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1. Om tilstandsrapport 2020 
Tilstandsrapport for natur og miljø 2020 er en fagrapport som skal gi en samlet informasjon om 
tilstanden i kommunens miljø og naturarbeid, og knytte dette til gjeldende styringssystem i 
kommunen. Rapporten skal bidra til god sikring av kommunens målsetninger og strategier som 
retter seg mot natur og miljø, samt et verktøy for å avdekke og tydeliggjøre forbedringsområder 
innenfor de ulike fagfeltene.  

Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem som vist under:  

 
 
Rapporten er bakoverskuende og inneholder fremstilling, vurdering av resultater og 
forbedringspunkter kalenderåret 2019. Rapporten vil også inneholde enkelte elementer fra 2018, for 
å dekke opp rapportering på grunn av manglende tilstandsrapport i kalenderåret 2018.  

Arbeidet med natur og miljø er komplekst arbeid som skjer på ulike enheter i kommunen, på 
forskjellige fagfelt og tilknyttet forskjellig lovverk og planer. Tilstandsrapport for natur og miljø 2018 
er en omfattende rapport hvor miljølovgivningen for kommunen er omtalt, og er et viktig 
grunnlagsdokument til denne rapporten. Tilstandsrapport fra 2015, 2016 og 2017 må også sees på 
som grunnlagsdokumenter for tidligere arbeid og anbefalinger. 

Tilstandsrapport 2020 er delt opp i to deler; del 1 fysisk miljø, og del 2 klima og energi. Kapittel 1 og 
2 er lik i begge rapportene så de kan leses uavhengig av hverandre. I kapittel 2 følger det en 
vurdering av tilstandsrapporten samlet, samt en anbefaling for det videre arbeidet med klima i 
Rælingen kommune. Disse anbefalingene skal sees på som overordnede fokusområder, og er ment 
som et utgangspunkt for en prioritering i kommende handlingsprogram og overordnet planlegging.  

https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-for-natur-og-miljoe-2018.6131969-363248.html
https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-for-natur-og-miljoe-2015.5807975-363248.html
https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-for-natur-og-miljoe-2016.5915441-363248.html
https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-for-natur-og-miljoe-2017.6012745-363248.html
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De neste kapitelene vil være ulike for delrapportene, med rapportering og forbedringspunkter for 
temaer i den daglige driften til kommunen. Det er de forskjellige enhetene som har ansvar for å 
følge opp avdekte forbedringspunkter i handlingsprogram og egen utvikling.  

2. Overordnet vurdering for videre arbeid  
Tilstandsrapporten er et verktøy for å sikre kontinuerlig forbedring. Det er mange tematiske 
forbedringspunkter, og denne rapporten gir en helhetlig oversikt over hvordan vi jobber og videre 
forbedringspunkter under de ulike temaene. Det er en omfattende mengde forbedringspunkter, og 
disse er systematisert i overordnede fokusområder, basert på foregående tilstandsrapporter. Dette 
danner et godt grunnlag for å rette innsats der det er størst behov, og viser behov for prioriteringer.  
 
De fire overordnede fokusområdene er som følger:   

 
Hvert av disse overordnede punktene vil bli nærmere omtalt med eksempler på forbedringspunkter 
hentet fra årets rapportering.   
 
Systematisk arbeid med natur og miljø vil få hovedfokus i neste års miljøarbeid i Rælingen 
kommune. Det er et omfattende punkt, men det er også det punktet som vil legge grunnlaget for 
klima- og miljøforvaltningen, og vil gi gode tiltak i neste års handlingsprogram.  
 
Revidering av kommunedelplan klima og energi er nødvendig, men det er flere ting som må 
gjennomføres først. Som tidligere tilstandsrapporter påpeker, må et miljøledelsessystem utformes 
og implementeres før kommunedelplanen revideres. Dette er fordi et miljøledelsessystem legger 
grunnlaget for en systematikk som kommunen skal jobbe videre med, og er nødvendig for å 
fastsette mål og finne gode indikatorer for måloppnåelse i kommunen. Det er dette en revidert 
kommunedelplan må baseres på. Siden tilstandsrapporten baserer seg på arbeid gjennomført i 
2019, og ny miljørådgiver ble ansatt medio 2019, vil miljøledelse og revidering av kommunedelplan 
få en større del i neste års tilstandsrapport. 
 

Systematisk arbeid med natur og miljø 
 
I tidligere arbeid med tilstandsrapport og kommunedelplan for klima og energi har det vært behov 
for å videreutvikle systematikk for å sikre kommunens miljøarbeid. Kommunen har de siste årene 
brukt mye ressurser på området, som man har sett gode resultater av. Arbeidet med å utarbeide et 
miljøledelsessystem og revidering av kommunedelplan klima og energi var to helt essensielle grep 

Systematisk 
arbeid med natur 

og miljø
Kunnskap og 
kompetanse

Roller og 
myndighet

Direkte 
forbedring av 
kommunens 
miljøtilstand

I dokumentet er blå ord med understrek interaktive lenker til rapporter eller ulike nettsider. 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 

for å ha et fungerende styringssystem for miljøforvaltningen i kommunen. Tilstandsrapport for natur 
og miljø 2020 gir følgende forbedringspunkter:  
 
Etablere systematikk 

 Miljøledelse, videreføre dette arbeidet som vil legge grunnlaget for målsetting og 
måloppnåelse i eiendomsavdelingen og kommunalteknikk.   

 Innkjøpssystematikk og strategi for miljø- og klimahensyn i kommunens anskaffelser  

Lage rutiner  

 Oversikt over planlagte og pågående tiltak gjennomført av kommunalteknikk i marka 
 Rutine saksgang saker med terrengendring 
 Avvikshåndtering nedgravde oljetanker  
 Følge opp tilsynsansvar mindre avløpsanlegg 
 Varslingsrutiner forsøplingssaker  

Lage oversikt  

 Prosjektgruppe kartlegge kommunens samlede bilbehov og maskinpark  
 Oversikt over nedgravde oljetanker  

Innarbeide krav i allerede lagde planer  

 Innarbeide miljøkrav i store anskaffelser og rammeavtaler, og bruke miljø som 
kvalifikasjonskrav og / eller tildelingskriterier  

 Miljøoppfølgingsprogram: videreutvikle / revidere, og etablere utslippsbudsjett  

Evaluering av verktøy 

 Verktøy som er tatt i bruk i utbyggingsservice bør evalueres når man har fått et 
erfaringsgrunnlag, b.la. verktøy for klimatilpasning og verktøy for kulturminner og 
kulturmiljøer.  

Kunnskap og kompetanse 
 
Kommunen bør som hovedregel av en tilfredsstillende oversikt over kommunens natur og miljø, og 
kun unntaksvis ha behov for fremskaffing av denne informasjonen ved enkeltsaksbehandling.  Det 
er viktig at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å ta gode avgjørelser i saksbehandlingen, samtidig 
som det setter premisser for de store linjene i arealplanleggingen. Arbeid med revidering 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplan klima og energi vil gi økt fokus på dette. I tillegg kan 
internt nettverk for klima og miljø avdekke områder hvor det er behov for ytterligere kompetanse. 
Gjennomføring av workshops og kursing internt i kommunen er også viktige elementer.  
 
Kunnskapsgrunnlag  

 Oppdatere database for grunnforurensing  
 Ferdigstille kartlegging raviner  
 God dialog med ulike leverandører/direktorater/fagforum for å holde kunnskapsgrunnlag 

oppdatert  
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Kompetanse  

 Søke om midler til kompetanseheving internt  
 Bruke etablerte nettverk (internt og eksternt)  
 Øke kompetansen internt i kommunen med restrukturering av eks. drift med spesialisering 

innenfor ulike fagfelt, og ansettelse av ingeniører innen energifag 

Informasjon til innbyggere  

 Opprettholde god informasjonsflyt og pådriver i eksterne kampanjer  
o Konsekvenser ved å dumpe hageavfall i naturen  
o Ulike tilskuddsordninger landbruk 
o Kulturminner og kartreferanser  
o Miljøfyrtårn  
o Energikampanjer o.l.  

 
Rolle og myndighet 

Arbeidet med rolle og myndighet innebærer fokus på rolleforståelser, grenseganger mellom enheter 
og tydeliggjøring av hjemmelsgrunnlag i tillegg til konkretisering av begreper. Dette området har blitt 
jobbet godt med siden første tilstandsrapport, men dette er et felt som krevet kontinuerlig fokus og 
dermed anbefales det å videreføres som et av hovedområdene.  

 
Rolle og myndighet  
 Følge opp tilsynsansvar mindre avløpsanlegg 

 
Direkte forbedring av kommunens natur- og miljøtilstand 

 
Det er viktig å beholde fokus på tiltak som sikrer en målrettet innsats for å begrense en negativ 
miljøpåvirkning eller bidrar til en forbedring og sikring av viktige miljøkvaliteter i kommunen. 
Systematikken, kunnskap og kompetanse vil føre til langvarig forbedring av kommunens natur- og 
miljøtilstand. 
Tilstandsrapporten avdekker også følgende forbedringspunkter:  
 
Utslipp og forurensing 

 Redusere saltforbruk 
 Bedre håndtering av gummigranulat på kunstgressbaner  

Redusere tilstedeværelse av skadelige arter 

 Fokus på fåtall fremmede plantearter, og søke om tilskudd til bekjempelse  
 Eggpunktering som tiltak mot kanadagås  

Viltforvaltning  

 Optimal balanse mellom dødsårsaker for rådyr  
 Krysningspunkt for vilt inkludert i fremtidig arealplanlegging 
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3. Klima 
Klimagassutslipp 

 
Kommunens arbeid med klima og energi følger av Kommunedelplan klima og energi 2015-2026, og 
planen skal føre til reduksjon av utslipp av klimagassutslipp, redusert energibruk og økt bruk av energi 
fra fornybare kilder. Føringer med arbeidet er gitt av Statlige planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene.  

 
STATUS  

Klimagassutslipp i Rælingen 
Miljødirektoratet publiserer årlig klimagasstatistikk for kommunene, som gir en oversikt over 
kommunens direkte geografiske utslipp (figur 1). Som tidligere år, er det industri og vegtrafikk som 
er de største utslippskildene, som samsvarer med tallene fra klimagassregnskapet som ble 
utarbeidet for kommunen i 2016 (se fullstendig regnskap og tilstandsrapport 2017 og 2018 – 
klimagassutslipp for mer informasjon). Industriutslippene er kvotepliktige utslipp fra Leca.  
Figur 2 viser direkteutslippene til Rælingen kommune sammenlignet med direkteutslipp fra de 
øvrige kommunene i tidligere Akershus fylke.  

 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
a) Sikre at kommunen går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
c) Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

redusere klimagassutslipp 
Formålsparagrafen 

Overordnet målsetting for klima og energi 
Rælingen kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp 

og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene 
et endret klima vil medføre. 

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 
  

 

Figur 1. Rælingen kommunes direkteutslipp 
2009-2018. 

 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=30&sector=-2
https://www.ralingen.kommune.no/?id=6033020&cat=469600
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
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Figur 2. Rælingen kommunes direkteutslipp sammenlignet med direkteutslipp fra de øvrige kommunene i tidligere Akershus 
2018. 

Ut fra klimagasstatistikken ser vi at det er en økning i utslipp i vegtrafikk i forhold til 2017, men en 
forklaring på dette kan være en endring i andel biodrivstoff. Forbrenning av biodrivstoff regnes som 
nullutslipp i nasjonale klimagassregnskap, og det ble solgt mindre biodrivstoff i 2018 enn i 2017.  
Videre ser vi at direkteutslipp fra avfall og avløp, oppvarming og jordbruk har en liten reduksjon, og 
en økning i de resterende sektorene. Leca har økt produksjon, som gjenspeiles i utslippene.  
 
Tabell 1. Detaljert oversikt over utslipp per år 2009-2018 (tonn CO2-ekvivalenter). 

Summer av Utslipp (tonn CO₂-
ekvivalenter)        
 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 
Annen mobil forbrenning 367 1711 1503 1222 966 1161 1626 
Avfall og avløp 30 20 27 20 17 13 12 
Energiforsyning 0 1682 295 233 296 302 350 
Industri, olje og gass 30155 31687 28386 22114 34874 36741 41142 
Jordbruk 1505 1642 1769 2023 1697 1964 1933 
Oppvarming 4908 2674 2676 4300 5599 4989 4912 
Veitrafikk 27672 27333 27301 26978 25605 22614 24590 
Totalsum 64637 66749 61956 56890 69053 67784 74565 

 
 
 

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Energi/Biodrivstoff/Fakta-om-biodrivstoff/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fornybar-energi/biodrivstoff/
https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=5314
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Revidering kommunedelplan klima og energi 
Kommunedelplan klima og energi har en tiltaksdel som varer for fire år, og skal rulleres hvert fjerde 
år. Tidligere tilstandsrapporter og utredninger legger utvikling av miljøledelse i kommunen som et 
premiss for revidering av kommunedelplanen, og grunnet vakanse i miljørådgiverstillingen fram til 
medio 2019 har både miljøledelse og revidering av kommunedelplanen blitt utsatt.  
Det bør tas en vurdering om kommunedelplan skal deles opp i ulike temaplaner. Om man velger 
temaplan, vil mange av plan- og bygningslovens planprosesser følges for å sikre medvirkning og 
politisk eierskap.  

Bakgrunnen for å velge temaplaner framfor kommunedelplaner, vil være et behov for en mer 
dynamisk plan som kan tilpasses utviklingen i henhold til miljøledelsessystemet, i tillegg er det et 
behov for en overordnet plan knyttet til naturmangfold og det fysiske miljøet.  

Arbeidet vil basere seg på tidligere anbefalinger, og vil starte opp for fullt i 2020, og oppstart for 
revidering av kommunedelplanen er satt til 2020/2021.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det må tas en vurdering på om kommunedelplan skal bli en temaplan.

Det anbefales å oppdatere klimaregnskaet for Rælingen kommune andre halvdel av 2020, i 
forbindelse med miljøledelsessystemet. 

Arbeidet med miljøledelsessystem må ha størst prioritet i de kommende årene. Systemet utarbeides 
i henhold til tidligere anbefalinger og utredninger. 

Forbedringspunkter
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Miljøsertifisering 
 
I kommunedelplan klima og energi 2015- 2026 er det lagt opp til et økt fokus og arbeid knyttet til 
miljøledelse, da sertifisering av både kommunale virksomheter og næringslivet i kommunen for 
øvrig. 

 
Egen virksomhet 
Etter ansettelse av miljørådgiver sommer 2019, har arbeidet med miljøledelsessystem startet opp 
igjen så smått. Det er et omfattende arbeid som vil fortsette hele 2020 og deler av 2021.  Et 
miljøledelsessystem innebærer en utvikling av kommunens systematiske miljøarbeid basert på NS-
EN ISO 14001 – ledelsessystemer for miljø, med mulighet for sertifisering i etterkant. Det ble 
bestemt at arbeidet skal fokusere på to enheter; eiendom og kommunalteknikk. For mer informasjon 
om miljøledelse, se Tilstandsrapport natur og miljø 2018 og utredning for miljøledelsessystem 
Rælingen kommune saksnummer 2015/3379-3. 
 
Næringsliv 
Rælingen kommune har til enhver tid hatt godkjent sertifisør for Miljøfyrtårn, og tilbyr 
sertifiseringstjenester til ikke-kommunale virksomheter som ønsker å bli Miljøfyrtårn i kommunen. 
Ingen bedrifter ble sertifisert i 2018 eller 2019.  
 

 
 
 
 

Kommunen bør være en synlig og aktiv pådriver mot næringslivet med å informere om 
Miljøfyrtårnordningen.

Det bør informeres bedre om miljøsertifiseringsordningen for bedrifter på kommunens hjemmeside 

Videreføre arbeidet som er startet opp i egen virksomhet, med fokus på to enheter i første omgang. 
Sertifisering i henhold til ISO 14001 skal vurderes når systemet er utviklet, og om dette skal 

videreføres til flere enheter. 

Forbedringspunkter

Målsettinger for klima og energi 
Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde for innbyggere og andre virksomheter når 

det gjelder å ta miljøansvar, og klimahensyn skal veie tungt i alle beslutninger som tas. 
Rælingen kommune skal motivere til økt miljøinnsats og miljøengasjement hos innbyggere og 

næringsliv, ansatte og politikere. 
 

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 
 

https://www.standard.no/fagomrader/miljo-og-barekraft/miljostyring----iso-14000/
https://www.standard.no/fagomrader/miljo-og-barekraft/miljostyring----iso-14000/
https://www.miljofyrtarn.no/?gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0uAjZVALV2tcYUSC1I3z0tlcdzPbFXsNI24598A75Q0L44maS54g5saAgxXEALw_wcB
https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
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Miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter 
 
I forbindelse med arbeidet med Kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026 ble det utarbeidet et 
miljøprogram for kommunens bygg og anleggsprosjekter, og arbeidet med revidering av denne ble 
startet i 2019.   

Hensikten med miljøprogrammet er å få en systematisk gjennomgang av hvordan bygg- og 
anleggsprosjekter i kommunen skal realiseres med minst mulig miljøbelastning. Miljøprogrammet 
skal bidra til å identifisere miljøkrav og -tiltak tidlig i prosessen og beskrive miljøtiltak i 
anbudsdokumentene slik at de prises i konkurranse mellom entreprenørene. Videre skal det bidra til 
at prosjektet får en bedre miljøkvalitet enn «minimumskravet» ved å gi hjelp til å formulere 
etterprøvbare og konkrete målsettinger. Miljøoppfølgingsplanen er utformet som en liste med ulike 
krav, inndelt etter tema. De ulike temaene er energi, materialer, avfall, grunnforhold og 
forurensning, transport, klimatilpasning og naturmangfold.   
 
Miljøprogrammet skal sikre åpenhet og etterprøvbarhet og skal sørge for at miljøet er en premiss 
som ikke ses isolert, men i sammenheng med resten av bygg- eller anleggsprosjektet. 
Eiendomsenheten fikk i 2019 vedtatt eiendomsstrategi. Denne inneholder fire strategier, hvorav den 
ene sørger for en tydelig miljøprofil.  
 
STATUS 
I kommunedelplan klima og energi er et av hovedvirkemidlene for å redusere utslipp fra denne 
kategorien kommunens miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter. Det er to enheter som i 
hovedsak har ansvar for å ta programmet i bruk. Det er eiendomsenheten (nye byggeprosjekter, 
vedlikeholdsprosjekter og drift av bygg), og kommunalteknisk enhet (avlegging, rehabilitering og 
drift av VA, vei og idretts- og friluftsanlegg). Miljøprogrammet har fungert på ulike måter for de ulike 
prosjekttypene, og det er avdekket et behov for å differensiere programmet mellom de ulike 
prosjektene. Det vil si utarbeide egne miljøprogram for hver enkelt enhet. Dette vil gi mulighet for å 
velge et mer tilpasset detaljnivå for prosjektene, differensiere i større grad, samt skape mindre støy.  

Klimagassregnskapet og klimagassbudsjettet viser at for kommunens egen virksomhet må det 
gjøres betydelige reduksjoner frem mot 2020, spesielt innenfor bygg og anlegg. Når vi i tillegg vet at 
det skal investeres mye i nye bygg- og anleggsprosjekter de kommende årene, samtidig som 
kommunen har et vedlikeholdsetterslep på bygg, vil ikke kravene som settes i miljøprogrammet 
være tilstrekkelig dersom vi skal nå kommunens mål.  

I 2019 reviderte eiendom miljøoppfølgingsplanen, denne er fortsatt ikke tatt i bruk i prosjekter da det 
gjenstår ytterligere revideringer. Det nye miljøprogrammet er et godt utgangspunkt som retningslinje 
for kommunens bygg-, anleggs og rehabiliteringsprosjekter, og skal obligatorisk legges til grunn. Det 
er behov for å jobbe videre for å utvikle og tilpasse kravsprekken til de ulike bygge- og 
anleggsformer, i tillegg til kontraktsformer. For detaljerte skal-krav hindrer til dels utviklingen og 

Målsetting for klima og energi 
Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle bygg- og anleggsprosjekter, større anskaffelser og i 

saksbehandling for øvrig. 
Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 

 
 

https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
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bedre løsninger. Her må man finne en vei å formulere tydelige ambisjoner og minimumskrav, men 
samtidig tilrettelegger for innovasjon og utvikling hos leverandørene og entreprenørene.  

I prosjekter lager byggherre miljøprogram som er en del av konkurransekunngjøringen, og eier 
miljømålene for prosjektet. Leverandør skal, basert på prosjektets miljøprogram, utarbeide en 
miljøoppfølgingsplan (MOP) i henhold til NS 3466 eller tilsvarende, for å følge opp miljømålene som 
byggherre har definert i prosjektet.  

Under følger en gjennomgang av hvordan miljøprogrammet er brukt i 2019.  

Nye byggeprosjekter 
• Miljøoppfølgingsplan legges ved konkurransedokumenter i nye byggeprosjekter.  

Et eksempel på et prosjekt hvor miljøoppfølgingsplanen er benyttet er Fjerdingby skole. Fjerdingby 
skole ble utlyst først i mai 2019, og andre gang oktober 2019. MOP var da en del av 
konkurransedokumenter. Leverandør skal tilfredsstille kravene i MOP innenfor tilbudsprisen, men 
det er anledning til å avvike fra beskrivelsen i dette dokumentet forutsatt at avvikene bidrar til å øke 
oppnåelsen av miljømålene til prosjektet eller effektivisere gjennomføringen av prosjektet. 1 av 4 
prosjektmål er lavest mulig miljøbelastning i skolen forventede levetid. 
 
Vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter 

• Miljøoppfølgingsplanen er et av standard kravdokumentene som ligger til grunn for 
inngåelse av nye rammeavtaler og anvendes og følges opp i avropene.   

• Taktiske valg på material- og løsningsvalg i vedlikeholdsprosjekter med tanke på energi-
innsparingstiltak eks. VAV styring, sensorstyring, utskifting til LED-belysning, helhetlige 
betraktninger ved materialvalg både i forhold til LCC, klimafotavtrykk og f.eks. 
renholdsvennlighet. osv.  

• Foretrukket valg av f.eks. treverk fremfor stål, gips og beton i vedlikeholdsprosjekter.  
• Ulike prosjekter: 

o Scenen på Løvenstad skole – vurdering av LCC opp mot Stål- betongløsning 
o Utskifting av belysning i formålsbygg med LED m.fl. 

Forbedringspunkter 
Nye byggeprosjekter 
 Kommunen har en veldig stor portefølje på byggeprosjekter fremover. MOP er et godt tiltak 

for å bidra til å redusere miljøpåvirkningen, men i lys av den store porteføljen som ligger 
fremover vil prosjektene øke miljøpåvirkningen i vesentlig grad, selv om MOP følges. MOP 
er derfor ikke tilstrekkelig til å nå kommunens mål på klimagassutslipp fremover. Hvis 
kommunens budsjettutslipp av CO2-equvalenter skal oppnås må det betydelig strengere 
krav til utslipp for hvert enkelt prosjekt og prosjektporteføljen som helhet. Det anbefales 
derfor at det settes krav til hvor mye utslipp som kommunenes egen byggeaktivitet kan 
utløse i årene fremover. 

 I kommunens klimagassregnskap er det beregnet utslipp på byggeaktivitet ut fra et nasjonalt 
nivå; hvor mye utslipp som generes per investert krone. For de store prosjektene bør det 
sette konkrete krav til hvor stort utslipp vi planlegger med, og sammenlignes med et 
nasjonalt nivå. Dette bør rapporteres på i forhold til krav som anbefales satt i punktet over. 
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Det anbefales at kommunen velger et miljøklassifiseringssystem/sertifiseringssystem for 
kommunale bygg som setter krav til byggene våre slik det forefinnes i 
miljøoppfølgingsprogrammet, men som omfavner et større og bredere område.  

Vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter 
 For eiendoms-enheten bør miljøoppfølgingsplanen inneholde detaljerte krav som skal følges 

av entreprenøren. Per i dag er lagt inn at entreprenør skal vurdere noen kriterier og det 
utfordrende å overprøve disse vurderingene. Det bør f. eks tas inn et punkt om gjenbruk i 
planen.   

 
 
 

Klimatilpasning 
 
Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og 
trygghet innenfor sine egne geografiske områder. Ansvaret innebærer både å jobbe forebyggende 
for å forhindre hendelser som anses som uønsket, samt jobbe skadebegrensende dersom en slik 
hendelse inntreffer. I kommunedelplan for klima og energi er derfor planens formål todelt, hvor den 
ene delen skal bidra til en reduksjon i de nasjonale klimagassutslippene, mens den andre delen skal 
styrke kommunens tilpasning til et endret klima.  
 

 
Arbeidet med klimatilpasning kan være utfordrende, da det er et nytt felt for mange, og det er svært 
mange veiledere og overordnede føringer - følgelig utfordrende å ha kjennskap til og forståelse av 

Det bør lages egne utslippsbudsjett for disse tre områdene og det bør tas utgangspunkt i disse 
når miljøprogrammet revideres.

Ta i bruk de nye miljøprogrammene for bygg- og anleggsprosjekter. Det bør gjøres årlig 
rapportering i forbindelse med tilstandsrapport natur og miljø på bruken. 

Forbedringspunkter

Målsettinger klimatilpasning 
Hovedmål 

Rælingen kommune skal være forberedt på å kunne håndtere uforutsette og uønskede hendelser som 
følge av forventede klimaendringer de neste 100 årene. 

Delmål 
Tilpasning til klimaendringene skal baseres på føre-var-prinsippet, stadig mer presise grunnlagsdata og 

kunnskap om lokale forhold. 
Kommunens tjenester skal ta høyde for klimaendringer. 

Kommunens beredskap skal tilpasses forventede klimaendringer. 
Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 
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innholdet i alle. I tillegg er lite kunnskap over hva som fungerer over tid. Det er derfor viktig å 
revidere eks. retningslinjer for overvannshåndtering etter hvert som kunnskapen om hva som 
fungerer (eller ikke) øker.  Innholdsverktøy klimatilpasning (se Tilstandsrapport for natur og miljø 
2018 s.106 for mer informasjon) er et viktig verktøy for planavdelingen, og brukes i arbeidet med 
nye reguleringsplaner.  
 
I 2017 ble ny risiko- og sårbarhetsanalyse for Rælingen kommune vedtatt, og denne beskriver 
hvilke hendelser kommunen kan bli involvert i, hvilke tiltak og hvilken beredskap man bør ha for å ta 
høyde for dette. Klimaendringer inngår i analysen som enkeltstående hendelser, blant annet 
ekstremvært, flom, skred og skogbrann. I 2019 ble det gjennomført en beredskapsøvelse for 
kommunen ved skogbrann – mer informasjon om denne øvelsen i blå boks på neste side.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens kunnskapsgrunnlag / vurderingsgrunnlag bør vurderes i forkant av revidering av 
kommuneplanens arealdel, og hensynet til klimatilpasning bør være konkretisert på dette nivået

Det bør vurderes om det skal gjennomføres kompetansetiltak på klimatilpasning for alle kommunens 
enheter, og det bør etableres et tverrfaglig internt nettverk/gruppe med fokus på klimatilpasning. 

I arbeidet med revidering av kommunedelplan, følges tidligere anbefalinger opp og teamet må få større 
plass i planprosesser fremover.  

Etablere maler (eks. for overvannsplan) basert eksisterende kunnskap rettet mot alle som planlegger, 
prosjekterer eller oppfører bygg, for å sikre at forslagsstiller imøtekommer kommunens krav 

Forbedringspunkter

Beredskapsøvelse 17. oktober 2019: Skogbrann. 
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken øvde kriseledelsen i Rælingen kommune i oktober 2019, og 
formålet med øvelsen er «at den kommunale kriseledelsen skal få øvet sin evne til å håndtere 
uønskede hendelser i henhold til sitt eget beredskapsplanverk, samt å sjekke at egen 
beredskapsplan og forberedelser er dekkende».  
 
Kommunen kunne velge mellom tre scenarioer: 

- Skogbrann 
- Pandemi  
- Langvarig bortfall av strøm (øvet i 2011) 

Sommeren 2018 var preget av langvarig varme og tørke samt, to skogbranner i Rælingen, og 
derfor ønsket kriseledelsen å øves i skogbrann. Siden scenarioet var bestemt på forhånd, ble 
forebyggende tiltak ved høy skogbrannfare på utfartssteder og behov for kart gjennomgått 
med Kommunalteknikk og Utbyggingsservice.  
 
Helhetlig risiko- og sårbarhets (ROS) analysen fra 2017 var et viktig dokument i denne 
øvelsen, hvor skogbrann er et eget punkt. Det kom fram under øvelsen at planverket fungerte 
godt, men det var også behov for noen presiseringer. ROS-analysen skal revideres i 
nåværende kommunestyreperiode.  
 
Øvelsen varte hele dagen, og kriseledelsen opplevde det som en god øvelse samlet sett. 
 

 
 
 

https://www.lorenskog.kommune.no/_f/p11/i3cc789c6-8622-40f4-a418-285ecc76b136/retningslinjer-overvannshandtering.pdf
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Klimanettverk og samarbeid 
 
Klimanettverk Nedre Romerike 
Rælingen kommune deltar sammen med kommunene Lillestrøm (tidligere Skedsmo, Fet og Sørum 
kommune), Nittedal, Lørenskog, Rælingen, og Aurskog Høland i Klimanettverk nedre Romerike. Det 
er et kommunalt fagnettverk mellom ansatte med ansvar for miljø, klima og energi, med kopling til 
andre offentlige instanser og private der det er hensiktsmessig. Nettverket skal være en møteplass 
for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling, i tillegg til å utvikle og bruke ulike samarbeidsformer. 
Det er ca. ett møte i halvåret. Høst 2019 ble det bestemt at det skal gjennomføres et nytt seminar 
om grønne anskaffelser i 2020, som en videreføring av seminaret i 2018.   

Seminar grønne anskaffelser 06. april 2018 
Et nytt lovverk om offentlige anskaffelser trådte i kraft i 2017. Det stilles dermed nye miljø- og 
klimakrav til kommunene, og til rollen som innkjøper. Miljønettverket Nedre Romerike, i samarbeid 
med Kunnskapsbyen Lillestrøm, inviterte rådmenn, overordnet administrativ og politisk ledelse, 
innkjøpsrådgivere og innkjøpere til seminar i Lillestrøm for å heve kunnskapsnivået om hvordan 
kommunene kan bruke grønne innkjøp til å nå kommunale mål. Første del av seminaret var i 
foredragsform, og del to bestod av gruppediskusjoner rundt innkjøp og løsninger knyttet til transport 
og miljøkriterier for bygg. 

Internt nettverk klima og energi 
Nettverk for klima og energi er et tverrfaglig nettverk som har ansvar for å følge opp 
kommunedelplan klima og energi. Nettverket skal rapportere på gjennomførte tiltak for foregående 
år i forbindelse med tilstandsrapport for natur og miljø og årsberetningen, og skal gjøre prioriteringer 
for hvilke tiltak som skal gjennomføres kommende år og som skal forankres i kommende 
handlingsprogram. Nettverket kan også brukes til å følge opp andre planer og styringsdokumenter 
kommunen har, der klimaplanen vil være premissgivende. Nettverket kan også brukes som 
referansegruppe for tiltaksansvarlig ved gjennomføring av de ulike tiltakene. Det gjennomføres fire 
møter i året, som er knyttet til kommunens årssyklus. 
 
Energirådgivning i Akershuskommunene 
15 oktober – 31 desember 2019 arrangerte Akershus fylkeskommune en 
energirådgivningskampanje rettet mot boligeiere, hvor alle boligeiere i kommunen fikk tilbud om 
gratis telefonrådgivning på telefon, nett og hjemmebesøk. Det ble også arrangert informasjonsmøte 
i Lillestrøm 12 november. Gjennom kampanjen ble det ukentlig publisert relevante tips og råd på 
Facebook som vi videreformidlet til Rælingen kommunes egen Facebook, for å motivere boligeiere 
til å gjennomføre energitiltak. Energiportalen var ansvarlige for kampanjen.  
 
RoAF 
Romerike Avfallsforedling (RoAF) har jevnlige kampanjer rettet mot renovasjon og avfall, blant 
annet fokus på kildesortering og matavfall. Dette blir videreformidlet på Rælingen kommunes 
facebook-side  
 

http://kunnskapsbyen.no/baerekraft/gronne-innkjopere-fylte-salen/
https://klimasmart.no/
https://www.facebook.com/klimasmart.no/
http://www.energiportalen.no/
https://roaf.no/aktuelt/nye-filmer-fra-roaf/
https://nb-no.facebook.com/Ralingen.kommune/
https://nb-no.facebook.com/Ralingen.kommune/
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Hjemmeside med tilbud om gratis energirådgivning i kampanje arrangert av Akershus 
fylkeskommune og Energiportalen. 
 
 
 
 
 

Rælingen kommune må være en aktiv part og pådriver i eksterne kampanjer rettet mot kommunens 
innbyggere.

Det kan også vurderes å etablere nettverk rettet mot miljø og naturmangfold. 

Det anbefales å fortsette med ulike samarbeidsformer med andre kommuner, og være aktive i klima 
og energinettverk i regionen, og være en pådriver for videre arbeid med seminarer / andre arenaer 

for å fremme samarbeid 

Forbedringspunkter
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Miljøvennlig innkjøp 
 
Norske kommuner og fylkeskommuner kjøper varer og tjenester for omkring 200 milliarder offentlige 
kroner årlig. Når det offentlige handler i denne størrelsesorden setter det offentlige virksomheter i 
en svært viktig posisjon i forhold til påvirkningskraften virksomhetene har i det åpne markedet, også 
når det kommer til miljøaspektet.  Ved ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser som kom i 2016 
(ikrafttredelse 2017) ble det innført både en ny lovbestemmelse og en forskriftsbestemmelse knyttet 
til miljø i offentlige anskaffelser.  
 

 

Lov om offentlig anskaffelser 
Lov om offentlige anskaffelser (LOA) uttrykker i sin overordnede bestemmelse om miljø at «Statlige, 
fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin 
anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme 
klimavennlige løsninger der dette er relevant.», jf. LOA § 5 første ledd.  
 
Rælingen kommune pålegges dermed gjennom sine offentlige anskaffelser å redusere 
miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved  
kommunens anskaffelser. Å stille riktige miljøkrav i relevante offentlige anskaffelser er et svært 
viktig område å lykkes med dersom kommunen skal bidra inn i det pågående arbeidet 
med omstilling til et  
lavutslippssamfunn innen 2050 og «det grønne skiftet». I forarbeidene til lov om offentlige 
anskaffelser viser departementet til at et av formålene med revisjonen av EUs nye 
anskaffelsesdirektiver har vært å styrke offentlige anskaffelser som virkemiddel for å nå målene i 
EUs 2020 strategi for «smart, sustainable and inclusive growth», herunder EUs klimamål.   
 
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)  
Forskriften regulerer nærmere hvordan offentlige oppdragsgivere skal benytte miljøkrav i sine 
anskaffelser. Bestemmelsen regulerer at «Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere 
miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav 
og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der 
miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.», jf. FOA 
§ 7-9.   
Det følger av bestemmelsens ordlyd at det kun er dersom det er relevant og 
har tilstrekkelig tilknytning til leveransen at forpliktelsen for oppdragsgiver til å legge vekt på 
minimering av miljøbelastning oppstår. Oppdragsgiver har etter bestemmelsen anledning til å stille 
krav til miljø gjennom hele anskaffelsesprosessen, dvs. at det kan stilles krav til miljø både som 
kvalifikasjonskrav, i kravspesifikasjonen, som tildelingskriterium og som kontraktkrav. Videre ligger 

Målsettinger for miljøvennlig innkjøp 
Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle bygg- og anleggsprosjekter, større anskaffelser 

og i saksbehandling for øvrig. 
 

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73
https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
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det i bestemmelsen en anbefaling om å vekte miljø minimum 30% der miljø benyttes som 
tildelingskriterium.    

De nye bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser er ment å være et effektivt 
virkemiddel for å nå fastsatte klimamål både nasjonalt og i EU. Bestemmelsene 
er også underlagt rettslig kontroll. Dette er nytt i loven og forskriften av 2016 ettersom 
bestemmelser om miljø i den tidligere loven ikke kunne sanksjoneres.  

Loven og forskriften sett i sammenheng medfører at offentlige oppdragsgivere som ikke har 
gjennomgått og identifisert hvilke av deres anskaffelser som utgjør den største miljøbelastningen, 
og utarbeidet rutiner eller retningslinjer for hvordan miljø og klimahensyn skal ivaretas i disse 
anskaffelsene, risikerer å bli felt for brudd på anskaffelsesregelverket. I tillegg kan oppdragsgiver bli 
felt ved manglende vektlegging av miljø i en konkret anskaffelse. I praksis vil 
dette typisk skje dersom leverandører i en konkret anskaffelse mener at oppdragsgiver ikke har 
hensyntatt miljøbelastning.  

Hvordan kommunen best hensyntar miljøbelastningen i den enkelte anskaffelse, vil blant 
annet avhenge av hvilket behov som skal dekkes, hva som utgjør miljøbelastningen, modenhet i 
markedet, konkurransesituasjonen og om det er mulig for leverandørene å dokumentere 
miljøbelastningen.  

 
STATUS 
Rælingen kommune har inntil utgangen av 2019 vært en del av Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid 
(NRI). Innkjøpsavdelingen i kommunen ble etablert 1. desember, og består pt. av avdelingsleder og 
to innkjøpsrådgivere.   

Innkjøpsavdelingens primære arbeidsoppgaver vil være gjennomføring av innkjøp til 
kommunen etter regelverket for offentlige anskaffelser, kvalitetssikring av konkurransegrunnlag for 
anskaffelser gjennomført av andre enheter og juridisk rådgivning innen offentlige anskaffelser, 
kontraktsrett og andre tilstøtende rettsområder. Avdelingen vil også ha fokus på å etablere en 
innkjøpsstrategi for kommunen. Fokus på miljø i relevante anskaffelser vil være en del av 
innkjøpsstrategien. Strategien vil blant annet identifisere anskaffelser der krav til miljø er aktuelt.  
Et av de områdene det gjøres størst investeringer med betydelig miljøbelastning er ved kommunens 
bygg- og anleggsprosjekter. For å lese mer om hvordan miljø ivaretas i disse anskaffelsene, vises 
det til temasider for miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter. 
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Når kommunen reviderer sentrale dokumenter, eksempelvis kommunens AOP (arbeidsgiver- og 
organisasjonsplattform), som omtaler kommunens verdigrunnlag, bør hensynet til miljø, og hvorfor dette 

er viktig, være en del av prosessen.

Hvordan kommunen skal jobbe systematisk med å redusere det generelle forbruket bør være et sentralt 
tema i revidering av kommunedelplan klima og energi. Det bør skje en bevisstgjøring av forbruk på 

enhetene.

Det bør utarbeides en innkjøpsstrategi med retningslinjer for hvordan miljø og klimahensyn skal ivaretas 
i kommunens anskaffelser.

Kommunen må identifisere de store anskaffelsene med stor miljøbelastning, og jobbe med hvordan man 
kan stille miljøkrav ved disse. 

Kommunen må fortsatt innarbeide miljøkrav i store anskaffelser og i rammeavtaler, og bruke miljø som 
kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier.

Forbedringspunkter

Ny innkjøpsavdeling  

Ny innkjøpsavdeling ble etablert 1. desember 2019. Innkjøpsavdelingens primære 
arbeidsoppgaver vil være: 

 gjennomføring av innkjøp til kommunen etter regelverket for offentlige anskaffelser 
 kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget for anskaffelser gjennomført av andre enheter 

 juridisk rådgivning innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og andre tilstøtende rettsområder 
 
Innkjøpsavdelingen består av følgende personer: 
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Transport 
 
Biltrafikk utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene i Akershus (80%) og en betydelig andel 
av klimagassutslippene i Rælingen (40 %). Som en følge av dette er areal- og transport et eget 
temaområde i Kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026.   

 
STATUS 
Kommunens bilpark disponeres hovedsakelig av følgende enheter:  

• Eiendomsforvaltningen   
• Hjemmebaserte tjenester  
• Kommunalteknikk  
• Enhet for tilrettelagte tjenester  

 Øvrige enheter i kommunen disponerer opptil tre kjøretøy hver.  Tabell 2 Tabell 2viser en oversikt 
over kommunens bilpark i 2019 sammenliknet med kommunens bilpark i 2017. 

 

 
Fra 2017 til 2019 har kommunen hatt en økning av den totale bilparken på ca 13%. Økningen av 
andel elektriske biler til sammenlikning på hele 50%. Dette viser en positiv utvikling i et 

Målsetting for transport 
Økt bruk av alternative kjøretøy. 

Øke bruke av sykkel, gange og kollektivtransport. 
Redusere avstanden mellom bolig, servicetilbud og arbeidsplasser. 

Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle (…) større anskaffelser. 
Kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere kommunens utslipp av CO2 i egen virksomhet. 

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 

Tabell 2. Oversikt over Rælingen kommunes bilpark 2017 og 2019 

https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
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miljøperspektiv. Tabellen viser imidlertid at kommunen fortsatt har et stort potensial til 
å ta bærekraftige valg ved fornying av bilparken.     
 
Alderssammensetningen på bilparken  
Tabell 3. Alderssammensetning på bilparken i Rælingen kommune. 

  
Sammenliknet med tall fra 2017 ser vi at kommunen har byttet ut en andel av de eldre bilene til 
nyere modeller og/eller elektriske biler (tabell 3). Alderssammensetningen av kommunens 
bilpark viser en miljømessig forbedring med tanke på drivstoffutslipp, sett hen til at eldre biler har 
større utslipp enn nyere biler.   
Det er anskaffet 9 elbiler i 2018/2019, og kommunen benytter nå totalt 14 elektriske kjøretøy. El-
bilmarkedet har i de senere årene hatt en kraftig utvikling, og stadig flere typer kjøretøy kan 
anskaffes med elektrisk motor, eksempelvis gravemaskiner og lastebiler.   

Kommunen eier i dag 45 av bilene. Flere av kommunens biler har blitt anskaffet gjennom 
enkeltstående kjøp hos de ulike enhetene, øvrige biler leases gjennom eksisterende rammeavtale.  

I et miljøperspektiv vil det være hensiktsmessig å foreta samlede anskaffelser i stedet for 
enkeltstående innkjøp. Samlede anskaffelser vil bidra til at kommunen bedre kan se de enkelte 
enheters behov i sammenheng, og på den måten muliggjør en reduksjon og/eller forbedring av 
bilparken sett i et miljøperspektiv.   
 
Ladestasjoner 
Ladeinfrastruktur er en viktig forutsetning for å øke bruken av alternative kjøretøy og legge til rette 
for redusert klimautslipp i kommunen. Rælingen kommune søkte i 2017 Miljødirektoratet om 
tiltaksmidler for å kunne sette opp flere ladepunkter i forbindelse med en økning av elektriske biler i 
kommunen. Det ble samtidig søkt om tilsagn om støtte til klimatiltak hos fylkeskommunen. 
Rælingen kommune fikk tilsagn om midler til disse formålene og det ble dermed valgt leverandør for 
levering og oppsetting av de nye ladepunktene.  

I 2019 ble det etablert ladepunkter ved rådhusets gjesteparkering og ansattparkering, og for 
tekniske tjenester i Kirkebyvegen 2. I tillegg er det etablert ladepunkter ved Sandbekken 
utfartsparkering og på kommunens offentlige parkeringsplass ved Nordby skole. Det ble i 2019 også 
igangsatt etablering av ladepunkter på Fjerdingby innfartsparkering, og disse ladepunktene 
ferdigstilles våren 2020.  
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El-bil tilknyttet eiendomsenheten i Rælingen kommune (foto: Mia Valsjø). 
 
 
 
 

Det anbefales at prosjektgruppen også ser på behovet for ytterligere ladepunkter tilknyttet kommunale 
bygg og generelt i kommunen.

Det anbefales at det settes ned en prosjektgruppe med oppdrag om å kartlegge kommunens samlede 
bilbehov og maskinpark; lease / eie, elektrisk / fossilt drivstoff og sambruk på tvers av enhetene

Forbedringspunkter
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4. Energi 
Energi og leveranse i kommunale bygg 

Kommunen besitter en vesentlig bygningsmasse. Det er i kommunedelplan klima og energi 2015 – 
2026 utarbeidet målsettinger for energibruk og leveranse i de kommunale byggene. 
Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. Hvordan beregningen skjer 
er fastsatt i standarden NS 3031.  

Ved å sette energimerket som mål for hvert enkelt bygg, vil man få ulike krav til energibruk for de 
ulike formålsbyggene.  

STATUS    
Energiforbruk 
I 2011 inngikk kommunen en energisparekontrakt (EPC) for 28 av kommunens bygg. EPC er i fase 
3 – drifts- og oppfølgingsfasen og ble overført til eiendomsenheten årsskiftet 2015/2016. Drifts- og 
oppfølgingsfasen og dermed EPC kontrakt ble avsluttet med gjennomført fase 3 i juli 2019. 
Avslutningsvis ble prosjektet fremdeles fulgt opp fra AF-gruppen, samt en opplæring av 
driftspersonell gjennomført.  Resultatene fra årsrapporten 2019 viser seg som svært gode med en 
overprestasjon på 41,6% eller total oppnådd besparelse inkl. endringsavvik på 2.780.248 kWh i 
2019.   
AF Energi & Miljøteknikk har gjennomført 2 kurs i oppfølging av EOS (energiovervåkningssystem) 
og SD styringssystemet (sentraldriftssystem) i inneværende år. Anleggene som er en del av EPC 
prosjektet blir overvåket av kommunens teknikere. Teknikere følger med på utvikling og iverksetter 
tiltak der det er avvik. Det er avdekt flere oppståtte feil på våre varmeanlegg og ventilasjonsanlegg 
som er blitt utbedret.  

Kommunen investerte i et toppsystem våren 2018. Toppsystem har den hensikten å kombinere 
tidligere silosystemer EMS (Energihåndteringssystemer) med bygg automasjonssystemer (BMS) og 
på den måten hjelpe driftspersonell med å få en helhetlig innsikt i byggets energiytelse, kombinert 
med alarmer og driftsinformasjon. Driftspersonell settes dermed i stand til å ta funderte beslutninger 
og gi gode styringssignaler til anleggene, erkjenne og rette raskt feil som hindrer optimal ytelse. 
Man kan dermed få direkte fordeler som energibesparelse, bedre ressurs styring og indirekte 
fordeler som økonomiske gevinster, bedre inneklima, lengre levetid av anlegget og økt produktivitet 
hos brukeren. Eksempelvis vil et BMS-system levere følgende feilmelding: “Alarm for feil i 
varmepumpe”. Et EMS- system kan levere feilmelding “Alarm for økt energiforbruk i varmepumpe”. 
Begge isolerte meldinger hver for seg er ikke spesielt hjelpsom for driftsteknikeren for å finne 

Målsetting for egen virksomhet  
All eksisterende bygningsmasse, bygd i 2014 eller tidligere, skal ha et årlig energiforbruk som 

tilsvarer energimerke C, målt i kWh/m2 innen 2020 (endre). 
Olje som energiform skal være utfaset i alle kommunale bygg innen 2018. 

  Kommunedelplan klima og energi 2015-2026  
 

 

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2014/ny-utgave-av-energiberegningsstandarden-ns-3031/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLGx8EIuOXUzpr9yf-CS6ouNbhgCJlh38wXGJZQkzEndbfqZKCWw1MuRoCL0QQAvD_BwE
https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html


24 
 

 
 
 
 
 
 
 

årsaken og utbedre feilen. Mens når man kombinerer data fra begge systemer gjennom et 
toppsystem vil man f.eks. få følgende melding: “Varmepumpe er deaktiver da den ikke får avgitt 
effekt (høyt trykk alarm), spisslast er innkoblet. Dette har ført til 80 kWh ekstra energiforbruk.” Nå 
blir et automasjonsproblem som viser seg som dårlig energiytelse synliggjort, har en sammenheng 
og kan håndteres i sanntid. 

Det ble i 2018 tatt frem plantegningene for hvert av byggene i kommunen, hvor oppvarmet del av 
bruksarealet, der hvor det tilføres varme fra bygningers varmesystem oppdatert i et Excel-
dokument.  
Tabell 4 viser totalforbruk av energi per bygg, og tilhørende oppvarmet areal (BRA, m2). Tallene er 
ifra 2016 - 2019. Der hvor det er flere energikilder enn strøm så er disse omregnet til kWh for å 
kunne vise et totalbilde.  
For en fullstendig oversikt over energiforbruk i av kommunale bygg i se tabell 10 i kapittelet annen 
rapportering. 
 
Tabell 4. Tabellen viser totalforbruk av energi fordelt på formålsbygg sammenlignet med kommunens målsetting oversikt ifra 
2016 til 2019. 

Formålsbygg Energiforbruk 
2016 

Energibruk 
2017 

Energibruk 

2018 

Energibruk 
2019 

Målsetting for 
energiforbruk 

Skole 129 kWh/m2 136 kWh/m2 151 
kWh/m2 

127 kWh/m2 135 kWh/m2 

Barnehage 193kWh/m2 216 kWh/m2 229 
kWh/m2 

239 kWh/m2 145 kWh/m2 

Kontorbygg 260 kWh/m2 240 kWh/m2 240 
kWh/m2 

180 kWh/m2 145 kWh/m2 

Idrett 290 kWh/m2 275 kWh/m2 190 
kWh/m2 

237 kWh/m2 205 kWh/m2 

Kulturbygg 243 kWh/m2 263 kWh/m2 252 
kWh/m2 

250 kWh/m2 175 kWh/m2 

Sykehjem* 275 kWh/m2 195 kWh/m2 205 
kWh/m2 

216 kWh/m2 240 kWh/m2 

Industribygg + 
velferdsbygg 

270 kWh/m2 260 kWh/m2 300 
kWh/m2 

264 kWh/m2 185 kWh/m2 

  
*Sykehjem: Løvenstadtoppen i drift fra slutten av 2016. Dette er passivhus med energibrønner og VP for produksjon av 
energi, som gjør at totalkostnaden per oppvarmet areal gikk betydelig ned fra 2016 til 2017. 
 

Utfasing oljefyr 

Det er innført et nasjonalt forbud mot bruk av fossilt brensel fra 2020. Status for utfasing av oljefyr 
ved kommunens bygg gjøres i dette avsnittet. Det ble ikke bygget om noen anlegg i 2017, men det 
var forberedelser for at 9 bygg og 1 anlegg skulle være ferdig ombygd i 2018. Tabell 5 viser oversikt 
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for arbeidet med utfasing. I 2018 ble Akershus energi og varme (AEV) påkobling av Løvenstad 
fyrsentral til deres energi som er 100 % fornybar ferdigstilt.   
Les mer om dette i den blå boksen neste side. 

Rådhuset er planlagt etter 2019 og har fått dispensasjon fram til 2022 pga. planlagt tilkobling til 
fjernvarmesentral på Marikollen. Her er det derimot el-kjelen utskiftet i 2019 og vil medføre en 
tryggere varmeproduksjon enn før. Den gamle el-kjelen leverte før utskiftingen bare ca. 65%effekt. 
Hafslund planlegger også utfasing av kraftutkobling ved forbrukstopper. Ved denne løsningen kan 
Hafslund koble ut vår el-kjel ved tider med stor belastning i strømnett, som da fanges opp ved at 
oljekjelen kobles inn. Begge tiltakene samlet vil medføre en merkbart mindre bruk av olje frem til 
oppvarming fra fjernvarmesentralen tas i bruk.  
Tabell 5. Oversikt over arbeidet med utfasing av oljefyr i Rælingen kommune 2018-2019. 

 

 
 
 

Profesjonalisering av driftsteknikere innen energifagene. Dette arbeid er i gang. Drift 
restruktureres med spesialisering, konsentrasjon og kompetanseheving innenfor de ulike 

fagfeltene, samt at organisasjonen styrkes gjennom ansettelse av ingeniører innen 
energifagene. Økt fokus på energioptimalisering av byggene gjennom god drift. 

På sikt bør installeres et sentralt driftsanlegg i alle formålsbygg. Dette arbeide er i gang.

Arbeidet med å utarbeide en hensiktsmessig oversikt over eksiterende energiforbruk i 
kommunale bygg må fortsette, og det må utvikles et apparat for hvordan dette målrettet 

kan reduseres, i tråd med kommunens målsettinger.

Forbedringspunkter

Fjernvarme (2018) Nærvarmesentral  Fra olje til bioolje 

Løvenstad skole, Løvlia barnehage, 
Løvenstad barnehage, Sandbekken 
skole, Sandbekkhallen og bad, 
Løvenstadtunet 

Marikollen skole og bad, 
Marikollhallen, kunstgressbanen på 
Marikollen (7’er og 11’er bane) 

Tajetun (2018), Rud skole og 
Lilleborg barnehage (2019) 
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NÆRVARMESENTRAL PÅ FJERDINGBY OG VED RÅDHUSET 
 
All oljefyring skal fases ut innen 2020. I nytt Fjerdingby sentrum skal det etableres to store 
bygg i umiddelbar nærhet til skolen og disse byggene må varmes opp med fornybar 
energi. Det er derfor fattet vedtak om å etablere oppvarming ved bruk av geovarme. 
Prosjektet innebærer at det i 2018 ble etablert en nærvarmesentral Fjerdingby som 
primært skal levere varme til Marikollen Ungdomsskole, Marikolhallen, nytt kommunalt 
bygg i sentrum samt at anlegget fra våren 2018 har erstattet gassanlegget ved 
kunstgressbanen og sekundært til de øvrige boligene i Fjerdingby sentrum.  
Nærvarmesentralen henter energi fra en stor energibrønnpark bestående av omtrent 85 
brønner med omtrent 250 meters dybde. Denne energien brukes inn i en felles 
varmesentral, hvor varmt vann viderefordeles fra. Energibrønnene kan også produsere 
svært effektiv kjøling, som vil kreves i de nye byggene. I 2017 ble alle energibrønnene 
etablert, mens oppsett av selve varmesentralen skjedde i 2018. Varmesentralen har vært 
i drift siden våren 2018. 
 
Støyende arbeider vedrørende etablering av utvidet teknisk rom ble gjennomført i 
vinterferien 2018. Oljetank ved Marikollen skole er rensket og fjernet uten at det er 
registrert lekkasjer. Oljekjele er fjernet fra teknisk rom. Oljetank ved Marikollhallen er 
fjernet. Videre er rør lagt fra utvidet teknisk rom og skole bort til Marikollhallen. Rør er lagt 
fra brønnpark inn til teknisk rom med ventiler på innsiden. To stk varmepumper ble i april 
2018 satt inn i utvidet teknisk rom. Anlegget har vært i drift siden sommeren 2018. 
Sentraldriftsanlegg er implementert og integrert til nytt toppsystem for kommunen. 
Ved planlegging av ny Fjerdingby skole ved rådhuset er det vurdert til at dette er en 
løsning for bygningsmassen i dette området også.  
Dette prosjektet førte til at Rælingen kommune ble kåret til årets varmepumpekommune i 
2019. 

 
Rælingen kommune ble i 2019 kåret til årets varmepumpekommune. Fra venstre Rolf Iver Mytting Hagemoen 
(Norsk varmepumpeforening), eiendomssjef Terje Dalgård, prosjektleder Frida Indrebø Brusethaug og 
avdelingsleder utvikling Per Hellevik Carlsson. Foto: Geir Anders Rybakken Orslien 

 
 
 

https://www.vvsforum.no/2019/raelingen-arets-varmepumpekommune/
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Vannforbruk  
 
En viktig forutsetning for å redusere vannforbruket er å vite hvor mye vi forbruker. Fra og med 2010 
blir alle nye hus i kommunen pålagt å ha vannmålere. Ny forskrift sier at alle næringsbygg skal ha 
vannmåler. Vannforbruket kan ikke begrenses uendelig med hensyn til hygiene, men ved å ha en 
oversikt over forbruket, kan man også avdekke feil, og rette eventuelle uregelmessigheter. 
Kommunen har ingen tallfestede mål for vannforbruk i kommunale bygg. 
 

 
STATUS  
Dersom forbruket varierer mye fra år til år og andre forhold er konstante (antall brukere, ingen 
byggearbeider eller annet), bør man undersøke forbruket nærmere (vannlekkasjer på installasjoner 
eller lignende). Der det faktiske forbruket avviker svært fra det estimerte, kan man få en indikasjon 
på om det er et overforbruk som skyldes feil på anleggene.  
Nye bygg eller rehabiliterte bygg vil ha nye sanitærinstallasjoner, og disse har generelt et lavere 
vannforbruk en eldre sanitærinstallasjoner. Smestad skole ligger lavere enn det estimerte forbruket i 
forhold til eksempelvis Fjerdingby og Løvenstad skole. Tabell 11 (side 49) viser målt forbruk av 
vann i ulike kommunale bygg for året 2016, 2017, 2018 og 2019. Tabellen viser også det estimerte 
forbruk for skole og barnehage basert på normtallene fra Mattilsynet, ut fra gitt antall dager og 
brukere. De estimerte tallene må tolkes med forsiktighet da ulike forhold kan spille inn.  
 

 
 

Etablering av f.eks. hydrogenperoxid-anlegg for rensing av inntaksvann og hindring av legionella. 
Dette vil gjøre det mulig at man kan droppe vannkrevende spyleprosesser og blindsonespyling. 

Gjennomgang av vannforbruket til hvert bygg ved årets vannmåleravlesning. Uregelmessighet i 
forbruk fra år til år må kunne forklares spesifikt for det enkelte bygg, og ved manglende forklaring 

bør sanitærinstallasjoner i bygget sees over.

Det bør installeres vannmålere i kommunale bygg der dette mangler.

Forbedringspunkter

Vannforbruk 
Kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere kommunens utslipp av CO2 og bruk av energi i egen 

virksomhet. 
 

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 
 

https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
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5. Barn og unge 
Renofil 

I forbindelse med ny kommunedelplan for klima og energi ble det besluttet å videreføre prosjektet 
Renofil i det holdningsskapende arbeidet overfor barn og unge. Visjonen til Renofil er at Rælingen 
kommune fremstår som en kommune med aktive og engasjerte innbyggere, som bryr seg om og tar 
ansvar for klimautslipp og et rent og pent lokalmiljø. Prosjektet har som mål å bidra til å styrke lokal 
tilhørighet, identitetsfølelse og frivillighet for å skape økt interesse blant befolkningen til å bidra 
aktivt for et rent og pent miljø.  

Renofil er forankret i kommunedelplan for klima og energi som eget tiltak i planens tiltaksdel, med et 
særlig fokus på å styrke barn og unges forståelse og engasjement om emnet. Tiltaksdelen 
fremhever at det hvert år skal arrangeres en aktivitet, konkurranse eller arrangement i kommunens 
barneskoler, barnehager eller ungdomsskoler, rettet mot konkrete kompetansemål i læreplanen og 
rammeplanene for barnehagene. 
 
Videre skal det løpende holdes fokus på aktiviteter som er med på å underbygge Renofils visjon, 
blant annet ved bruk av materialet som er utviklet i forbindelse med prosjektet. Prosjektet har sin 
egen logo og en maskot, Reno Ræling, med tilhørende sang, Reno Ræling-drakt og en 
animasjonsfilm. Kultur- og fritidsenheten har ansvar for at disse tiltakene følges opp. 
 
STATUS 
I 2019 ble det ikke arrangert en felles aktivitet, konkurranse eller arrangement i regi av Kultur- og 
fritidsenheten tilknyttet Renofil. Enkelte skoler og barnehager har gjennomført lokale ryddedager, 
men dette har ikke blitt knyttet til Renofil.  
 
Forbedringspunkter 
I forbindelse med fagfornyelsen i skolen, som trer i kraft fra skolestart 2020, har bærekraftig 
utvikling fått en sentral posisjon i alle læreplaner. I den forbindelse anses det som et naturlig ledd i 
Renofil-arbeidet at skolene i større grad enn tidligere, overtar den praktiske gjennomføringen av 
tiltak tilknyttet Renofil. Dette er også i tråd med tidligere års tilstandsrapport for klima og miljø, der 
det rapporteres at det har vært blandede tilbakemeldinger knyttet til konkurranser og andre løsrevne 
aktiviteter. Dette gjelder også for barnehagene. I rammeplan for barnehagene, er et av 
fagområdene “Natur, miljø og teknologi” der kan være aktuelt å benytte ressursene kommunen har 
innenfor Renofil (sang, logo, tidligere gjennomførte oppdrag, osv.).  
Det anbefales at kommunens arbeid med miljøtiltak for barn og unge, belager seg på en 
arbeidsform som bidrar til at skoler og barnehager gjennomfører sine miljøtiltak framfor å skulle 
fasilitere og arrangere tiltak som blir stående løsrevet fra læreplanene.  

Det bør arbeides for en fast Renofildag og/eller Renofiluke i Rælingen kommune som inkluderer 
skolene og barnehagene, institusjoner, rådhuset og andre aktuelle samarbeidspartnere i 
kommunen. Renofildagen/Renofiluken innebærer i utgangspunktet søppelrydding og 
avfallshåndtering i kommunen (tilsvarende Rusken-aksjon i Oslo kommune). 
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Lokal læreplan for klima og miljø 
 
Det ble i forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan klima og energi i 2015 utarbeidet en 
lokal læreplan innenfor temaet klima og energi, for skolene og barnehagene i Rælingen kommune 
(tabell 6). Hensikten med planene er å systematisere og gjøre undervisningen knyttet til klima og 
energi enklere for skolene og barnehagene i kommunen. Læreplanene er i hovedsak inndelt etter 
kompetansemål fra kunnskapsløftet og rammeplan for barnehagene. Det vi ser at barnehagene 
fokuserer i all hovedsak på Renofil, så derfor må dette og forrige kapittel sees i sammenheng.  
Tabell 6. Oversikt over barnehager og skoler i Rælingen kommune. 

 
STATUS  
 
Barnehagene 
Barnehagene i Rælingen har en egen Renofil-plan som de følger. Figur 3 viser et utdrag fra planen. 
Denne viser hvilken type aktivitet som skal gjennomføres nå, og det er satt opp evaluering av 
gjennomføringen. Tilbakemeldinger på dette er at dette fungerer veldig bra, og dette holder 
barnehagene i selv. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehager Barneskoler Ungdomsskoler 

Smestadtoppen, Blystadlia, Elgen, Løvlia, 
Løvenstad, Heimen, Lilleborg, Sannum 
Torva. 

Smestad, Løvenstad, 
Fjerdingby, Nordby, Blystadlia 
Rud.  

Marikollen  

Sandbekken 

Figur 3. Utdrag fra barnehagenes aktivitetsplan for Renofil. 

https://www.ralingen.kommune.no/smestadtoppen-barnehage.481866.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/blystadlia-skole-og-barnehage.293402.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/elgen-barnehage.293416.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/loevlia-barnehage.293419.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/loevenstad-barnehage.293418.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/heimen-barnehage.293420.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/lilleborg-barnehage.293421.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/sannum-barnehage.309780.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/torva-barnehage.293422.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/smestad-skole.293408.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/loevenstad-skole.293404.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/fjerdingby-skole.293405.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/nordby-skole.293406.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/blystadlia-skole-og-barnehage.293402.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/rud-skole.293407.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/marikollen-ungdomsskole.293409.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/marikollen-ungdomsskole.293409.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/sandbekken-ungdomsskole.293410.no.html
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Barneskolene 
De aller fleste skolene benytter seg av ROAFs miljøskole for 4. trinn, ulik tilnærming til lokal 
læreplan.  
 
Ungdomsskolene 
På ungdomsskolene har det ikke vært mye fokus mot lokal læreplan, men mer fokus på 
forberedelser til fagfornyelsen, hvor bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som skal 
prioriteres i aktuelle fag.   
 
Figur 4 viser en oversikt over de ulike aktivitetene barnehager, barneskoler og ungdomsskoler har 
gjennomført i 2019, knyttet mot klima, natur og miljø.  
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seg til 
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ved blant annet å 
bruke tverrfaglige 
tema som 
arbeidsmetode 
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Figur 4. Oversikt over ulike aktiviteter i barnehager og skoler i Rælingen kommune. 

https://www.roaf.no/vi-tilbyr/roaf-miljoskole/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/


31 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Reno Ræling er tilstede på Sandbekken ungdomsskole (foto: Mia Valsjø). 

Det anbefales å ikke videreføre lokal læreplan for klima og energi ved revidering av 
kommunedelplan grunnet fagfornyelse. Arbeidet bør fokusere på å etablere en ressursbank 

med forslag til aktiviteter og muligheter i lokalmiljøet, tilpasset ulike trinn, utarbeidet i 
samarbeid med skolene / barnehagene.

I henhold til fagfornyelsen er det naturlig at skolene i større grad enn tidligere, overtar den 
praktiske gjennomføringen av tiltak tilknyttet Renofil

Fast Renofildag og/eller Renofiluke for hele kommunen (tilsvarende Rusken-aksjonen)

Forbedringspunkter
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6. Forurensing 
Nedgravde oljetanker 

 
Nedgravde oljetanker er en kilde til forurensning av grunn og vassdrag. Forurensningsloven gir 
eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle 
oljetanker, uansett størrelse. Formålsparagrafen i forskrift om tiltak for å motvirke fare for 
forurensing fra nedgravde oljetanker innebærer at tankene til enhver tid skal være i en slik tilstand 
at risiko for forurensing er minst mulig. Kommunen er tillagt tilsynsmyndigheten som blant 
innebærer å ha et register over de nedgravde oljetankene. Videre er kommunen avhengig av å ha 
et oppdatert tankregister for å spore lekkasje, samt ansvarliggjøre tankeier gjennom informasjon til 
huseiere, takstmenn og eiendomsmeglere. 

 
STATUS 
Det er registrert totalt 425 nedgravde oljetanker i kommunen. Av de registrerte tankene er 210 
tanker er i bruk og 215 er ikke i bruk. Oljetanker i bruk er fordelt på 395 private eiendommer, 8 i 
borettslag, 10 i offentlig/kommunalt eie og 12 næringseiendommer. Det ble fjernet 47 tanker 
forskriftsmessig i 2018 og 27 i 2019.  

Kommunens register over nedgravde oljetanker er mangelfullt, ettersom meldeplikten husstander 
har i mange tilfeller ikke blir overholdt.     

Kommunen mottok 23 søknader om å la oljetank bli liggende i 2018 og 16 i 2019. Det ble gitt 18 
tillatelser i 2018 og 13 i 2019.  

Kommunen mottok i 2019 to søknader om dispensasjon fra forbudet mot oppvarming av bygninger. 
Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet dersom særlige grunner foreligger. Begge 
søknadene ble innvilget med tidsbegrensing for unntaket, ettersom etablering av midlertidige 
energikilder ville medføre uforholdsmessige høye investeringskostnader for søkere.     

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger  
Forbudet mot bruk av fossil mineralolje til oppvarming av bygninger fra og med 1 januar 2020, 
medfører en gradvis utfasing av oljetanker, ved at huseiere som i dag benytter seg av fyringsolje og 
parafin må finne en annen oppvarmingsløsning.  

Innbyggerkampanje- utfasing av oljefyr 2018  
Høsten 2018 ble innbyggerkampanjen utfasing av oljefyr gjennomført. Formålet med kampanje var 
å oppdatere kommunens register over husstander med nedgravd oljetank, samt gi informasjon til 
tankeiere om gjeldende regelverk og støtteordninger. Det ble også gitt energirådgivning og 
informasjon om energiportalen. 

Nedgravde oljetanker 
Formålet (…) er å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om 

regelmessig kontroll, og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet. 
 

Forurensingsforskriften § 1 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
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Innbyggerkampanje oljefyr fra Rælingen kommunes hjemmeside. 
 

Kommunen bør vurdere å pålegge eiere som i henhold til forurensningsforskriften kap. 1 
har ulovlige oljetanker liggende om å fjerne dem. Det gjelder per dags dato oljetanker 
større enn 3200 liter og eier av en oljetank som ikke er i bruk (uavhengig av størrelse).

Det er stor forurensningsfare fra ståltanker som er eldre enn 15 år og disse bør 
kontrolleres hvert 5 år etter de første 15 årene. 

Det bør utarbeides rutiner for hvordan kommunen skal gå frem i avvikshåndteringssaker i 
forbindelse med nedgravde oljetanker.

Kommunen bør fortsette med å utarbeide en full oversikt over alle oljetanker. Det kan 
jobbes med å få bedre oversikt over oljetanker som ikke er i bruk og som ikke er fjernet 

etter forurensningsforskriftens krav. 

Forbedringspunkter

https://www.ralingen.kommune.no/forbud-mot-oljefyring.453109.201068ta20a1.tct.html
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Veisalting 
 

Tilførsel av salt til overflatevann (flora og fauna), grunnvann, på planter og i jord kan bidra 
til ulike miljøkonsekvenser. Når store mengder med salt trenger ned i jordmassene kan det skje en 
«ionevandring/ionebytte» med andre metaller som renner ut i naturen og vassdrag, og bidrar 
til ødeleggelser av det naturlige balanserte økosystemet. Det er tatt vannprøver i forbindelse med 
snødeponi, og prøvene viser at smeltevannet fra snø påvirker vannkvaliteten.  

Status 
Sesongen 2019-2020 viser en liten økning i saltforbruket (figur 5). Økningen i forbruket er et resultat 
av værforholdene som har gjort det nødvendig å salte veiene. Det har også vært mer 
snørike vintere de siste sesongene, i tillegg til at kommunen har overtatt en del kommunale veier til 
drift og vedlikehold. Slutten av sesongen 2019-2020 bærer også preg av mer krevende værforhold 
som gjør salting nødvendig.  

 

 
Figur 5. Figuren viser forbruk av salt i perioden 2012 – 2020 mengden salt er oppgitt i tonn. 

 

Det anbefales også at kommunen går igjennom prioriteringen av viktige veier, slik at viktige veier 
prioriteres og saltes for å opprettholde en høy standard, mens boligveier og andre mindre veier 

prioriteres lavere. 

Det anbefales at kommunen viderefører tiltak som reduserer saltbruk; benytte moderne maskiner 
som kan levere riktige saltmengder og fokus på opplæring for å møte klimaforandringer og mer 

snørike vintre.

Det anbefales å etablere snødeponi som sikrer en håndtering av smeltevannet og at påvirking på 
vannkvalitet og miljø blir minst mulig.

Forbedringspunkter
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Vannkvalitet og inngrep i vassdragene 
 
EUs rammedirektiv for vann danner grunnlaget for mye av arbeidet med vannkvalitet i vassdragene 
i Norge. Vannforskriften er den norske gjennomføringen av vanndirektivet og danner således de 
juridiske rammene for kommunens vannarbeid. En helhetlig vannforvaltning sikrer nåværende og 
fremtidige innbyggere et godt vannmiljø som er viktig for helse, livskvalitet, friluftsliv, næringsliv og 
turisme. 

 
Kommunen er ikke tillagt myndighet etter vannforskriften. Kommunen har imidlertid myndighet på 
flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, 
miljø, forurensning og arealplanlegging, som betyr bred medvirkning og samordning av sektorer og 
miljøer. 
 
STATUS 
Miljømål – god kjemisk og økologisk tilstand 
For å gjennomføre EUs rammedirektiv for vann forutsetter vannforskriften at det lages 
vannforvaltningsplaner for alt vannet. 
Vannforvaltningsplanene inneholder miljømål 
som skal oppnås i løpet av seksårige 
planperioder.  
Formålet er å beskytte og om nødvendig 
forbedre miljøtilstanden i vannområdet. 
Vanndirektivet har som generelt mål at alle 
vannforekomster minst skal opprettholde eller 
oppnå «god kjemisk og økologisk tilstand i 
tråd med nærmere angitte kriterier» (figur 6). 
Vannområdene skal på bakgrunn av dagens 
tilstand utarbeide tiltak som den enkelte 
kommune iverksetter, for å nå målsettingen om 
god økologisk og kjemisk standard for 
vannforekomstene innen 2021/2027.  

Plan for tiltaksgjennomføring 2016-2021 for henholdsvis vannområdene Leira-Nitelva og Øyeren ble 
sendt til orientering i komité for klima og miljø i Rælingen september 2017. Planene inneholder en 
rekke tiltak innenfor områdene kommunalteknikk, økologi og landbruk, som er generelle for alle 
kommunene eller spesifikke for noen kommuner. Forurensning skal fjernes og tiltak skal settes inn 

Vannkvalitet og vannmiljø 
Vannkvaliteten i alle vassdragene i kommunen skal på sikt ha god økologisk tilstand og 

tilfredsstille fastsatte brukermål knyttet til bading og rekreasjon, jordvanning og fritidsfiske. Ved 
søknad om tiltak langs vassdrag stilles det krav om dokumentasjon av vannkvalitet både før og 

etter gjennomføring av tiltaket.  
 

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026  
 

 

Figur 6. Fem definerte tilstandsklasser for vannforekomster. 
Tiltak settes inn der tilstanden er under miljømålet. 

https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
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der det trengs for å styrke miljøtilstanden. Det skal heller ikke gjennomføres tiltak som kan bidra til å 
forringe en vannforekomst miljøtilstand. Mange av tiltakene i planen er allerede godt forankret i 
Rælingen kommunes øvrige planverk. 

Organisering  
Rælingen kommune er plassert i vannregion Innlandet og Viken. Rælingen kommune er deltager i 
to interkommunale samarbeidsprosjekter for å oppfylle kommunens forpliktelser etter direktivet; et 
for vannområdet Leira/Nitelva og et for vannområde Øyeren. Alle vannområder deles igjen opp i 
vannforekomster. Les mer om organisering og samt arbeid som dokumenteres på vannområdenes 
egne hjemmesider http://vo-øyeren.no/ og https://elveliv.no/. Leira-Nitelva kan også følges på 
Facebook. I tillegg finnes de nasjonale portalene https://vann-nett.no/portal/ og 
http://www.vannportalen.no/  

Tilstand i vannforekomstene 
Generelt er det en stor forskjell på vannforekomster over og under marin grense. Det skyldes at 
marin leire naturlig inneholder mye fosfat (næringsstoff) og eroderes lett, dette tas det hensyn til i 
vurderingene. Det er under marin grense vi finner de største bebygde områdene, og de mest 
påvirkede vannforekomstene.  
For Rælingens del av vannområde Leira-Nitelva, er tilstanden for vannforekomstene dårlig til 
moderat, det vil si oransje og gul, jf. figur ovenfor, under marin grense. Her er vannforekomstene 
preget av påvirkninger fra bebyggelse (overvannsavrenning fra tette flater, private avløpsanlegg, 
kommunalt avløpsnett), næring og landbruk. Her kreves det tiltak for at vannforekomstene skal få 
en god økologisk tilstand. 

For vannområde Øyeren er vann og bekker over marin grense (omtrent ved fylkesveg 120) og 
områder med minimal påvirkning, i god tilstand (grønt). Under marin grense er det påvirkning fra 
avrenning fra tette flater, private avløpsanlegg, landbruk, og noe kommunalt avløp som bidrar til 
dårlig til moderat tilstand. Innsjøen Øyeren er i moderat tilstand. Dette er en innsjø med stor 
vanngjennomstrømning og innsjøen har hittil vist stor evne til å motstå ytre påvirkninger. 

Tilstand for de enkelte vannforekomster i Rælingen kommune finnes i Vassdragsovervåking 2018 
vannområde Leira-Nitelva og Vassdragsovervåking 2018 Øyeren. Hvert år utgir Leira-Nitelva og 
Øyeren en årsmelding. 

Inngrep i vassdragene  
Bekker blir ansett som en viktig del av det visuelle landskapsbildet og fra et biologisk ståsted er de 
viktige økosystemer for mange sårbare arter. Med tanke på klimaendringer og økte 
nedbørsmengder er de også effektive flomveier og ikke minst kjente flomveier. I 2018 og 2019 ble 
det ikke gitt noen tillatelser til inngrep i vassdrag.  

 

http://vo-%C3%B8yeren.no/
https://elveliv.no/
https://www.facebook.com/VannomradeLeiraNitelva/
https://vann-nett.no/portal/
http://www.vannportalen.no/
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=169182484
http://vo-%C3%B8yeren.no/wp-content/uploads/2019/04/VO-%C3%98yeren_Overv%C3%A5kning-og-klassifisering-2017-J03.pdf
https://elveliv.no/filer/dokumenter/aarsmeldinger/2018_aarsmelding.pdf
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Årets bedreVann-kommune 2018 
 
Rælingen kommune har hatt best resultatutvikling i perioden 2014-2018 og har i mange år vært 
blant kommunene i Norge med best tjenestekvalitet og lave kostnader og gebyrer. Rælingen 
kommune får prisen "Årets bedreVann-kommune 2018" fordi de oppnår gode og kostnadseffektive 
løsninger gjennom interkommunalt samarbeid og egen målrettet innsats. Dette er til tross for 
landets strengeste rensekrav og omfattende rensebehov på råvannet fra Glomma, skriver Norsk 
Vann i begrunnelsen. 
Rælingen kommune har hatt en fornyelse av ledningsnettet på vann på 2,2 prosent og på avløp 
1,9 prosent de siste 5 årene. Vanntapet er redusert fra 40 til 30 prosent i samme periode, og 
avbrudd i forsyningen er redusert med 70 prosent. På avløpssiden har de redusert 
fremmedvannstilførslene fra 50 til 40 prosent og omfanget av kloakkstopper er redusert med 60 
prosent.  
- Vi er stolte over utviklingen vår, sier Henning Colbjørnsen, leder for vann og avløp i Rælingen 
kommune. - Vi har lenge hatt en bevisst strategi med utskifting av gamle ledninger, og god 
samhandling med politikerne har vært en viktig årsak til at vi har oppnådd gode resultater.  Vi vil 
være med på utviklingen og er nysgjerrige på bruk av ny teknologi framover, sier Henning 
Colbjørnsen. (Avdelingsleder Henning Colbjørnsen og enhetsleder Arve Weng. foto: NRV/NRA.)  

 
 

Det bør etableres en datamodell i MIKE (simulering) av utvalgte vassdrag, som kan være 
behjelpelig som underlag til utredninger. 

Arbeidet i den politiske styringsgruppen må følges opp i begge vannområder fra kommunens side

Det anbefales at arbeidet med å få redusert forurensingstilførselen til vannforekomstene fortsetter i 
tråd med planene for tiltaksgjennomføring 2016-2021.Tiltak formidles til enheter via representanter 

fra kommunen i vannområdene. Mange tiltak er allerede forankret i kommunens planverk.

Forbedringspunkter

https://www.ralingen.kommune.no/bedrevann-kommune.505982.no.html
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Sandfang 
 
Rælingen kommune har fått pålegg fra fylkesmannen i Oslo og Akershus om registering og 
utarbeiding av tømmerutiner for kommunens sandfang. Pålegget er sendt alle kommuner i 
Akershus. Bakgrunnen for pålegget er strengere krav fra forurensningsmyndigheten til håndtering 
av overvann fra vei. Tiltakene som registrering og utarbeidelse av rutiner skal være utført innen juni 
2018.  

 
Tiltaket vil være viktig for å beskytte vannmiljøet for veiforurensinger og forebygge skader og 
redusert kapasitet på kritisk avløpsinfrastruktur. Miljøgifter i overvann fra veier er en stor kilde til 
miljøgiftutslipp og det er derfor viktig å øke innsatsen på dette området. Regelmessig tømming av 
sandfang vil også bidra til å minske utslipp av mikroplast fra veianlegg til vannmiljø.  
 
STATUS 
I 2017 ble alle kommunale sandfang registrert med bruk av GPS (tabell 7). Måledataene ble så lagt 
inn i et fagsystem som skal håndtere alle sandfang og tømmerutiner. Det ble i 2018 utarbeidet 
rutiner for tømming av sandfang som ble oversendt fylkesmannen. Disse rutinene innebærer årlig 
tømming av sandfang som må tømmes hyppig, og en rullering med områdevis tømming hvert år. I 
løpet av en treårs syklus skal alle kommunale sandfang langs vei ha blitt tømt. Det er også 
nødvendig med grøfterensk og rensk av sandfang på eldre veianlegg slik at grøfter og sandfang 
bedre kan ta imot overvann fra vei. 
Tabell 7. Oversikt over kommunale sandfang. 

Antall innmålte kommunale sandfang 2017 748 

Antall sandfang som er prioritert og skal tømmes årlig 81 

Antall sandfang som rulleres hvert år 250 
 

 
 
 

Årlig tømming av sandfang fortsetter, og prioritering av tømmefrekvens vurderes årlig slik at 
unødvendig tømming unngås. Grøfterensk prioriteres på eldre veianlegg slik at overvann havner i 

sandfang og overvannssystem.

Forbedringspunkter

Sandfang 
Pålegg om tømming av sandfang og utarbeidelse av rutiner gitt i hjemmel i forurensingsloven 

§ 7 fjerde ledd plikt til å unngå forurensing, og § 24 første ledd drift og vedlikehold av 
avløpsanlegg. 
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Utslipp fra kunstgressbaner 
 
Mikroplast på avveie har en lengre tid vært et omdiskutert tema, og kunstgressbaner til fotball med 
løst plastholdig innfyll (gummigranulat) blir ofte sett på som en versting blant årsakene til 
problemet.   
 
I Rælingen eier kommunen alle kunstgressbanene, og det er viktig å sørge for gode rutiner og 
praktisk tilrettelegging for riktig håndtering av gummigranulat.  
 

 
Sandbekken kunstgressbane. 

Status 
Om utslipp  
En kunstgressbane har mellom 10 og 15 kg gummikuler pr. kvadratmeter, og tall som 
Miljødirektoratet har kommet frem til, viser at 5% av den totale mengden granulat forsvinner fra 
banene hvert år. Dette tilsvarer 3 – 5 tonn granulat årlig pr. bane. Basert på etterfyllingen av banene 
i Rælingen, har kommunen ligget noe i underkant av gjennomsnittet (les mer i rapport for 
2018 side 130). Kommunen har til sammen seks kunstgressbaner med ulik størrelse og innfyll 
(tabell 8). 
Tabell 8. Oversikt over kunstgressbaner i Rælingen kommune. 

 

 

 

 

 
Kunnskap  

Størrelse Antall Helårsdrift Gummigranulat Biologisk innfyll (sukkerrør) 

11’er bane 3 2 3  

7’er bane 7 2  7 
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De siste årene har det vært et stort internasjonalt fokus på å kartlegge gummigranulatets potensielle 
miljø- og helseskade, blant annet hos ECHA (European Chemicals Agency). I Norge 
har Miljødirektoratet stilt de samme spørsmålene, men har så langt ikke funnet grunn til å forby 
SBR-granulat (gummigranulat fra oppmalte bildekk). I slutten av mars 2017 publiserte 
Miljødirektoratet en rapport om gummigranulat. Rapporten slår fast at helserisikoen ved bruk av 
gummigranulat er lav, men at denne type granulat er en betydelig kilde til mikroplast i 
naturen. Siden den gang har direktoratet jobbet med en ny forskrift for etablering og 
drift av idrettsbaner som bruker løst plastholdig fyllmateriale. Forskriften ventes vedtatt i løpet av 
2020.   
I arbeidet med nytt regelverk har Miljødirektoratet utredet mulighetene for å erstatte gummigranulat 
som innfyll i kunstgressbaner med mer miljøvennlige alternativer, samt om dagens praksis for drift 
av banene bør endres. Parallelt finnes prosjektet «Kunstgress 2021» som har til hensikt å bidra 
med nye konsepter for å bekjempe problematikken med utslipp fra kunstgressbaner. Det treårige 
prosjektet ledes av NTNU ved senter for idrettsanlegg og teknologi, og er et samarbeid med 
fylkeskommuner, kommuner, idrettslag og markedsaktører.  

Så langt menes det at det er vanskelig å finne gode alternativer til gummigranulat, hovedsakelig 
fordi mange baner er helårsbaner og må fungere under kalde forhold. SBR-gummi er også det 
billigste alternativet i dag. Alternativene som finnes i dag er hovedsakelig kork, cellulose, sukkerrør 
og kunstgress uten innfyll (erstattet av flere gressfibre per m2). Kork har vært på markedet i flere år, 
dog med varierende tilbakemeldinger. Ved store nedbørsmengder flyter innfyllet, og ved 
kuldegrader fryser det og banene blir harde. Norges fotballforbund (NFF) erfarer at flere baner med 
kork har blitt byttet til gummigranulat etter en kortere periode. Innfyllsfrie baner ansees av mange 
som et nytt produkt, men har i realiteten vært på markedet i flere tiår men er lite benyttet. 
De innfyllsfrie banene har fortsatt sand, på lik linje med baner med gummigranulat. NFFs erfaringer 
med dette systemet er at det slites fortere, er glatt og gir lett sår- og brannskader. Cellulose og 
sukkerrør er blant de nyeste typene innfyll, og Rælingen kommunen har vært i front med sukkerrør, 
og det hentes fortsatt erfaringer fra dette.  

I Rælingen 
Klubbene Rælingen fotballklubb og Løvenstad fotballklubb drifter kunstgressbanene i Rælingen 
gjennom driftsavtale med kommunen. Det er opprettet samarbeidsforum med klubbene og 
kommunen for å diskutere og utveksle erfaringer med driften av anleggene. Herunder er håndtering 
av gummigranulat et særlig viktig, dog utfordrende, tema. Som et ledd i arbeidet har både klubbene 
og kommunen brukt ressurser på opprydding rundt banene i 2019. I Marikollen har også det 
asfalterte området rundt banene blitt utvidet. Dette er positivt for lagring av snø, og enklere 
tilbakeføring av granulat til banen om våren. I juni ble det vedtatt å utarbeide en ny driftsmodell for 
kommunale idrettsanlegg. For kunstgressbanene vil det bli viktig at den nye modellen sikrer at 
rutiner for granulathåndtering innarbeides i den daglige driften i enda større grad enn i dag.   
For å øke kunnskapsnivået rundt kunstgress og mer miljøvennlige alternativer til det 
tradisjonelle gummigranulatet, deltok kommunen, som anleggseier, på en dialogkonferanse i regi av 
NFF, Senter for idrettsanlegg og teknologi og nasjonalt program for leverandørutvikling i mai 2019.  
Kunstgressbanene i Rælingen med biologisk innfyll har gjennom hele 2019 fungert som viktige 
referanseanlegg. Både NFF og klubber og kommuner fra inn- og utland har besøkt kommunens 
anlegg.  
 

https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-forskrift-for-handtering-av-gummigranulat-20198215/
https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-forskrift-for-handtering-av-gummigranulat-20198215/
https://www.ntnu.no/siat/kunstgress2021


41 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forhold til vannforvaltningsarbeidet  
Som en følge av vannforvaltningsarbeidet er det satt opp tiltak for det enkelte vannområdet for å 
jobbe med den overordnede målsettingen om å redusere forurensing av vassdragene. Som et ledd i 
dette har kunstgressbanene i Akershus blitt kartlagt og undersøkt i lys av utslipp av gummigranulat, 
og rapporten ble publisert juli 2019. 

 
 

 

 

 

 

Det anbefales at administrasjonen opprettholder dialogen med blant annet NFF, 
fylkeskommunen og leverandørsiden slik at kunnskapsgrunnlaget holdes oppdatert. 

Ved etablering av nye kunstgressanlegg og rehabilitering av eksisterende baner bør alle 
mulige alternative kunstgressystem vurderes før anskaffelse. Kunstgressmarkedet er under 
utvikling, og det anbefales at kommunen ikke legger bestemmelser på forhånd. Systemet 

som velges må tilfredsstille kommunens krav til forventet levetid, spillkvalitet og kostnader.

Det anbefales at Miljødirektoratets retningslinjer (og ventende forskrift) følges i den daglige 
driften.

Det anbefales at nye anlegg utvikles i henhold til Miljødirektoratets krav, NFFs anbefalinger, 
og i tråd med Kulturdepartementets bestemmelser for idrettsanlegg. I dette ligger det b.la. 
at sikkerhetssoner må være tilstrekkelig store slik at de fungerer til oppsamling av granulat 

på våren, og at det etableres granulatoppsamlere i kummer. 

Utbytting av gummigranulat til annet mer miljøvennlig innfyll, bør som hovedregel vurderes i 
sammenheng med rehabilitering av kunstgressdekker, og ikke som et eget tiltak.

Håndtering av granulat må bedres ved kommunens baner, slik at mindre granulat havner 
på avveie. Styrkede rutiner bør innarbeides i ny driftsmodell.

Forbedringspunkter

https://www.elveliv.no/filer/dokumenter/vannomradetsrapporter/2019_kunstgressbaner.pdf
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Utslipp fra spredte avløpsanlegg 
 
Private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg, betegnes ofte som mindre 
avløpsanlegg. Disse anleggene er bygget for under 50 personer (50 pe) og skal følge 
forurensingsforskriftens kapittel 12. Alle eiendommer skal ha godkjente avløpsløsninger. Dette er 
huseiers ansvar å påse at anlegget oppfyller den gitte utslippstillatelsen. 

Private avløpsanlegg av eldre dato og nyere anlegg som ikke vedlikeholdes og ikke brukes riktig, 
anses som en vesentlig kilde til blant annet fosfor og bakterier. Dette kan føre til dårlig kjemisk og 
økologisk tilstand på bekker og vassdrag. Rælingen kommune har igjennom arbeidet i 
vannområdene Leira-Nitelva og Øyeren forpliktet seg til å rydde opp i spredt avløp, for å bidra til at 
vassdragene kan oppnå god miljøstatus til 2021. 
Oppfølging og tilsyn av private avløpsløsninger ligger under forurensningsmyndigheten, Rælingen 
kommune. Kommunen gir utslippstillatelser, utfører tilsyn, følger opp eksisterende tillatelser og 
sender pålegg om utbedring. Tabell 9 viser status for mindre avløpsanlegg i 2018 og 2019 i 
kommunen.  
Tabell 9. Status for mindre avløpsanlegg i 2018 og 2019 i Rælingen kommune. 

  2018 2019 
Slamavskiller 29 22 
Biologisk toalett 2 2 
Biologisk renseanlegg  2 1 
Kjemisk/biologisk renseanlegg  11 11 
Sandfilteranlegg 20 18 
Gråvannsfilter 1  
Filterbedanlegg 2 2 
Sum 67 56 

 
STATUS 
Påkobling til kommunalt ledningsnett 
I 2018 var det 5 husstander som koblet seg til det kommunale ledningsnettet. I 2019 var det 11.  
Arbeidet med håndhevelse av nye utslippstillatelser 

Som oppfølging av kommunestyrevedtak PS 83/2016, sendte kommunen i 2018 ut pålegg for 
oppgradering av privat avløpsrenseanlegg for 17 husstander med frist for gjennomføring 
01.01.2020.  

Tilsyn av eksisterende anlegg 
Arbeidet med å få til tilsyn av eksisterende anlegg er ikke i gang.  

Utslipp av avløpsvann  
Formålet (…) er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann 

Forurensningsforskriften § 11-1  

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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Støy 
 
Støy er definert som forurensning i forurensningsloven, og er et miljøproblem som rammer mange. 
Støyforholdene der folk bor og oppholder seg har stor betydning for livskvalitet, trivsel og helse. 

En reduksjon av støyplager vil være helsefremmende. I Rælingen er fylkesveiene (fylkesvei 120 og 
fylkesvei 303) hovedkildene til støy i kommunen, foruten om riksveier, jernbane og Fellemyra 
skytebane. Riksvei 159 går i hovedsak i tunnel gjennom Rælingen, men generer støy ved 
tunnelmunningene. Av støybelastede kommunale veier inngår Øvre Rælingsveg, Mors Smesveg, 
Per Oppegårdsvei og Aamodt terrassen.  

Kommunen kan bidra til å forebygge støyplager for befolkningen gjennom å ta hensyn til støy i 
arealplanleggingen. Dette ved å fastsette juridisk bindende støykrav i planer (kommuneplan og 
reguleringsplan) og stille særskilte krav til bebyggelse og uteoppholdsareal. 

Kommunen har også et ansvar for støy som anleggseier for kommunale veier. Anleggseier har 
ansvar for å kartlegge støy fra egne anlegg og sikre at det gjennomføres tiltak for å forebygge og 
redusere støyplagen. 

 

STATUS 

Strategisk støykartlegging for Oslo byområde  
Arbeidet med ny strategisk støykartlegging for Oslo byområde startet i 2016, og støyrapporten ble 
ferdigstilt i 2017. Strategisk støykartlegging gjennomføres hvert femte år og skal fungere som et 

Kommunen har vedtatt et gebyr som kan ilegges ved tilsyn. Man bør se på om dette skal endres til 
en årlig avgift for de med privat avløpsløsning, slik at tilsyn kan gå i selvkost/kan bygge opp midler 

til å gjennomføre tilsyn. Huseier kan ikke belastes med engangssum på kr 3200 for er tilsyn. 
Tilsynshyppighet vil være 3-4 år.

Det startes et arbeidet med å finne en løsning for hvordan kommunen skal følge opp 
tilsynsansvaret mindre avløpsanlegg jf. forurensingsforskriften § 12-2.

Forbedringspunkter

Nasjonal målsetting 
Det er et nasjonalt mål å redusere støyplager med 10 % innen 2020, sammenlignet med 1990. 
Det er og et mål å redusere tallet på personer som blir utsatt for innendørs støynivå på over 38 

dB med 30 % innen 2020, sammenlikna med 2005. 
 

Nasjonal handlingsplan for støy 
 

https://docplayer.me/45920079-Nasjonal-handlingsplan-mot-stoy.html
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grunnlag for kommunens handlingsplan mot støy. Oslo byområde består av følgende syv 
kommuner: Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Oslo, Bærum, Asker og Rælingen. Støykartleggingen 
omfatter støy fra veitrafikk, jernbane, trikk og t-bane, samt havnevirksomhet. Kartleggingen viser 
støysituasjonen for 2016, 4 meter over terreng. Produktet er ikke nøyaktig nok til å kunne benyttes 
på detaljnivå som eksempelvis byggesak. Men kartleggingen er et godt verktøy for å få en oversikt 
over støyutsatte områder i kommunen. Støykartleggingen for vei og jernbane er langt inn i 
kommunens kartløsning. 

Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023 
Som følge av resultatene fra den strategiske støykartleggingen i 2017 ble det i 2018 utarbeidet en 
handlingsplan mot støy i Oslo byområde for perioden 2018-2023. Målet med handlingsplan mot 
støy er å avklare og vise hvilke tiltak anleggseierne skal gjennomføre i femårsperioden med sikte på 
å forebygge og redusere støyplagen. Handlingsplanens langsiktige strategi er en generell satsing 
på samordnet areal- og transportplanlegging og gang-/sykkel- og kollektivtrafikk, for å begrense 
veitrafikken i byområdet. Rælingen kommunen som anleggseier har ingen planlagte støytiltak for 
planperioden 2018-2023. 
Kommuneplan 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2015. Planen inneholder blant annet bestemmelser som 
stiller krav om reguleringsplan ved boligfortetting i støyutsatte områder og bestemmelser som åpner 
for å etablere støyfølsomme bruksformål i fortettingsområder selv om disse er utsatt for støy 
(gjelder 5 områder i kommunen). 

I kommuneplanens støykart er det avsatt et stilleområde etter støyretningslinje T-1442. Rælingen 
kirkegård avsatt som stilleområdet da det anses for å ha gode rekreasjonsverdier og støy bør ikke 
overstige 55 db. Planleggingen fremover vil hensynta området rundt Rælingen kirke og det bør ikke 
opprettes ny støyende virksomhet her.   

Reguleringsplaner 
En rekke reguleringsplaner er plassert langs støytusatte soner. Utbygger er pålagt til å kunne 
bevise akseptable støyforhold ved et byggeprosjekt. Det stilles derfor krav om støyutreding for 
reguleringsplaner som er lokalisert langs støyutsatte soner som fylkesveiene. Dersom 
støyrapporten viser at grenseverdier overskrides må det gjennomføres støyreduserende tiltak for å 
vise at det kan oppnås akseptable støyforhold 

Byggesaker 
Kommunen har ikke behandlet byggesøknader om etablering av støyende virksomheter de siste 
årene. Kommunen får en del byggesøknader i støyutsatte områder. Tiltakshavere må gjennomføre 
støyrapportering for disse områder for å bevise at gjeldende støyregelverk vil bli overholdt. 

Kommunen kan vurdere om rekreasjonsområder skal avsettes som stilleområder i henhold til T-
1442 anbefaling.

Forbedringspunkter
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7. Avfallshåndtering 
Forsøpling og ulovlig avfallsfyllinger 

Forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander er både skjemmende og kan utgjøre fare for 
både mennesker og miljø.  

 

Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av 
brukte gjenstander. Kommunen skal drive tilsyn med situasjonen og kan pålegge opprydning og 
fjerning av avfall og brukte gjenstander. Dersom forsøplingen fører til vesentlige terrenginngrep har 
også kommunen mulighet til å bruke plan- og bygningsloven som blant annet åpner for å gi 
tvangsmulkt dersom den ansvarlige ikke har ryddet opp innen fastsatt frist. Kommunen kan også 
pålegge den ansvarlige å sende inn nødvendige opplysninger eller gjøre undersøkelser. Kommunen 
kan i enkelte tilfeller også selv gjennomføre opprydningen og i etterkant kreve refusjon av 
forurenseren. 
 
 
 
 
 

DELEGERING AV MYNDIGHET FOR STØY FOR VISSE TYPER VIRKSOMHETER 
Klima- og miljødepartementet fastsatte i 2019 forskrift om myndighet til kommunene etter 

forurensningsloven. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriften delegerer myndighet til 
kommunen til å gi tillatelse etter forurensningsforskriften § 11 til virksomheter som kan medføre 

forurensning i form av støy og støv. Dette gjelder støy fra sivile skytebaner og vindmøller, og støy 
og støv fra motorsportbaner. Grunnen til at kommunen har fått delegert denne myndigheten er at 

støy (og støv) fra disse virksomhetene er det naturlig at vurderes på lokalt nivå og reguleres 
igjennom plan- og bygningsloven. Støy fra disse virksomhetene omfattes av retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Håndtering av forsøpling og ulovlige avfallsfyllinger 

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall (…) 
skal gjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at den skal dekke rimelige utgifter 

som noen har hatt til fjerning eller opprydding. 
 

Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som 
var eier av motorkjøretøy, skip (…) eller annen lignende større gjenstand, da det ble 

etterlatt (…) eller som er eier når pålegget gis. 
 

Forurensingsloven § 37 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
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STATUS 
Ulovlig avfallsdumping 
I 2018 og 2019 mottok kommunen flere forsøplingssaker på privat grunn og i naturen. Kommunen 
mottar slike henvendelser gjennom ulike kanaler, og har ikke utarbeidet en felles oversikt over antall 
saker som er meldt inn.  

Database for grunnforurensning 
Fylkesmannen har i 2019 anmodet kommunen til å bidra med informasjon til databasen for 
grunnforurensing, for lokaliteter der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. I Rælingen 
kommune er dette NES søppelplass. Fylkesmannen har også bedt kommunen om å oppdatere 
databasen med eventuelt andre forurensede områder i kommunen som ikke er registrert. Dette 
gjelder også lokaliteter der det er mistanke om forurensing.    

Snødeponi  
Kommunen har et snødeponi i Longsdalen som har en midlertidig tillatelse etter forurensningsloven. 
Myndighet for håndtering av forurensning og avfallsproblemer tilknyttet snødeponering ligger hos 
fylkesmannen. Deponering av snø i Longsdalen medfører forurensning ved at vannkvaliteten i 
nærliggende bekk blir påvirket, samt at arbeidet med å rydde opp søppel og grus er utfordrende i 
det bratte terrenget. Det jobbes derfor nå med å finne en alternativ lokalisering til deponering av 
snø.  

Avfallshåndtering og forsøpling på kommunens friluftsområder 
Det brukes i dag store ressurser på avfallshåndtering og forsøpling på kommunens friluftsområder. I 
sommerhalvåret plukkes det søppel på kommunens badeanlegg hver dag, og det plukkes opp til 20 
søppelsekker hvert sted. Det er også en utfordring med forsøpling i form av deponering av avfall 
som kjøkkeninnredninger, gulvbelegg, møbler og lignende på kommunens grøntarealer. 
Statens naturoppsyn (SNO) rydder mye søppel i Nordre Øyeren naturreservat hvert år. Omtrent fem 
lastebilkontainere fylles opp av ulik type flytsøppel i løpet av perioden april – november hvert år. 
Dette stammer i hovedsak fra elvene som renner gjennom, i tillegg er det noen ødelagte fritidsbåter. 
SNO arrangerer også årlig søppeldugnadsrydding med Naturvernforbundet i Fet og 
Våtmarkssenteret.  
 
Det står i dag utplassert kun tre søppelstativer i reservatet. Ett ved bommen på Årnestangen, og ett 
ved hvert av fugletårnene. Der er det ikke svært stort behov for utskiftning, omtrent fire sekker i året. 
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Avfall og gjenvinning i kommunale bygg 

Det er det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (RoAF) som er ansvarlig for å drive 
mottak, innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i Rælingen og de andre 
eierkommunene. RoAF ivaretar mottak og håndtering av avfall for Rælingen kommunes kommunale 
bygg. 

I starten av 2014 innførte RoAF en ny avfallsordning med kildesortering av matavfall i grønne poser, 
og oppstart av 
sentralt 

Fokus på varslingsrutiner for forsøplingssaker.

Databasen for grunnforurensing bør oppdateres. For områder som har ulovlig avfallsfylling 
hvor det er tildekt må det vurderes å matrikkelregistrere eiendom. 

Kommunen kunne spart mye penger dersom innbyggere ikke forsøplet i den grad det gjøres i 
dag på offentlige arealer. Problemområder bør kartlegges og tiltak bør vurderes ved de 

områdene hvor kommunen vet det finnes ulovlige avfallsfyllinger. 

Forbedringspunkter

Målsetninger for avfall og gjenvinning i kommunale bygg 
Kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere kommunens CO2 og bruk av energi i egen 

virksomhet. 
Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 

 
 

 

Figur 7. Avfallspyramide. 

https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/klima-og-energiplan.326158.no.html


48 
 

 
 
 
 
 
 
 

sorteringsanlegg av grønne poser, plastemballasje, metaller og papir fra restavfall. 
Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs 
rammedirektiv for avfall (figur 7). Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.  

STATUS 
Kommunen har returavtaler for både elektronisk avfall, mobiltelefoner og for tonerkassetter og 
blekkpatroner. Det er innført avfallssortering for det øvrige avfallet. Dette er løst ved å plassere ut 
miljøstasjoner hvor man kan sortere matavfall og restavfall. Papp og papir sorteres og kastes i egne 
dunker som tømmes av RoAF. I tillegg har alle kjøkken og pauserom fått et «grønt punkt» hvor man 
kan kaste matavfall. 

I skoler og barnehager er renholdet satt ut til en ekstern leverandør. Leverandøren har satt ut 
stasjoner for å sortere papp og papir samt egne beholdere for restavfall. Matavfall sorterer i egne 
beholdere. Det er pr dags dato ikke mulig å vite hvor mye avfall som produseres av kommunal 
virksomhet. Avfallet bli hentet av RoAF sine biler og blir blandet med avfall fra andre i kommunen. 
Avfallet blir så fraktet til mottak og behandlet der.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOP er naturlig del og bindende for alle rammeavtaler og leverandører

Krav til resirkulering og gjenbruk av byggematerialer ved rivning av bygg.

Økt krav til avfallsfrie byggeplasser. Det medfører krav til økt grad av planlegging, logistikk og 
ferdigelementer – monteringsplass istedenfor byggeplass.

Krav til en andel gjenbrukt byggemateriale i nybyggprosjekter, og krav til enkel resirkulerbare 
og gjenbrukbare byggematerialer ved nybygg

Det er planlagt å lyse ut rammeavtale for brukte møbler i 2020, med returordning for møbler 
som skiftes ut. Intern lagring av møbler er kostnadsintensiv og krever mye plass og logistikk og 

er derfor på nåværende tidspunkt ikke til å anbefale. 

Enhetene, byggets brukere må aktiv jobbe med avfallsreduksjon og tilrettelegge for at avfall 
oppstår i utgangspunkt. Måling av avfallsmengder per bygg med konkrete reduksjonsmål.

Det bør etableres et helhetlig system for sortering av avfall i alle formålsbygg.

Forbedringspunkter
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8. Vedlegg rapportering 
 

Tabell 10. Tabellen viser totalforbruk av energi per bygg i 2019. 

Bygg BRA 

m2 
(OPA -oppvarmet del av 

bruksarealet) 

Energiforbruk kWh Energiforbruk 
totalt 

El Olje Gass Annet 

Barnehage 

Løvlia 817 104 
884 

    86 842 191 662 

Elgen 483 175 
195 

      175 195 

Lilleborg 646 100 
373 

21 
737 

    122 110 

Løvenstad 625 198 
867 

      198 867 

Sannum 808 205 
981 

      205 981 

Heimen 944 143 
424 

      143 424 

Smestadtoppen  707 180 
766 

      180 766 

Torva 596 127 
970 

      127 970 

Skoler 

Løvenstad 3 824 292 
762 

    291 
302 

584 063 

Marikollen 7 048 533 
839 

    377 
003 

910 842 

Nordby 2 103 320 
485 

      320 485 

Rud 3 570 590 
590 

      590 590 

Sandbekken 4 655 186 
172 

    400 
458 

586 628 

Fjerdingby 4 157 672 
401 

      672 401 

Blystadlia skole og barnehage 7 087 468 
223 

      468 223 

Smestad 5 999 746 
710 

      746 710 
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Kontorbygg 

Rådhuset 5 739 927 
768 

116 
189 

    1 043 957 

Sætervegen 271 41 216       41 216 

Sykehjem 

Løvenstadtunet og 
Løvenstadtoppen 

10 409 1 211 
007 

    927 
741 

2 138 185 

Fjerdingby oms. 3 140 796 
712 

      796 712 

Kulturbygning 

Aamodt grendehus 298 79 379       79 379 

Holt skole 240 48 393       48 393 

Sandbekkstua 67 29 741       29 741 

Mårbakken 1, avviklet som 
barnehage 31/7 

239 58 551       58 551 

Mårbakken 2, avviklet som 
barnehage 31/7 

141 49 768       49 768 

Bygdetunet 323 60 642       60 642 

Idrettsbygg 

Marikollhallen  1 886 331 
634 

      331 634 

Sandbekkhallen 3 926 1 049 
272 

      1 049 272 

Industribygning 

Verksted og Fjerdingby 
Trivselssenter 

1 906 504 
153 

      504 153 

 
Tabell 11. Fullstendig oversikt over vannforbruk i kommunale bygg 2016-2019, Rælingen kommune. 

Kommunalt bygg 2016 

m3 vann 

2017 

m3 vann 

2018 

m3 vann 

2019 

m3 vann 

Barnehager 

(regner 230 arbeidsdager) 

Sannum barnehage 509 437 511 511 

Elgen barnehage (byttet 
bygg i 2016) 

138 477 429 408 

Torva barnehage 350 416 397 330 

Lilleborg barnehage 507 443 452 714 

Heimen barnehage 477 462 462 456 

Løvlia barnehage 624 598 598 600 
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Løvenstad barnehage 496 495 500 185 

Sum barnehager 3 101 3 328 3 349 3 204 

Skoler 

(190 skoledager) 

Nordby Skole m /paviljong 785 467 286 722 

Smestad skole 651 838 754 1348 

Fjerdingby Skole 1736 1409 1066 1000 

Rud Skole 890 985 1021 1219 

Blystadlia skole 
m/svømmehall og 
barnehage 

2052 1769 1877 2781 

Løvenstad skole 1110 1079 859 520 

Marikollen Ungdomsskole 
m/svømmehall 

5418 5294 5861 5892 

Sandbekken 
Ungdomsskole 

2523 3554 1369 2594 

Sum skoler 15 165 15 395 13 093 16 076 

Anlegg 

Åsvang Samfunnshus A/L 45 141 0 0 

Åsvang Idrettsbane 0 0 0 0 

Marikollen Gressbane 0 0 0 0 

Marikollhallen 473 472 531 763 

Sandbekken idrettshall 
m/svømmehall 

1964 3215 3213 2157 

Idrettsanlegg Sandbekken, 
Løvenstad fotballklubb  

Ingen måler Ingen måler ingen måler  ingen måler 

Skøytebane 
Marikollhallen,  

Ingen måler Ingen måler ingen måler  ingen måler 

Sum anlegg 2 482 3828 3744 2920 

Helse og omsorg 

Nedre Rælingsveg 426, 
utleiebolig, 8 boenheter 

Ingen måler Ingen måler ingen måler  ingen måler 

Fjerdingby omsorgssenter 
30 plasser 

5857 6847 6214 3189 

Haugervegen 25 A-I, 
boliger 9 plasser 

534 364 397 314 

Hauger boliger, 
Haugervegen 21 og 23, 8 
plasser 

529 371 1005 1156 
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Tajetunet omsorgsboliger, 
18 plasser 

787 1081 905 1420 

Bjørnholthagan  2, 8 
plasser 

891 955 907 875 

Norumlia, Øvre 
Rælingsveg 120, 7 
boenheter  

Ingen måler Ingen måler ingen måler  Ingen måler 

Løvenstadtunet 
omsorgssenter, 37 plasser 

7535 7514 6572 7769 

Buholen 20 og 22, 7 
boenheter 

870 697 756 830 

Løvenstadvegen 16, 
demenssenter, 32 
plassser 

  1943 2055 1944 

Løvenstadvegen 15, 9 
boenheter 

664 636 983 1159 

Sum helse og omsorg 17 667 20 411 19 794 18 656 

Kommunalt bygg 2016 2017  2018  2019 

m3 vann m3 vann   m3 vann    m3 vann  
Administrasjon/annet 

Verkstedet 
Velferd.t/Kantine, 
Kirkebyvegen 2 

673 362 453 738 

Verkstedet - Kirkebyvegen 
2 

501 554 520 464 

Bjørnholthagan 6 
Rådhuset 

1393 1703 1844 1311 

Flyktningkontor, 
Sætervegen 3  

Ingen måler Ingen måler ingen måler  ingen måler 

Kirkelig Fellesråd, Øvre 
Rælingen kirke 

625 525 0 578 

Kirkelig Fellesråd, 
menighetshus og 
kirkegård 

256 341     

Holt Skole 40 3 4 1 

Aamodt Grendehus 76 103 107 53 

Bygdetunet, Kirkevegen 
20  

Ingen måler Ingen måler ingen måler  ingen måler 

Sum administrasjon/annet 3 564 3 591 2 928 3 145 
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: 
postmottak@ralingen.kommune.no 
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