer. Fokus på bruk av massivtre. 
- Gevinst når man velger å bygge miljøvennlig? F.eks. å bygge en etasje høyere, større 

bygg, raskere saksbehandling? 
- Fokus på selvforsynte bygg, bærekraftig. 
- Kommunen må stille tøffere og grønnere krav i utbyggingsavtaler. 
- Fossilfrie byggeplasser. 
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Bør kommunen ha noen konkrete mål for gjenbruk av gamle bygg kontra nybygg? 

- JA!   
- Kommunen har kvitta seg med kommunale bygg. Fordeler og ulemper.  
- Se muligheter - kan det være mulighet til å utvikle bygget til noe annet og ikke rive? Må 

vurderes, det må være målbart og ikke synsing.  
- Enkelte kulturbygg ikke hensiktsmessig pr i dag. Det må være en overordna plan for de 

ulike bygg - finne riktig bruk for hvert hus. Hva koster det å drifte det?  Hva er gevinsten 
ved å bruke de eller å leie ut/selge?      

- Rehabilitering av gamle bygg viser seg å være smart. Et eksempel er Ticon’s bygg ved 
bybroen i Drammen (60 år). 

- Nybygg er per i dag ikke designet for gjenbruk kontra eldre bygg som kan rehabiliteres – 
et paradoks at nybygg egentlig har kortere levetid enn 60 år. 

- I næringsbygg er det en mye større økonomisk vilje til å investere slik at bygg har mye 
lengre levetid enn boliger.  

- Man kan ikke ha krav som stopper prosjekter. 
- Om et bygg skal renoveres eller om det skal bygges nytt er en reell økonomisk parallelt 

med bærekraftige tiltak og med regnskap på klima og finans. 
- Nye bygg bør strategisk sett bygges med materialer som forventes å stå i 60 år og etter 

utløp av levetid kunne renoveres og/eller gjenbrukes. 
 
 
Hvordan kan din bedrift eller lag/forening bidra til å øke den sirkulære økonomien (forbruk, 
gjenbruk, gjenvinning og avfallsbehandling)? 

- Mange bedrifter har miljøbevisste kunder. Det er bra og gir bedriftene insitament til å ha 
en miljøprofil.  

- Kortreist tømmer og andre innsatsfaktorer i produksjonen er klimavennlig. 
- Frivilligheten – kan grendeutvalgene bli aktive til å spre informasjon om tematikken?  
- Kommunen har mange priser – hva med en gjenbrukspris? 
- BUA (utlån av utstyr fra biblioteket) – godt eksempel med deleordning.  
- Bærekraft strategi, sette i system/sertifisering. Det første riktige steget.  
- Prefabrikkerte bygningsdeler for å hindre kapp. Mekanisk produksjon fremfor kjemisk. 

Lettere å plukke bygg fra hverandre og ta vare på materialene. 
- Det er store miljøgevinster i å få flere til å delta i et system for gjenbruk, reparasjon og 

resirkulering. Her er det en jobb å gjøre for alle. 
- Flere la vekt på at firmaer og vanlige kunder må stille krav om at det blir levert 

produkter som kan repareres/rehabiliteres slik at en ikke blir tvunget til å kjøpe nytt. 
- Det er viktig å markere tydelig avstand til «bruk og kast-mentaliteten».  
- Flere bransjer har krav om å dokumentere forholdet mellom innkjøp og avfall. Slike 

miljøregnskap kan være viktige virkemidler for å hindre at avfall kommer på avveie, og 
kan eventuelt kombineres med avgifter på avvik.  

- Det er viktig å tenke helhet i miljøforvaltningen. Eks Hellefoss Paper som bruker 
fornybar energi (vannkraft) og lokalt trevirke i produsksjoen. Dersom krav til utslipp 
gjør at bedriften må stanse produksjonen, vil alternativet være å frakte tømmeret til 
fabrikker som ligger langt unna. 
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Hvordan kan din bedrift eller lag/forening belønnes for mer miljøvennlig og bærekraftig drift? 
- Siden det er komplisert å få renovert et bygg til TEK-17, bør det lempes på regler og 

skape mer fleksibilitet når krav stilles. Dette vil også skape positivitet til gjenbruk og 
rehabilitering. 

- At CO2-fangst på skog ikke skal måles eller beregnes, er urettferdig. 
- God drift av skog krever god økonomi noe som bør sees på i sammenheng med 

incentiver. 
- Norge og verden skal elektrifiseres! Problemet er at elektrifiseringen går raskere enn 

hva man har kapasitet til. Ved å ta i bruk lokal bioenergi vil man avlaste strømnettet.  
- Øvre Eiker kommune bør legge inn i miljø og klimaplan at de skal benytte seg av 

bioenergi der det er mulig. Kommunen MÅ gå foran som et godt eksempel. Det er flere 
selskaper i Øvre Eiker som leverer både tekniske utstyr til bioenergi og varmeleveranse 
fra bioenergi.  

- Mange tomme driftsbygninger hvor kommunen kan stimulere til økt bruk.  
- Støtteordning eller hjelp fra vei og park eller andre funksjoner for å holde liv i 

lokalsamfunnet/nærområdet for kortreistaktivitet og næring. Viktig å inkludere 
grunneiere og spille sammen for økt bruk. 

- Kompetanse og gode diskusjoner når beslutninger skal tas (kompetansegrupper fra 
forskjellige miljøer). 

- Lavere skatter og avgifter, fordi det er enkelt virkemiddel.    
- Sørge for gode holdninger, opplæring.  Samle flere “tilsvarende” bedrifter, lag, foreninger 

og sammen finne oppnåelige mål. Enten det er grendeutvalg, idrettsforeningen, bonden 
eller rørleggerbedriften.   

- Det må være økonomisk forsvarlig. 
- Stimulere bedrifter som tenker sirkulærøkonomi. 
- Gjenbruk der det er mulig.  
- Kommunen bør være den flinkeste og være foregangskommune.  Klar profil. Det bør da 

ikke kjøpes nye møbler, men større grad av gjenbruk. Ved utskifting bør det ikke kastes i 
container, men tilby andre som kanskje kan benytte dette.  

- Miljøfyrtårn sertifisering: Kommunen bør berømme og belønne de som gjør denne 
investeringen.  Bedriftene vil på sin side vil bli påminnet miljøgevinster ved å være 
sertifisert. (transport utgifter, rekvisita med mer). Kommunen bør være miljøfyrtårn 
sertifisert og velge leverandører som har miljøprofil.  

- Finne parameter som gir belønning både for bedrifter og enkeltpersoner. 
o Skryteliste for de som støtter lokale virksomheter. 
o Stjerner på de bedrifter som er miljøvennlige.  
o Økonomisk bærekraft. 
o Honorere de som går, sykler eller tar kollektivt. 
o Redusert renovasjonsavgift for de som er flinke til å kildesortere. 
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FNs bærekraftsmål nr 15: Livet på land. 
 
Hvordan kan vi sammen gjøre næringene mer attraktive som arbeidsplass for unge? 

- Som arbeidsgivere – ansett ungdom selv om de ikke har jobberfaring. Åpne for å 
tilrettelegge for yngre.   

- Selge det vi har, være troverdige på at vi er attraktive.    
- Lærlingordninger, må legges til rette og flere oppfordres til å ta inn lærlinger. Styrke 

studietilbudet. 
- Kompetanse og utviklingsplaner – Gi utfordringer nok.  Samarbeid med 

undervisningsmiljø.   
- Innovasjonsevne - Ide og nytekning på tvers av det tradisjonelle.        
- Hvordan vise konkret samarbeid med “gründere” på bærekraft - se på samarbeid f.eks. 

med Ekte Eiker.  Dette er hva vi kan tilby i Eiker i dag, hva kan vi gjøre videre   
- Ungdomsprosjekt - Noe for Ekte Eiker?  Tema: Matsvinn, framtidsretta miljø produksjon 

i landbruket?  
- Skape stolthet blant ungdom ved å bidra i egen bygd?  “Verneplikt” praksis i egen 

kommune?   
- Øvre Eiker må og bør markedsføre seg utenfor regionen. Vise mulighetene ved at vi er 

midt i mellom Drammen og Kongsberg.  Får folk til å pendle til oss og ikke ut av 
kommunen.   

- De unge er mer opptatt av miljø enn foreldre generasjonen, kanskje de kan bidra mer 
enn de gjør i dag. Kan vi gi de utfordringer i egen kommune?   

- Øvre Eiker kommune bør lage et Trainee program for studenter. Trekke unge voksne til 
oss og bruke Øvre Eiker som et attraktivt sted hvor det tenkes innovativt og hvor det 
finnes muligheter for å påvirke.   

- Markedsføre grønne og innovative bedrifter som allerede er i Eiker.  
- Fagmiljøene må jobbe aktivt for å være synlige for ungdommene. 
- Bedrifter/kommunen må tilby sommerjobb for ungdom/studenter innenfor 

fagområdene. 
 

 
Hvordan kan kommunen påvirke, være pådriver og legge til rette for næringslivet? 

- Snu pendlerstrømmen og samarbeide med nabokommuner. Øvre Eiker har mye å gå på 
når det gjelder nærings- og boligareal. 

- Tilrettelegge for etablering av nye næringsvirksomheter. 
- Innovative anskaffelser – bruke næringslivet som samarbeidspartner. 
- Felles prosjekter mellom privat og offentlig næringsliv for å øke aktiviteten og skape 

arbeidsplasser. 
- Det mangler teknisk utdanning tilpasset massiv tre, kommunen kan være pådriver for 

etablering av utdanning. 
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Hva er viktig for innbyggerne med hensyn til miljø- og klima i kommunen? 
- Tilgjengelighet på kollektivtilbud. 
- Sørge for grønne lommer og grøntstruktur i sentrum.  
- Beskytte vannkilder mot avrenning ved å utvide kantsoner etc. 
- Nærområdet og kulturlandskapet. Tilgang til marka er viktig. 
- Bygge ned minst mulig av naturen. Viktig å ta vare på vann, jord og annen natur.  
- Gode vann- og drikkevannskilder. Ha kontroll på aktivitet rundt drikkevannskildene som 

spredte boliger, eldre avløp og landbruk.  
- Det vi gjør er viktig også i nasjonal og global sammenheng. 
- Rigge for klimavennlig vekst.  
- Bevisstgjøre hva kvalitet er i dag, og hva vi vil den skal være i framtida?  
- Redusere utslipp og matsvinn og tenke gjenbruk. 

 
 
Hvilke mål bør kommunen ha for landbrukets miljøansvar i Øvre Eiker og hva kan og bør 
næringslivet ta ansvar for? 

- Tenk treverk i bygg! Kommunen kan sette opp signalbygg i tre. 
- Kommunen bør bidra til større avvirkning av tømmer ved å godkjenne skogsbilveier etc. 
- Bruke skole/undervisning til å påpeke lokal bærekraft/kortreist forbruk i jordbruket. 
- Mest mulig norsk protein i fôret er god klimapolitikk. Det må være økonomi til å drive 

også de små grasarealene. Utleie av jord gjør det vanskelig å drive de små arealene.  
 
 
Bør kommunen ha en visjon om å være foregangskommune på miljø og klima og i tilfelle hvilke 
konkrete temaer bør vi være best på? 

- JA.  
- Løfte blikket bort fra laksen, vi kan markedsføre så mange andre ting.   
- Fremme jordbruk og små næringer.    
- Vise innovasjonsevne. 
- Internett og god dekning er en forutsetning – gir fleksibilitet og mange fordeler.   
- Ta vare på små bruk for bosteder og deltids jobb – se muligheter.  
- Forbruk av energi - kan man bli mer selvforsynt? - skape energi på små og større bruk - 

(husdyr, vann, sol med mer) Kanskje til og med selge?  
- Se til Aurskog Høland - de har kutta ut varmepumper som ikke har fungert etter 

spesifikasjoner, bytta ut oljekjeler mm. Elverum har også en god plan.   
- Eikertun har installert varmepumpe luft- vann, ikke fremtidsretta – varmekilden var ikke 

nok nå i kulda.  Vi må ta tak i energikildene i kommunen! Vi må ta tak i det vi har av 
muligheter av energi i Øvre Eiker, vi har en unik posisjon.    

 
 
På hvilke områder har Øvre Eiker et særlig godt utgangspunkt med hensyn til naturressursene? 

- Vannkraft har svært mange fortrinn framfor andre energikilder. Her ligger Øvre Eiker 
godt an! 

- Skogen i Øvre Eiker binder store mengder CO2. Planting og ungskogpleie gir økt tilvekst 
og dermed økt binding av CO2. Det må være en klar ambisjon for kommuneplanen. 

- Øvre Eiker ligger sentralt på Østlandet med kort avstand til det meste. 
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Er det noen konkrete klima- og miljømål du mener at er viktig å ha med i kommuneplanen? 
- Øvre Eiker bør ha et klart mål om økt lokal energiproduksjon. Solenergi kan bygges ut 

fra bygninger og fra arealer som ikke kan dyrkes. Øvre Eiker har flere ressurser som kan 
brukes til å produsere energi, og vi kan være trygge på at prisene vil øke. Det målet må 
inn i kommuneplanen. 

- Infrastruktur for lading er vesentlig for å bidra til økt elektrifisering. Her må Øvre Eiker 
øke ambisjonene. 

- Kommunen må redusere avfallsmengden og tilrettelegge for ombruk. 
- Gjøre kollektivtransporten mer solid. 
- Ta vare på biologisk mangfold. 
- Fokus på friluftsliv og turmuligheter i kommunen. 
- Skal vi greie klimamålet, må skogsarealet økes. Det går med areal til f.eks. veibygging, 

boligbygging og dermed trenger vi å erstatte skog med skogplanting. Mye jordbruksareal 
er ikke i bruk og slike areal bør utnyttes. Kommunen bør være en aktiv bidragsyter. 

- Kommunens innkjøpsmakt med tanke på bruk av tre i kommunens egne bygg, er viktig 
(norsk tre). 

- Oppvarming av nye bygg bør varmes opp med biomasse. 
- Kommuneskogen bør være et “glansbilde”, altså et forbilde for andre skogeiere. De bør 

ha 3-4 lærlingplasser og etablere skogen som en innovativ arbeidsplass.  
- En helhetlig energiplan bør planlegges – langsiktig strategi. 
- Øvre Eiker kommune skal tilrettelegge for fremtidige generasjoner eikværinger, ved å 

bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. 
- Kommunen bør være en pådriver for å øke utnyttelse av lokale fornybare ressurser på 

en miljømessig og bærekraftig måte. 
- Graden av lokal "selvberging" bør økes. 
- Det bør stimuleres til tiltak og tilrettelegging for etablering av arbeidsplasser som står i 

sammenheng med dette. Lokal stedsutvikling skal stimuleres. 
- Det bør stimuleres til å bruke eksisterende bygninger utenfor tettbebygd strøk. 
- Nybygg og rehabilitering av bygninger som bruker lokale materialer bør få reduserte 

avgifter og gebyrer. 
- Kommunen bør om mulig bruke lokale varer i nye byggeprosjekter. 
- Kommunen bør beslutte i planen at noen areal er viktigere enn andre (eksempel 

jernbane på Loesmoen). 
- Registrere og få godkjent areal som kan brukes i samarbeid med grunneiere. 

 
 
Har vi eksempler på mål- og interessekonflikter (jf. økologisk – økonomisk – sosial/utjevning)? 
 

- Strenge utslippsmål som krever store investeringer for enkelte bedrifter. 
- Lakseelver hvor laksen skal kunne gå lengst mulig oppover elva og ha gode 

gytemuligheter. Kan være i konflikt med industri og utbygging.  
- Transport av varer gir mer utslipp. Produksjonen som ofte er «synderen». Kutte utslipp i 

verdikjeden, uansett geografi. 
 
 
 
Referent og sammenstiller 
 
Anne Bjørg Rian 
Jordbrukssjef 

 


