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Sammendrag 
 

Tilstandsrapport for natur og miljø 2021 er en fagrapport som skal gi en samlet informasjon om 

tilstanden i kommunens miljø og naturarbeid, og hva vi må jobbe videre med. Hver enkelt enhet har 

rapportert på sitt arbeid, av tekst eller statistikk, og utarbeidet egne forbedringspunkter. Ansvar for å 

følge opp disse i handlingsprogram og egen utvikling ligger til den respektive enhet.  

Tilstandsrapporten gir et godt bilde av arbeidet, og kort oppsummert kan vi si at det er få store 

utfordringer i det løpende arbeidet, men vi har en vei å gå på mulig utviklingsarbeid.   

Forbedringspunktene i tilstandsrapporten viser at det fortsatt er systematisk arbeid og utviklingsarbeid 

som bør ha hovedprioritet kommende år. Det jobbes allerede for å sikre en rød tråd og sammenheng i 

hele kommunens klima og miljøarbeid, og mye av planarbeidet i 2021 vil dekke flere av disse 

forbedringspunktene.   

I tillegg vil oppdatering av kunnskapsgrunnlag og kompetanseheving blant ansatte være viktig å jobbe 

videre med. God informasjon ut til innbyggere kan være med å redusere enkelte utfordringer og ved å 

bruke de plattformene vi har, kan vi gi vennlige dytt i riktig retning for innbyggerne. 
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Om rapporten 

Tilstandsrapport for natur og miljø 2021 er en fagrapport som skal gi en samlet informasjon om 

tilstanden i kommunens miljø og naturarbeid, og knytte dette til gjeldende styringssystem i kommunen 

(figur 1). Rapporten skal også vise forbedringspunkter som enhetene skal jobbe videre med.  

 

Rapporten er delt opp i to hovedtemaer med tilhørende undertema; fysisk miljø, samt klima og energi. 

Hvert undertema vil inneholde rapportering og forbedringspunkter. Til slutt er en overordnet anbefaling 

for videre arbeid.   

Arbeidet med tilstandsrapporten er basert på egenrapportering fra enhetene, i tillegg til nasjonal 

statistikk. Enhetene har også utarbeidet egne forbedringspunkter, som de er ansvarlige for å følge opp 

i handlingsprogram og utviklingsarbeid.  

Tilstandsrapporter er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder status og 

tilstand fra 2020. 2020 var et utfordrende år for alle, grunnet Covid-19 pandemien, med en annerledes 

jobbhverdag og prioriteringer. Tross annerledesåret 2020 har klima- og miljøarbeidet i kommunen 

vært en prioritet, og det gjenspeiles også i denne rapporten.  

Arbeidet med natur og miljø er et komplekst arbeid som skjer på ulike enheter i kommunen, på 

forskjellige fagfelt og tilknyttet forskjellig lovverk og planer. Tidligere tilstandsrapporter er mer 

utfyllende på enkelte tema, og referes til flere steder. Tilstandsrapport for natur og miljø 2020 og 2018 

er mer omfattende hvor for eksempel miljølovgivningen for kommunen er omtalt, og er viktige 

grunnlagsdokument til denne rapporten. Tilstandsrapport fra 2015, 2016, 2017 må også sees på som 

grunnlagsdokumenter for tidligere arbeid og anbefalinger. 

Tilstandsrapport for natur og miljø er under kontinuerlig forbedring og revidering, og derfor vil årets 

rapport inneholde færre temaer enn 2020-rapporten. Som eksempel er tema «barn og unge» tatt ut, 

da hverken Renofil eller lokal læreplan for klima og miljø er aktuelle rapporteringspunkter pr. i dag. I 

tillegg må Covid-19 situasjonen tas i betraktning for ressursene til skole og barnehager. Flere 

undertemaer er slått sammen, og strukturen er noe endret.  

 

 

 

Figur 1. Rælingen kommunes styringssystem 

https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-natur-og-miljoe.363248.no.html
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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Fysisk miljø 
❖ Naturmangfold 

❖ Friluftsliv, vilt og fiske 

❖ Landbruk 

❖ Kulturminner og kulturmiljø 
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Naturmangfold 

Natur i Rælingen 

I Rælingen har vi Øyeren og tilhørende deltaområder i øst, ravinelandskap på marine sedimenter vest 

for Øyeren og i vestlige områder er det høyereliggende barskoger over marin grense som er deler av 

Østmarka.  

Forvaltning av alle verdifulle naturtyper og rødlistede arter skjer i den daglige driften, og er oppfølging 

av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) fra 2009. Kommunene er pålagt å 

kartlegge sine naturtyper for å fremskaffe et sikrere kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig 

arealforvaltning. 

Rødlistede arter i Rælingen 

Rødlisten er en gruppevissortering av arter basert på deres risiko for å dø ut, og er et viktig grunnlag 

for en kunnskapsbasert forvaltning av naturmangfoldet. I 2020 var det over 2100 observasjoner 

(Tabell 1) fordelt på 69 arter. Hovedandelen er observasjoner av fugler enten i kulturlandskap eller i 

Nordre Øyeren naturreservat. Det ble blant annet observert hønsehauk (NT), brushane (EN), vipe 

(EN), myrrikse (EN) og myrhauk (EN). I 2020 var det to observasjoner av en kritisk truet art – en lomvi. 

Lomvi er en dykkende sjøfugl, som hekker på Bjørnøya og som siden 1980-tallet har overvintrert i 

Oslofjorden. Den har ikke naturlig tilstedeværelse i Øyeren, så den hadde nok kommet litt ut av kurs. I 

2019 ble det observert én åkerrikse. Åkerrikser er vanskelige å få øye på i kulturlandskapet.  

Det er generelt en økning i observasjoner i 2020 (2167 observasjoner) sammenlignet med 2019 (1761 

observasjoner), men relativt likt antall som i 2018 (2140). Det er usikkert hva som er grunnen til færre 

observasjoner i 2019. Det er utfordrende og komplekts å forklare endringene i antall observasjoner, da 

det baserer seg på at fuglekikkere og andre registrerer sine observasjoner i Artsdatabanken. Det er 

ikke alle som bruker denne løsningen, men det gir en indikasjon på utviklingen selv med enkelte 

metodiske svakheter.  

Tabell 1: oversikt over rødlistede arter i Rælingen 2020 (2019 tall i parentes)  

Antall observasjoner i 2020 i kategorier etter Norsk rødliste  Observasjoner fordelt på rødlistestatus  

 Antall arter  Antall observasjoner CR  EN VU  NT 

Alger 1 (0) 1(0)   1  

Fugler 48 (43) 2132 (1734) 2 (1) 438 (350) 619 (483) 1073 (900) 

Karplanter 4 (4) 8 (5)   7 (2) 1 (3) 

Krepsdyr  1 1  1   

Pattedyr 2 [3*] (2) 8 (10) 2** (9)  (1) 6***  

Sommerfugler 8 (2) 13 (3)  1 3 (1) 9 (2) 

Sopper 2 (2) 2 (3)  1 (1) 1 (2) 

Veps 1 (1) 2 (4)    2 (1) 

Totalt 67 (53) 2167 (1761) 4 (10) 441 (350) 629 (448) 1091 (909) 

*feil registrert observasjon av brunbjørn – ikke korrekt **ulv ***hare  

Det er en fortsatt en stor reduksjon i observerte antall kritisk truet fuglearter (2018=43, 2019=1, 

2020=2). Det er vanskelig å peke ut en spesifikk årsak, da dette er sammensatt. En forklaring på 

endringene i observerte truede arter er en samvirkning av lokale, nasjonale og internasjonale forhold. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://www.artsdatabanken.no/Rodliste
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/281205,6645854/10/background/nibwmts/filter/%7B%22AreaIds%22%3A%5B38085%5D%2C%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Categories%22%3A%5B14%2C13%2C11%2C12%5D%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22NotRecovered%22%3A%5B2%5D%2C%22Style%22%3A1%2C%22YearFrom%22%3A2020%2C%22YearTo%22%3A2020%7D
http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark2.pdf
http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark206.pdf
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Tap av habitater og forringelser av økosystemer har effekter for hele kjeden i økosystemene, og det 

viser seg tydelig i reduksjonen av trekkfugler.  

Naturtyper i Rælingen 

Det har ikke blitt kartlagt og registrert nye naturtyper i 2020.  

Naturmangfold i arealplanleggingen 2020  

Naturmangfold i saker der kommunen er planmyndighet følger en grundig systematikk som i hovedsak 

er basert på de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven. Det ble i 2020 vedtatt to 

reguleringsplaner i Rælingen kommune. Det var registrert sårbar/sjelden natur ved en av planene. I 

tillegg pågikk det oppfølging og utarbeidelse av andre reguleringssaker som har hatt betydning for 

kommunens naturmangfold i 2020. De viktigste av disse er;  

✓ Detaljregulering av Strandveien  

✓ Detaljregulering av Nordby idrettsanlegg  

✓ Detaljregulering Strandvegen 3-5  

✓ Detaljregulering av Haugen gård  

✓ Detaljregulering i Strømsdalen  

✓ Detaljregulering av Flateby vannverk  

✓ Detaljregulering av Brudalsvegen  

 
For bygg- og anleggsprosjekter er det lagt inn i miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter at de 

miljørettslige prinsippene skal vurderes i alle saker som berører natur. I de sakene som skal 

behandles av planmyndigheten, eksempelvis detaljreguleringen av Nordby idrettsanlegg skal 

planmyndigheten påse at dette er gjort på en god måte. Det er imidlertid større utfordringer i de 

prosjektene som ikke trenger myndighetsbehandling. Der har kommunen et særskilt ansvar for å 

sørge for at aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven følges.  

Detaljreguleringsplan for Gangvei Borgensberget – Nyland 
Gangveien skal bygges for å få en mer trafikksikker gangvei fra nye boligblokker ved Borgen mot nye 

Fjerdingby barneskole. Området gangveien blir liggende i ligger ned mot Nitelva og gjennom 

reguleringsplanarbeidet ble det derfor foretatt kartlegging av natur. Tidligere var vika ved Nyland 

registrert som delta med verdi A (svært viktig), men på grunn av påvirkning av bl.a. nærliggende 

bebyggelse og tidligere utfylling ble deltaet nå vurdert med mindre verdi C (lokalt viktig). Det ble også 

registrert en del mandelpil i området som er en nært truet art. Mandelpil enten skal skjermes mot 

tiltaket eller at de forekomstene som blir direkte berørt skal flyttes eller formeres for senere utplanting i 

området, jfr. planbestemmelsene. Den traseen som ble valgt for framføring av gangveien gjør at det 

blir en margianl del av det lokalt viktige delta-området som blir berørt. Videre stilles det krav i 

bestemmelsene om at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan og overvåkningsprogram med 

hensyn til naturmangfold vedrørende avrenning til Nitelva og anleggsstøy for fugler. 

Status Strandveien  
Meklingen om innsigelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Viken til detaljregulering i Strandveien ble 

gjennomført i august 2020. Meklingen førte ikke fram, og saken blir behandlet videre i Lillestrøm og 

Rælingen kommuner i 2021. 
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Det bør vurderes å utarbeide en særskilt temaplan eller kommundelplan 
for naturmangfoldet i kommunen.  

Det bør gjennomføres årlige workshop med fokus på natur i planlegging 
og prosjekter. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
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Verneområder og markasaker 

Nasjonalpark Østmarka  

Som en del av Statsforvalteren i Oslo og Viken sitt arbeid med nasjonalpark i Østmarka, skal en 

inkluderende planprosess inkludere berørte kommuner. Det ble satt sammen en referansegruppe med 

to representanter; en fra politisk ledelse og en fra administrasjonen. Det er kun Rælingens del av 

Østmarka naturreservat som inngår i utredningsområdet. 

Statsforvalteren sendte i oktober 2020 melding om oppstart av verneprosessen. Kommunen 

utarbeidet et forslag til innspill som ble politisk behandlet. Hele høringssvaret fra Rælingen kommune 

kan leses i saksnr. 2020/1202-5.  

Inspillene konkluderte med at økt kunnskap om verdiene i området og hvilke arealer som innehar 

hvilke kvaliteter anses som positive ringvirkninger av en verneprosess. Samtidig uttrykkes det noen 

bekymringer knyttet til potensielt økt bruk av Østmarka naturreservat, området rundt drikkevannskilden 

Nordbysjøen og Myrdammen som en potensiell innfallsport. 

Plan og byggesaker i marka  

I desember 2020 ble det varslet endring av planområdet og ny oppstart av detaljreguleringsplan for ny 

hovedvannledning Nordbysjøen - Flateby vannverk. Hensikten med planen er å etablere ny 

vannledning for reservevann og tilskuddsvann.  

Motorferdsel i utmark  

I forbindelse med reguleringsplan for hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk ble det 

søkt om og innvilget 1 tillatelse(r) til motorferdsel i utmark i år 2020. Søknaden gjaldt kartlegging av 

bunnforholdene ved bruk av båt i Nordbysjøen, Gjeddevann, Brasmetjernet og Bikkjetjernet.  

Rapport om økt pågang i Østmarka – skader på skog og utmark 

Regionkontor Landbruk (RKL) har utarbeidet en rapport om den økte pågangen med friluftsliv i 

Østmarka etter utbruddet av covid-19 våren 2020. RKL registrerte selv og fikk rapport fra grunneiere, 

brannvesen og brukere av Marka om forskjellige typer skader. Det ble registrert flere forekomster av 

uvettig bålbrenning, felling og skading av trær, ulovlige og permanente installasjoner i Østmarka, og 

flere brudd på båndtvang. Det er positivt at friluftstilbudet innenfor Østmarka i Rælingen er godt, men 

bør foregå i former som er minst mulig belastende. Kommunaldirektøren konkluderte med at 

kommunen bør vurdere tiltak som målrettet informasjon, og bedre og tettere samarbeid mellom 

kommunen, brannvesen, organisasjoner, grunneiere og innbyggere som aktuelt for å redusere 

belastningen. 
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Rælingen kommune skal fortsatt være en aktiv part i arbeidet med nasjonalpark 
Østmarka 

Det bør sees på muligheten for å gjennomføre tilsyn i marka i 
høysesong, for å minske negativ påvirkning av økt bruk 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/nasjonalpark-i-ostmarka2/onsker-innspill-om-ostmarka/
https://regionkontorlandbruk.no/rapport-balbrenning-hogging-av-traer-og-andre-sar-og-skader-i-skogen-i-ostmarka-2020/
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Fremmede arter  

 

Fremmede arter er arter som er spredt til områder der de ikke hører naturlig hjemme, og er i dag 

ansett som en av de fire viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold globalt. Kommunen har en 

viktig rolle i å hindre spredning av fremmede, skadelige arter. Det innebærer forebyggende 

opplysningsarbeid rettet mot kommunens innbyggere, god arealforvaltning, forsvarlig håndtering av 

hageavfall og bekjempelse av bestander av fremmede arter som kan skade det biologiske 

mangfoldet.   

Kommunen gjennomfører årlig bekjempelse av tre prioriterte plantearter, alle kategorisert til å utgjøre 

en svært stor risiko (SE) i fremmedartslista; kjempebjørnekjeks, parkslirekne og kjempespringfrø.   

Kommunen har også prioritert opplysningsarbeid rette mot brunskogsnegl og tiltak rettet mot 

kanadagås på kommunens badeplasser. Rælingen Jeger- og Fiskerforbund (RJFF) 

gjennomfører fellefangst av mink langs elver og vassdrag i marka.  

Fremmede plantearter   

Kartlegging og tiltak gjennomføres gjennom sommerhalvåret. Kommunens kartlegging blir bedre for 

hvert år og kan nå anses som god (tabell 2). Tiltakene viser spesielt god effekt på 

kjempebjørnekjeks. Parkslirekne stiller større krav til tidspunkt for gjennomføring for å oppnå ønsket 

effekt. Kombinert med at bruk av sprøytemidler stiller store krav til riktig vær, har det vist seg vanskelig 

å holde bestanden nede. Resultatene fra 2020 er derimot oppløftende og det blir derfor spesielt 

spennende å følge utviklingen av parkslirekne fremover.   

Tabell 2. Oversikt over fremmede arter i rælingen, 2014-2020. 

  Kjempebjørnekjeks  Parkslirekne  Kjempespringfrø  

År  Totalt  Nye funn-

steder  

Steder ikke 

gjenfunnet  

Totalt  Nye 

funn-

steder  

Steder ikke 

gjenfunnet  

Totalt  Nye funn-

steder  

Steder ikke 

gjenfunnet  

2014  11  0  0  0  0  0  0  0  0  

2015  11  0  0  0  0  0  0  0  0  

2016  10  3  4  4  4  0  1  1  0  

2017  6  2  6  7  3  0  1  0  0  

2018  6  1  7  6  3  4  1  1  1  

2019  5  0  9  11  4  3  1  0  1  

2020  5  2  11  11  2  5  2  1  1  

 

Kanadagås    

Kommunen har en egen vedtatt forvaltningsplan for gjess. Planens tiltaksdel revideres og vedtas årlig, 

og med bakgrunn i denne kan det søkes om gjennomføring av tiltak. Kommunen bruker betydelige 

ressurser på å rydde kommunens badeplasser for etterlatenskaper. For høye bakterieverdier i 

badevannet som følge av ekskrementer har også vært tilfelle ved noen anledninger. Etter at 

kommunen startet å gjennomføre tiltak har ressursbruken derimot blitt vesentlig 

redusert. Eggpunktering gjennomføres årlig ved funn av hekkende par (tabell 3). Av 

dyrevelferdshensyn er det krav til at ett egg forblir urørt. Skadefelling av kanadagås 

gjennomføres dersom eggpunktering ikke har hatt tilstrekkelig effekt ved kommunens badeplasser 

(tabell 4). 

 

 

https://www.artsdatabanken.no/fremmedearter
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Tabell 3. Statistikk for eggpunktering, Rælingen kommune 2011-2020. 

Statistikk for punktering av kanadagåsegg i Rælingen kommune  
Område  2011  2012 – 

2013*  
2014  2015  2016  

  Par 

sett  
Reir 

funnet  
Pnkt. 

egg  
Par sett  Reir funnet  Pnkt. egg  Par sett  Reir 

funnet  
Pnkt. egg  Par 

sett  
Reir 

funnet  
Pnkt. egg  

Myrdammen  -  -  -  1  -  -  1  -  -  1  -  -  
Nordbysjøen  -  3  7  3  2  7  2  2  5  3  -  -  
Ramstadsjøen  -  -  -  -  -  -  1  1  4  0  -  -  
Åmotdammen  -  -  -  1  -  -  1  -  -  1  1  4  

Område  2017**  2018*  2019  2020    
  Par 

sett  
Reir 

funnet  
Pnkt. 

egg  
Par 

sett  
Reir 

funnet  
Pnkt. 

egg  
Par sett  Reir 

funnet  
Pnkt. 

egg  
Par sett  Reir 

funnet  
Pnkt. egg    

Myrdammen  1  -  -  1  -  -  1  -  -  0  -  -    
Nordbysjøen  9  4  12  2  .  -  3  1  4  4  2  10    
Ramstadsjøen  0  -  -  0  -  -  0  -  -  0  .  -    
Åmotdammen  1  -  -  0  -  -  0  -  -  0  -  -    

 

Tabell 4. Skadefellingsstatistikk, Rælingen kommune 2017-2020 

Statistikk for skadefelling av kanadagås i Rælingen kommune  
Område  2017  2018  2019  2020    

   Antall felte 

fugler  
Antall 

aksjoner  
Antall felte 

fugler  
Antall 

aksjoner  
Antall felte 

fugler  
Antall aksjoner  Antall felte 

fugler  
Antall aksjoner  

Myrdammen  9  2  -  -  -  -  16  1    
Åmotdammen  10  2  8  1  3  1  6  1  

  

Brunskogsnegle  

Brunskogsneglen har stedvis tette bestander i kommunen. Temperatur og fuktighet i sommerhalvåret 

spiller en stor rolle på neste års bestandstetthet. Kommunen mottar årlig henvendelser om å 

gjennomføre tiltak mot brunskogsnegler. Kommunen holder vegetasjonen nede på sine eiendommer, 

men prioriterer ikke egne tiltak rettet mot arten.    

Øvrige arter   

RJFF har de siste årene gjennomført systematisk fellefangst av mink. Det er ikke gjort systematisk 

bekjempelse av andre fremmede arter, men kommunen følger med på utviklingen i form av 

befaring, informasjon fra publikum og registreringer i artsdatabanken.     
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r Fortsatt fokusere på bekjempelse på de tre prioriterte artene, og i likhet med 
tidligere år søke midler til tiltak mot fremmede arter

Videreføre eggpunktering som et tiltak mot kanadagås. Det bør også i tillegg 
vurdere om det skal gjennomføres skadefellingstiltak om eggpunktering ikke 
fungerer som ønsket 

Gi god informasjon til befolkning om skadelige konsekvenser av dumping av 
hageavfall i naturen 
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Friluftsliv, vilt og fiske 

Friluftsliv  

Kommunen jobber aktivt med å tilrettelegge for friluftsliv. Kommunen drifter og utvikler badeplasser, 

turveier, skøytebaner og en rekke grøntområder på kommunal eiendom. I tillegg utvikler og ivaretar 

kommunen stinettverket i samarbeid med DNT og RØX (Foreningen for Østmarka på kryss og tvers 

Rælingen). Kommunen vedlikeholder også løypetraseer og kjører skiløyper på vinteren i tett samarbeid 

med skiforeningen.   

Kommunens statlig sikret friluftsområder  

At et område er statlig sikret vil si at staten har, gjennom kjøp av grunn eller avtaler om bruk og 

tilrettelegging, sikret folks tilgang til friluftsområdet. Rælingen kommune har fire slike områder (Tabell 

5). Kommunen søker og mottar årlig støtte av fylkeskommunen for utvikling av områdene, med 

bakgrunn i godkjente forvaltningsplaner. Områdene driftes gjennom hele året, og spesielt i 

sommerhalvåret legger kommunen ned betydelige ressurser til drift av anleggene. I drift inngår blant 

annet tilsyn, søppelhåndtering, reparasjoner, vask, tilrettelegging og etterfylling av ved på faste 

bålplasser. Videreutvikling av områdene gjøres i henhold til tiltaksplan for områdene og baserer seg i 

stor grad på tilskudd. Gjeldende forvaltningsplaner er for årene 2019-2023.   

Tabell 5. Oversikt over gjennomførte tiltak i statlig sikra friluftsområder i planperioden. 

År ferdigstilt  Område  Tiltak  

2019  Myrdammen  Oppgradering av badeplasser  

2019  Ramstadsjøen  DNT ferdigstilte Huldreheim  

2019  Torva  Drenering av aktivitetsflate  

2019  Åmotdammen  Lions Stubben etablerte gapahuk   

2020  Myrdammen  Oppgradering av parkering og tilkomstvei  

2020  Myrdammen  Framvisning av kulturminne ved dam Nordby  

2020  Myrdammen  Etablering av Myrdammen discgolfpark  

2020  Torva  Etablering av toalettbygg  

 

Reguleringsplan Brudalsvegen/Fjerdingbydammen  

Det pågår reguleringsarbeid for Brudalsvegen og Fjerdingbydammen. I tillegg til å forsyne vann 

til snøproduksjon i Marikollen, reguleres området til å kunne opparbeide Fjerdingbydammen som et 

attraktivt friluftslivsområde; med bademuligheter og bedre forholdene for turgåere og skigåere innover 

Brudalsvegen. Reguleringsplanen skal opp til førstegangsbehandling i 2021.  

Turskiltprosjektet  

Prosjektet har pågått siden 2017 og har et formål om å utbedre stinettverket i hele kommunen ved å 

ivareta de viktigste stiene og tilrettelegge for nye der det er behov. Prosjektet har fokus på å 

tilrettelegge nær bebyggelse og lede turgåere fra bebyggelse mot viktige turmål 

i kommunen. All skilting utenom skiforeningen sine røde skilt, skal følge merkehåndboka til DNT (figur 

2). Dette innebærer en kontinuerlig jobb med å rydde opp i gammel skilting og merking som ikke 

følger standarden. DNT og RØX er uvurderlige samarbeidspartnere for kommunen i planlegging og 

gjennomføring.   

Det er satt opp informasjonsskilt ved Marikollen, Huldreheim, Huldrekolonien, Marikollslottet og 

Tjuvstuåsen. Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med historielaget i kommunen.  

Det er i samarbeid med RJFF utarbeidet nye informasjonsskilt om fisking i marka. Skiltene er 

plassert ut ved innfartsårer og aktuelle fiskevann.   

I det kommende arbeidet med kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal det samtidig 

utarbeides en kommunal sti- og løypeplan.  
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Figur 2. Oversikt over turstier i Rælingen kommune. 

Skiløyper  

Rælingen kommune har totalt ca. 50 km skiløyper i marka. Løypenettet er kupert og passerer en del 

våte og ellers utfordrende partier. En stadig utbedring av løypenettet de seneste årene har derimot 

gjort flere av traseene bedre tilpasset løypekjøring. Den nye lysløypa i Marikollen ble tatt i bruk 

vinteren 20/21 og har gitt kommunens innbyggere et fantastisk anlegg for å utøve lek og trening med 

ski på bena (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kart over ny lysløype i Marikollen. 
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Utfartsparkeringer  

Kommunen har fokus på god tilgjengelighet til marka. I dette inngår det å blant annet ivareta behovet 

for utfartsparkeringer til marka i aktuelle reguleringsplaner. Pr i dag er det fem kommunale 

utfartsparkeringer som tilbyr et godt utgangspunkt for å komme seg ut i marka (figur 4).  

 

  

 

 

 

 

 

Viltforvaltning 

 

Vilt- og fiskeforvaltningen i Rælingen ivaretas både fra det offentlige og fra private 

rettighetshavere. Kommunen er et av viltorganene i den offentlige viltforvaltningen.    

  

Kommunens rolle er å ivareta viltet som en viktig del av det biologiske mangfoldet og synliggjøre 

viltinteressene i beslutningsprosessene. Samtidig har kommunen flere oppgaver som 

kvotebestemmelser (jakt), rapportering (jakt og fallvilt) utarbeide forvaltningsplaner, gi 

høringsuttalelser med mer. Videre har rettighetshaverne (grunneierne) og friluftsorganisasjonen 

Rælingen Jeger- og Fiskerforening (RJFF) en viktig rolle i forvaltningen av utnyttbare viltressurser 

gjennom jakta. Viltutvalget er den politiske forankringen i saker som omhandler vilt. I tillegg har 

kommunen egen viltvaktordning som tar seg av alt fallvilt.   

Forvaltning av elg   

Rælingen er en del av Østmarka og Follo elgregion. I Rælingen kommune er det ett 

godkjent elgvald, inndelt i tre jaktfelt. Jaktkvotene for Rælingen elgvald vedtas for en 3-

årsperiode gjennom valdets driftsplan. Driftsplan for 2020-2022 ble vedtatt i viltutvalget i 2020. Siden 

2017 har det vært en dramatisk nedgang i antall felte og sette dyr (figur 5 og figur 6). Med bakgrunn i 
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Revidere kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  

Kommunens skiltprosjekt fortsetter og stinettverket utvikles område og område. 
Målet er at hele stinettverket skal følge merkehåndboka. 

Figur 4. Utfartsparkering i Rælingen kommune. 
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dette ble kvotene i den nye driftsplanen betydelig redusert. Med formål om å øke andel produktive dyr 

i bestanden rettes uttaket mot yngre dyr i driftsplanperioden.  

 

 
Figur 5. Sett elg pr. jegerdag.                                                            Figur 6. Antall felte elg i Rælingen kommune. 

 

Forvaltning av rådyr   

I Rælingen kommune er det tre godkjente rådyrvald. Jaktkvotene vedtas årlig av viltutvalget. Figur 7 

viser sammenhengen mellom jaktuttak og trafikkdrepte dyr. I 2020 var totalantallet betydelig redusert. 

Uttak fra rovdyr er en ukjent faktor i dette regnestykket og kan være årsaken til nedgangen i 2020. 

Alternativt har rådyrbestanden hatt en generell bestandsnedgang, noe tallene for 2021 vil kunne gi oss 

mer informasjon om. Det vurderes allikevel som positivt å opprettholde en høy jaktinnsats. En større 

jaktinnsats øker verdien av å benytte jaktstatistikk til å vurdere bestandsutviklingen, samtidig som det 

kan gi en høyere utnyttelse av viltet og en reduserende effekt på antall viltpåkjørsler. Fallviltstatistikken 

før 2017 er ufullstendig og tas derfor ikke med i oversikten.   

   

 
Figur 7. Hendelser med rådyr 2013-2020. 

 

Forvaltning av bever   

Frem til 15.05.2017 ble bever forvaltet gjennom kvotefordeling, på lik linje som hjortevilt. Som følge av 

nasjonal ny nasjonal forskrift på bever forvaltes i dag bever som småvilt. Kommuner som ønsker å 

åpne opp for beverjakt må vedta egen lokal forskrift for bever. Rælingen kommune vedtok ny lokal 

forskrift om jakt og fangst av bever 27.mars.2019. Siden 2013 har det kun blitt felt en bever i 

kommunen (tabell 6 neste side). Det har derimot vært betydelig ressursbruk knyttet til 

opprydding etter bever i området rundt Myrdammen i 2019 og 2020, men det har ikke blitt åpnet 
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for jakt eller skadefelling i området. Hensynet til den lave bestandstettheten (kraftig nedgang fra 2013) 

og naturopplevelsen ved å ha bever i et mye besøkt område har veid tungt i denne vurderingen.  

Tabell 6. Jaktstatistikk for bever 2003-2020, Rælingen kommune. 

Jaktstatistikk for 

bever i Rælingen 

kommune  

2003-

2004  

2004-

2005  

2005-

2006  

2006-

2007  

2007-

2008  

2008-

2009  

2009-

2010  

2010-

2011  

2011-

2012  

2012-

2013  

Kvote per år  2  2  2  2  2  2  2  4  8  4  

Antall felte dyr  2  2  2  2  2  2  2  4  2  3  

Skadefellinger  1  -  -  1  -  -  -  3  -  -  

  2013-

2014  

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018 - 

2019  

2019 - 

2020  

      

Kvote per år  4  4  0  1  0  fri  fri        

Antall felte dyr  0  0  0  1  0  0  0        

Skadefellinger  -  -  -  -  -  -  -        

Forvaltning av hjort   

Ny lokal forskrift av bever utløste endringer i tidligere lokal forskrift for jakt etter elg, rådyr og 

bever. Som følge av økte antall observasjoner av hjort ble det i ny lokal forskrift for hjortevilt 

(27.03.2019) åpnet opp for jakt på hjort i kommunen. Jakt på hjort forutsetter, i tillegg til forskrift, søknad 

og godkjenning av et vald bestående av eiendommer som totalt oppnår et minsteareal på 15 000 daa. 

Det er pr i dag ikke opprettet et hjortevald i kommunen.    

Fallvilt   

Årlig registreres det antall påkjørsler av ulike viltarter i kommunen ( 

Tabell 7). Kommunen har en egen viltcontainer som benyttes til nedfryst lagring av fallvilt i påvente av 

prøveresultater for skrantesjuke (CWD). Det er inngått avtale med Lørenskog kommune om sambruk 

av containeren. 

Tabell 7. Antall registrerte påkjørsler av vilt i 2020. 

Art  Antall registrerte påkjørsler 

i 2020  

Elg  2  

Rådyr  15  

Grevling  1  

Rødrev  1  

  

Rælingen kommune har en velfungerende viltvaktordning for innhenting av fallvilt. Kommunestyret 

vedtok å innføre en årlig godtgjøring av viltvakta i 2020.   

Skrantesjuke   

Siden første påviste tilfelle av skrantesjuke i Norge i 2016 har det vært et stort fokus på innsamling av 

hjerne- og lymfeprøver. Alt fallvilt fra hele landet skal testes, og Rælingen kommune har gode rutiner 

for dette. Rælingen kommune er ikke av de tilfeldig utvalgte kommunene som skal teste felt elg under 

jakta. Sykdommen er så langt ikke påvist i Akershus.   

Småvilt og rovvilt   

Grunneierne regulerer jakt på småvilt, som rev, hare, bever og skogsfugl. RJFF har i dag rettigheter 

fra Rælingen skogeierforening til salg av jaktkort.   

Siden 2013 har det vært ulv i Østmarka. Det har vært store utskiftninger i Østmarka-flokken på få 

år. Under vintertellingen 20/21 ble det kun bekreftet 2 ulver av samme kjønn innenfor reviret.     
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Fiske 

Rælingen kommune har et vannareal på 15 km2, som utgjør 21 % av kommunens totale 

areal. Kommunens overordnete målsettinger i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er  

✓ Adgang til fiske for alle 

✓ Øke tilgangen av fisk egnet for sportsfiske 

Fiskeutsetting  

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) og RJFF setter årlig ut totalt 2200-2800 ørret fordelt på over 

30 vann som ligger helt eller delvis innenfor kommunegrensen. RJFF selger årlig i overkant av 1000 

fiskekort, mens OFA selger i underkant av 10 000 fiskekort i Oslomarka, i tillegg til Akerselva.  

Vannkjemiske forhold  

Hvert år analyseres vannprøver fra vann i Rælingen. Her finner man blant annet pH-verdiene, som 

legger grunnlaget for eventuell kalking av de ulike vannene. Kalking administreres av Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus og benyttes som tiltak mot forsuring av vassdrag. Fylkesmannen vurderer at vann 

med minimum pH 5.8 (pH 6.2 for vann med edelkreps) er nødvendig for å opprettholde friske og 

balanserte vann med levedyktige forhold for fisk og øvrig biologisk mangfold. Dagens pH i vannene i 

Rælingen virker nå å ha stabilisert seg over fylkesmannens minstemål, noe som har redusert behovet 

for kalking. Årsaken er trolig mindre sur nedbør i kombinasjon med fortsatt virkning av kalk i 

vannene.   

Annet   

RJFF og OFA mottok henholdsvis 15 000,- og 5 000,- i tilskudd fra kommunen til arbeidet med 

fiskekultivering i 2020.  
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r Nye forvaltningsmål for hjortevilt i kommunen for å sikre ønsket utvikling av 
kommunens hjorteviltbestander. Arbeidet bør koordineres med nabokommuner.

Oppdatere kommunens viltkartlegging for å blant annet sikre ivaretagelse av 
vilthensyn i arealplanleggingen.
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r Øke den naturlige reproduksjonen i de vannene hvor dette er 
mulig. Fiskekultiveringskurs og tilrettelegging av potensielle gytebekker er i den 
sammenheng viktige tiltak.

Ivareta informasjon om fiske og problematikken rundt smitte av krepsepest ivaretas 
i fremtidige informasjonsskilt i og rundt marka
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 Landbruk 

Regionkontor landbruk (RKL) er et interkommunalt samarbeid for kommunene Lørenskog, Oslo og 

Rælingen. Lørenskog er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret. 

RKL er kommunens lokale kompetansesenter for landbruk. Det er førstelinjemyndighet for 

landbrukssaker og er organisert inn under Utbyggingsservice i kommunen. Kontoret ved 

landbrukssjefen er sekretær for Rælingen landbruksutvalg. Kontoret er ansvarlig for 

veterinærvaktordningen for Stor-Oslo vaktområde (7 kommuner inkludert Asker og Bærum). Det ble i 

2020 gjort et nytt anbud på tjeneste og ny avtale ble gjort med NMBU. 

Kommunene har det lokale ansvaret for å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken. 

Kommunens rolle innen landbruk er å ivareta målsettinger i arealpolitikk og næringslivspolitikk 

gjennom juridiske og økonomiske virkemidler. Landbrukskontorets arbeid i 2020 er presentert i 

Årsmeldingen 2020. 

Kommunedelplan landbruk legger premissene for landbrukspolitikken i kommunen. Kommunedelplan 

landbruk for Rælingen inneholder 6 hovedmålsettinger og består av en handlingsdel som viser ansvar 

og tidsaspekt for delmålene i planen. Planen strekker seg fra 2016-2027.  

Veileder for jordflyting i plansaker 

Et av tiltakene fra Landbruksplanen i 2020 var en videreføring av Jordsmonnprosjekt fra 2019 inn i 

rutiner for plan- og bygningslovsbehandling. I prosjektet ble laget en koordinering av 

reguleringsplanarbeid mot krav om erstatningsareal. Planutvalget i Rælingen fikk i mai 2020 veileder 

for jordflytting i plan- og bygningslovsaker til orientering. Der står blant annet i veilederen at «Dersom 

reguleringsplanforslag medfører omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, vil det bli stilt krav om at 

jordsmonnet flyttes til et erstatningsareal som kompensasjon for tap av landbruksjord». Veilederen for 

jordflytting i plan- og bygningslovsaker vil være retningsgivende for utarbeidelse av plan for flytting av 

jordsmonn for nydyrking eller jordforbedring dersom dyrka eller dyrkbar jord blir berørt av tiltak.  

Landbrukets tiltaksstrategier for Lørenskog, Oslo og Rælingen 2021 - 2024 

De lokale tilskuddsordningene innenfor miljø og næring i landbruket forvaltes gjennom landbrukets 

tiltaksstrategier, et dokument som viser tiltakene som blir prioritert i vår region. Landbrukets 

tiltaksstrategier revideres hvert 4. år og i 2020 ble den revidert i tett samarbeid med 

landbruksnæringen og Statsforvalteren. De skal gjelde for perioden 2021 – 2024 for våre tre kommune 

Rælingen, Lørenskog og Oslo. Tiltaksstrategiene ble vedtatt i kommunestyret i Rælingen 14.12.2020. 

Felles tiltaksstrategier betyr at midlene skal samles i en felles pott per tiltak, og fordeles i tråd med 

prioriteringene i strategiene. 

Kulturlandskapsprisen 2020 

Familien Jahr fra Rælingen fikk kulturlandskapsprisen for 2020. Prisen gis av de tre kommunene som 

har regionalt samarbeid om felles landbrukskontor. Kulturlandskapsprisen består av et diplom, 10 000 

kroner og en vandrepremie. Familien Jahr berømmes for bevaring av beiteområdene i naturreservatet 

Nordre Øyeren og ravinebeitene på sin eiendom. Prisen ble utdelt i kommunestyremøtet i desember 

2020.  

https://regionkontorlandbruk.no/
https://regionkontorlandbruk.no/wp-content/uploads/2021/04/Arsmelding_Landbruk_2020_nett13107-07media.pdf
https://regionkontorlandbruk.no/dokumentkategori/lokale-planer/
https://regionkontorlandbruk.no/wp-content/uploads/2021/05/Veileder-for-jordflytting-i-plan-og-bygningslovsaker-Raelingen-kommune-2020.pdf
https://regionkontorlandbruk.no/wp-content/uploads/2021/05/Veileder-for-jordflytting-i-plan-og-bygningslovsaker-Raelingen-kommune-2020.pdf
https://regionkontorlandbruk.no/wp-content/uploads/2021/03/Landbrukets-tiltaksstrategier-for-Lorenskog-Oslo-og-Raelingen-2021-2024.pdf
https://regionkontorlandbruk.no/familien-jahr-fra-raelingen-mottok-kulturlandskapsprisen-2020/


Tilstandsrapport natur og miljø 2021 

 

 

 

18 

 

Fra venstre: prisvinnerne Lars Peder Jahr, Per Jahr, Anne Marie Jahr, Ståle Grøtte (ordfører i Rælingen) og Knut 

Samseth (landbrukssjef). Foto: Ana Nilsen 

Her er juryens begrunnelse: «Årets vinnere skiller seg fra de andre kandidatene ved at de skjøtter 

beiteområder på Fautøya og ravinebeiter på sin eiendom ved hjelp av sine dyr. Familien Jahr driver 

med melk og storfeproduksjon på sin gård i Rælingen kommune.  Området rundt deres gård er et 

historisk viktig kulturlandskap som har blitt holdt i hevd på denne måten i mange år. Familien Jahr 

berømmes for bevaring av beiteområdene i naturreservatet Nordre Øyeren og ravinebeitene på sin 

eiendom på tradisjonell måte. Dyra på beitene er godt synlige for alle forbipasserende og dette er et 

flott eksempel som viser det gode samspillet mellom aktiv bruk av arealer og bevaring av biologiske 

verdier i et viktig kulturlandskap». 

Prosjekt om urbant landbruk og kompostering 

RKL har høsten 2020 gjennomført informasjonsarbeid og nettbasert kurs opp mot urbant landbruk. 

Temaene har vært om livet i jorda og om kompostering. Blystadlia miljøforum og rundt 80 personer fra 

Kjelsås, Lørenskog og Rælingen har deltatt på kursene. 

Skogkulturprosjekt – kartlegging av ungskogpleiebehov 

RKL har som mål å fremme en aktiv og bærekraftig skogpolitikk. Skjøtsel av ungskogen er viktig for å 

sikre fremtidige skogressurser og er et viktig klimatiltak. Skogskjøtsel i form av ungskogpleie omfatter 

rydding av lauv og kratt, og selektering av fremtidstrær i ungskogen. RKL har utført et 

kartleggingsprosjekt av behovet for ungskogpleie, med mål å stimulere investeringslysten i skogen 

blant skogeiere i Rælingen. RKL har avdekket et stort etterslep for ungskogpleie på minst 390 daa i 

skogområdene for Rælingen kommune. Resultatene fra prosjektet vil være viktig for videre arbeid med 

å få utført nødvendig skjøtsel som sikrer fremtidens skogressurser i Rælingen. 
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Målsettingene fra landbruksplanen for Rælingen bør tas med i kommuneplarbeidet i 
2021. 

Samarbeid med kultursektor og økonomisk støtte til synligjøring av kulturminnenen i 
Byåa og tilgjengelighet for allmenheten.

Fornye beredskapsplanen for landbruket i kommunene, etter fjorårets hendelser 
med ras, flom og tørke i regionen.

Øke aktiviteten for ungskogpleie blant skogeiere i Rælingen. Utføre nytt 
ungskogpleieprosjekt, der ungdom brukes som skogsarbeidere. 

Kunnskapsformidling om urbant og bynært landbruk i samarbeid med Blystadlia 
miljøforum og landbruksnæringen.
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Kulturminner og kulturmiljø 
 

Kommunen har hovedansvaret for bevaring av kulturminner, kulturmiljø og landskap i 

lokalsamfunnet. Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2017 – 2028 ligger til grunn for 

kommunens arbeid på området. Plan- og bygningsloven er det viktigste juridiske verktøyet for å 

ivareta kommunens kulturminner og kulturmiljøer, mens kunnskaps- og holdningsbyggende arbeid 

ovenfor eierne av kulturminnene er et virkemiddel det legges stor vekt på.   

Formelt vern av kulturminner og kulturmiljøer  

Kulturminneplanens målsetting om å sikre verneverdige kulturminner og kulturmiljøer gjennom formelt 

vern ivaretas av kommunens arealplanlegging og byggesaksbehandling.   

I 2020 ble det vedtatt 2 detaljreguleringsplaner. En av disse berørte et kulturminne: Holt skole ble 

regulert til bevaring. Ingen kulturminner gikk tapt som følge av reguleringsendringer i 2020.   

Det ble gjort en arkeologisk kartlegging av Haugen gård på Fjerdingby ifm. oppstart av planarbeid. Der 

ble det funnet to automatisk fredede kulturminner (dyrkningsspor), fra henholdsvis eldre bronsealder 

og folkevandringstiden.   

Sefrak-registrerte bygg og kulturminner – endringer 2020  

I regulerings- og byggesaker sjekkes grunnkartet opp mot Sefrak-registeret og kulturminneplanen for å 

se om kulturminner påvirkes, og hvordan de eventuelt skal ivaretas. Planavdelingen fører statistikk 

over frafall/endring av Sefrak-registrerte kulturminner (tabell 8), noe som gir en indikasjon på hvor 

omfattende problemet er selv om den kun viser omsøkte endringer og frafall. Spekulativt forfall og 

tiltak som gjøres uten søknad finnes det ikke rapporterbare tall på.   

  

Tabell 8. Riving/tilbygg/endringer av kulturminner, kulturmiljøer og SEFRAK 2020. 

   

Riving/tilbygg/endringer av kulturminner, kulturmiljøer og SEFRAK 2020   

Kulturminne nr   SEFRAK nr   Gnr/bnr   Adresse   Saksnr   Merknad   

7.3   503/86   81/64   Tomtervegen 37   16/3911   Tilbygg   

25.8      105/83   Sleppenvegen 7   18/915   Fasadeendring   

8.14      85/2   Nesvegen 32   20/1857   Tilbygg   

22.9   204/34   104/56   Skolevegen 8A   18/3692   Bruksendring   

20.1   401/15   103/4   Nylandsvegen 49   19/2563   Rehab pipe   

23.17      105/30   Sorenskrivervegen 13   18/3781   Påbygg, bruksendring   

  

Formidling og holdningsskapende arbeid  

På grunn av Covid 19 har det vært begrensede muligheter for arrangementer og formidling i 

2020. Fokus har derfor vært på fysisk tilrettelegging og informasjonsarbeid.  

✓ Prosjektet Nordby Kulturminneløype: i samarbeid med Rælingen historielag har det vært 

jobbet med trasé og skilting. Løypa har forventet åpning våren 2021.   

✓ Det er igangsatt tilrettelegging av tursti langs Byåa for å tilgjengeliggjøre ulike kulturminner 

som ligger langs elva. I 2020 leverte Viken en arkeologisk rapport for området, og det 

ble utarbeidet en veileder for ivaretakelse av naturmangfoldet. Vanskelig adkomst for rydding 

av skog etc. gjør at prosjektet ikke ventes ferdigstilt før i 2022.  

  

Rælingen kommune deler årlig ut en kulturpris til en person eller gruppe som har utmerket seg ved å 

gjøre en særlig innsats for kommunens kulturliv. Det er Utvalg for kultur og nærmiljø som foretar 

tildelingen, på bakgrunn av innsendte nominasjoner. I 2020 var det Johnny Johansen og Harald 

Haraldstad (Rælingen historielag) som mottok prisen for sitt langvarige arbeid med kulturlandskapet i 

kommunen. Dette er første gangen prisen er blitt delt ut til noen som jobber innenfor 

kulturarv/kulturmiljø, og er et viktig bidrag til å synliggjøre og løfte frem innsatsen som gjøres her.   

https://www.ralingen.kommune.no/kommunedelplan-for-kulturminner-og-kulturmiljoeer-2017-2028.6075926-282834.html
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Kulturminner i Rælingen må gjøres mer synlige for innbyggerne gjennom skilting 
og fysisk tilrettelegging av adkomst.
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Klima og energi 

❖ Klima 

❖ Energi 

❖ Forurensing  

❖ Avfallshåndtering  
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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.  

Klimagassutslipp og statistikk er omfattende, og har mange variabler. For en kommune som skal 

jobbe med reduksjon av egne utslipp, vektlegges det som kalles direkte utslipp. Et produkt kan 

tildeles flere utslipp enn det som fysisk finner sted i forbindelse med bruk av produktet. Eksempelvis vil 

en dieselbil slippe ut fysiske utslipp av klimagasser gjennom eksosrøret. I tillegg vil produksjonen av 

alle komponentene til bilen ha medført utslipp fra fabrikkanlegg i industrien, mens produksjonen av 

drivstoffet vil ha medført utslipp i energisektoren. I dette eksempelet vil utslipp fra eksosrøret være 

bilens direkte utslipp, mens utslipp forbundet med produksjon av kjøretøyet og drivstoff vil betegnes 

som bilens indirekte utslipp. I det nasjonale utslippsregnskapet og i klimagassregnskapet for 

kommuner er utslipp fra produksjon, transport og forbruk av varer og tjenester inkludert, men bare i 

den grad utslippene skjer innenfor kommunegrensen. Utslippene plasseres på den utslippskilden hvor 

de fysiske utslippene faktisk finner sted. 

Klimagassutslipp i Rælingen  

Miljødirektoratet publiserer årlig klimagassstatistikk for kommuene, som gir oversikt over kommunes 

direkte geografiske utslipp (figur 8). Klimagassregnskapet for kommuner og fylker er under 

kontinuerlig utvikling, og mellom hver publisering blir det gjort flere nødvendige og ønskede endringer 

og metodeforbedringer. Derfor vil statistikken også til en viss grad kunne endre seg fra tidligere 

tilstandsrapportering. For mer inngående forklaring på disse endringene, les mer på Miljødirektoratets 

spørsmål og svar side.  

 

Figur 8. Rælingen kommunes direkteutslipp 2009-2019. 

Totalt sett har Rælingen sitt direkte utslipp blitt redusert med 0,5 % det siste året.  Som tidligere år, er 

det industri og vegtrafikk som er det største utslippskildene.  

Ut fra tabell 9 ser vi at det gjennomgående er en liten reduksjon i alle sektorer, med unntak av industri, 

olje og gass.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=540&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/sporsmal-og-svar/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/sporsmal-og-svar/
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Leca-produksjonen i Rælingen er underlagt nasjonale regler for klimakvoter; en tillatelse til å slippe ut 

en viss mengde klimagasser. For å nå internasjonale målsetninger for reduksjon av klimagassutslipp, 

vil det over tid reduseres antall kvoter slik at utslippene av klimagasser totalt sett blir mindre. Etter 

2020 vil nedskaleringen gå fortere ved at den årlige reduksjonen i kvotemengden økes til 2,2 prosent 

per år. Kvotemengden vil da kuttes med knapt 50 millioner kvoter per år, eller nesten tilsvarende 

Norges samlede utslipp. Gjennom årlige reduksjoner i kvotemengden vil utslippene fra de kvotepliktige 

virksomhetene kuttes med 43 prosent fra 2005 til 2030. Dette vil få direkte påvirkning på Leca sine 

kvoter, og det er dermed nasjonale insentiver for å legge om produksjonen til en mer klimavennlig 

måte. For Rælingen som kommune, er det viktig at vi har god dialog med Leca, og oppmuntrer til det 

grønne skiftet.  

Vi har redusert utslipp fra vegtrafikken med 1 % siden 2018, og med 16,5 % siden 2015. En forklaring 

på dette er f.eks. økt andel elbiler, og innblanding av biodrivstoff som er basert på det nasjonale 

gjennomsnittet. Dette viser at tiltak for omlegging til fossilfrie biler har en effekt på det direkte utslippet 

i kommunen.  

Tabell 9. Prosentfordeling av co2 utslipp i Rælingen kommune fra 2009-2019. 

 

Figur 9 viser direkteutslippene fra vegtrafikk for Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm og Enebakk 

kommuner 2015-2019. Her ser vi at det er relativt lik reduksjon i utslipp fra biltrafikken de siste fem 

årene, og vi ser at tiltakene som gjennomføres i kommunene har en effekt på utslipp av CO2. 

 

Figur 9. Direkteutslippene fra vegtrafikk for Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm og Enebakk kommuner 2015-2019. 

0 50000 100000 150000 200000

Enebakk

Lillestrøm

Lørenskog

Rælingen

Tonn CO2 ekvivalenter

Utslipp av CO2 fra vegtrafikk i Rælingen, Lørenskog, 
Lillestrøm og Enebakk 2015-2019 

2019

2018

2017

2016

2015

Prosentfordeling av utslipp (tonn CO₂-ekvivalenter) 

Sektor  2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Annen mobil 

forbrenning 

0,5 % 2,6 % 2,5 % 1,6 % 1,2 % 1,3 % 2,3 % 0,7 % 

Industri, olje og gass 46,7 % 48,8 % 46,0 % 39,4 % 51,1 % 53,8 % 54,8 % 58,0 % 

Jordbruk 2,3 % 2,5 % 2,9 % 3,6 % 2,5 % 2,9 % 2,6 % 2,4 % 

Oppvarming 7,2 % 3,8 % 4,1 % 6,8 % 7,2 % 6,7 % 7,3 % 6,7 % 

Veitrafikk 43,1 % 42,2 % 44,5 % 48,6 % 37,9 % 35,2 % 33,1 % 32,1 % 

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimakvoter/id2076655/
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Miljøsertifisering  

 

ISO 14001 – miljøledelse  

Det er vedtatt at Rælingen kommune skal utvikle miljøarbeidet i tråd NS-14001 standarden. Siden 

miljøledelse er en måte å systematisere arbeidet vårt på, er det viktig at vi tar utgangspunkt i hvordan 

vi har jobbet tidligere. Derfor ble det gjennomført en «gap»-analyse, som viser hvordan vi ligger an i 

arbeidet i henhold til standarden, og det ble avdekket ni gap og seks forbedringsforslag. Dette gir oss 

noe konkret å jobbe mot, og det vil også få stor plass i revideringen av kommunedelplanen for klima, 

energi og sirkulær økonomi.  

Vår 2020 ble det gjennomført et digitalt kurs i ledelse av Standard Online. I tillegg ble det gjennomført 

to administrative workshop med kommunaleteknikk og eiendomsenheten (vedtatt pilotenheter) for å 

møte gapene som ble avdekket. Arbeidet ble naturlig nok påvirket av Covid-19 situasjonen, og vil 

fortsette i 2021.  

Miljøfyrtårn i Rælingen kommune  

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise 

samfunnsansvar. Norsk Lystbåt Destruksjon AS ble i 2020 et Miljøfyrtårn for kontinuerlige forbedringer 

og overvåking av miljøpåvirkninger, og de skal utføre sine tjenester med minst mulig ressursbruk 

(bilde 1). En sertifisert virksomhet oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje, og gjennomfører 

tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Et Miljøfyrtårn-sertifikat tildeles etter en 

uavhengig vurdering av en sertifisør.              

 

Bilde 1. Ordfører Ståle Grøtte delte ut 

Miljøfyrtårn sertifikatet til Norsk 

Lystbåtdestruksjon AS i oktober 2020 
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Revidere kommundelplan klima og energi

Utarbeides et overordnet klimabudsjett for Rælingen kommune som virksomhet sine 
direkte klimautslipp, basert tilgjengelig nasjonal statisikk og veileder.

https://www.ralingen.kommune.no/ny-miljoefyrtaarnbedrift-i-raelingen.6337653-537885.html
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Miljøprogram for bygg og anleggsprosjekter 

 

Miljøoppfølgingsplanen som viktig virkemiddel har blitt utfyllende omtalt i tilstandsrapport natur og 

miljø 2020.   

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 også sørge for at miljøet er en premiss som ikke ses isolert, men i sammenheng 

med resten av bygg- eller anleggsprosjektet. Dagens miljøoppfølgingsprogram er under revisjon, og 

skal ferdigstilles høst 2021. Her vil det vektlegges gjenbruk av materialer, prefabrikasjon, avfallsfire og 

utslippsfrie byggeplasser.   

I 2020 har arbeidet med nye Fjerdingby skole og Ravinen miljøoppfølgingsplan som styrende verktøy.  
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Øke fokus på materialgjenbruk både ved nybygg, vedlikehold, ombygging og riving.

Implementere ny og revidert MOP

Lage egne utslippsbudsjett for bygg- og anleggprosjekter og det bør tas 
utgangspunkt i disse når miljøprogrammet revideres. Det anbefales å settes krav til 
hvor mye utslipp som kommunenes egen byggeaktivitet kan utløse i årene 
fremover.

Velger et miljøklassifiseringssystem/sertifiseringssystem for kommunale bygg som 
setter krav til byggene våre tilsvarende miljøoppfølgingsprogrammet, men som 
omfavner et større og bredere område.
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r Fortsette arbeidet med miljøledelse, som en del i revidering av 
kommunedelplanen 

Jobbe for en sertifisering av miljøledelse, i henhold til ISO 14001-
standarden

Være en synlig og aktiv pådriver mot næringslivet med å informere om 
Miljøfyrtårnordningen.

https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4707973.2185.wbswwjjlnalbjq/Tilstandsrapport+Natur+og+milj%C3%B8+2020+del+2+klima+og+energi+-+vedtatt+17.06.2020.pdf
https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4707973.2185.wbswwjjlnalbjq/Tilstandsrapport+Natur+og+milj%C3%B8+2020+del+2+klima+og+energi+-+vedtatt+17.06.2020.pdf
https://www.ralingen.kommune.no/ny-skole-i-fjerdingby-krets.413200.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/ravinen-kultur-og-familiesenter.532079.no.html
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Klimatilpasning  

 

Kommunen har et grunnleggende og generelt 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 skal bidra til en reduksjon i de nasjonale klimagassutslippene, mens den andre delen skal styrke 

kommunens tilpasning til et endret klima.  

Norsk klimaservicesenter har ut fra rapporten «Klima i Norge 2100- Kunnskapsgrunnlag for 

klimatilpasning», utarbeidet fylkesvise klimaprofiler som gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, 

forventede klimaendringer og klimautfordringer. Det er viktig å oppdatere kunnskapsgrunnlaget i 

forbindelse med ny kommunedelplan. I boksene under vises klimaprofilen til Oslo og Akershus, med 

forventede klimaendringer.  
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r Revidere ROS-analysen for klimahendelser, dette gjøres under revisjon av 
kommunedelplan

Implementere ny kunnskap i planarbeidet 

Øke fokus på naturbaserte løsninger i nye byggeprosjekter, ved rehabilitering av 
bygg og i planarbeidet 

https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/oslo-og-akershus
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Klimanettverk og samarbeid 

 

Miljønettverk Nedre Romerike  

Rælingen kommune deltar sammen med kommunene Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog og Aurskog-

Høland i Miljønettverk 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.  

I forlengelse av seminar om grønne anskaffelser i 2018, ble det 15. mai 2020 arrangert et webinar for 

ytterligere å heve kunnskapen om hvordan kommunene kan bruke grønne innkjøp til å nå kommunale 

mål. Målgruppen for seminaret var politisk ledelse, administrasjon, prosjektledere, eiendomsavdeling 

og innkjøpere. Det var totalt 11 foredragsholdere, blant annet Hamar og Oslo kommuner, FutureBuilt 

og Klima Østfold. Dette ga deltakerne et innblikk i deres arbeid med innkjøpsstrategier rettet mot 

utskifting av bilpark og halvering av klimabelastning i kommunale byggeprosjekter. 

ROAF 

Romerike Avfallsforedling (ROAF) har jevlig kampanjer rettet mot renovasjon og avfall, blant annet tips 

til tekstilgjenvinning, grønne julegaver, hagestell med torvfri jord,og informasjonsfilmer om 

kildesortering.  

I tillegg var det vår 2020 et fokus i media på resirkulering, og det ble en samfunnsdebatt hvorvidt dette 

hadde noe for seg eller ikke. RAF fulgte opp med en artikkel om hvorfor det er viktig å fortsette med 

kildesortering.  

 

 

 

Miljøvennlig innkjøp 

 

Innkjøpsavdelingen har i 2020 hatt sitt først fulle år i drift. Innkjøpsavdelingen primære 

arbeidsoppgave i løpet av 2020 har vært gjennomføring av innkjøp til kommunens avdelinger etter 

regelverket for offentlige anskaffelser, kvalitetssikring av konkurransegrunnlag for anskaffelser 

gjennomført av enhetene selv, samt juridisk rådgivning innenfor offentlige anskaffelser og tilstøtende 

fagområder.  

Innkjøpsavdelingen har i løpet av andre og tredje kvartal av 2020 også bistått med innkjøp av 

smittevernsutstyr samt bistand med etablering av ny smittevernsavdeling i kommunen. Dette arbeidet 

har vært tidkrevende og utfordrende med tanke på tilgangen på smittevernsutstyr.   

Grunnet covid-19 situasjonen har en del av avdelingens planlagte gjøremål for 2020 måtte utsettes, 

herunder utarbeidelse og ferdigstillelse av ny strategi. Innkjøpsstrategien vil ferdigstilles i løpet av 

F
o

rb
e

d
ri
n

g
s
p

u
k
te

r Fortsette å være en del av nettverk, og bruke tilgjengelige plattformer og forum for 
kompetanseheving og samarbeid. 

Etablere et tettere samarbeid med ROAF, og andre lokale aktører som jobber sirkulær 
økonomi og bedring av kommunens miljøtilstand 

Vurdere tettere samarbeid med ROAF i planarbeidet, for å få ny kunnskap og 
nye løsninger inn i arealplanleggingen og byggeprosjekter.

http://kunnskapsbyen.no/baerekraft/gronne-innkjopere-fylte-salen/
https://kunnskapsbyen.no/aktiviteter/gronne-offentlige-anskaffelser/
https://roaf.no/aktuelt/dette-bor-du-gjore-med-odelagte-tekstiler/
https://roaf.no/aktuelt/dette-bor-du-gjore-med-odelagte-tekstiler/
https://roaf.no/aktuelt/ti-tips-til-gronne-julegaver/
https://roaf.no/aktuelt/lag-hage-med-torvfrijord/
https://roaf.no/aktuelt/alt-avfall-skal-sorteres/
https://roaf.no/aktuelt/alt-avfall-skal-sorteres/
https://roaf.no/aktuelt/kildesortering-til-ingen-nytte/
https://roaf.no/aktuelt/kildesortering-til-ingen-nytte/
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2021 hvor ett av delmålene er miljø. Ett av fokusområdene i strategien vil være å legge til rette for 

større grad av sirkulær økonomi i kommunens anskaffelser.  

Kommunen har i løpet av 2020 i hovedsak gjennomført anskaffelser av tjenester hvor miljøkrav ikke 

har vært like aktuelt. I løpet av 2021 vil flere av kommunens større varekontrakter utløpe og 

innkjøpsavdelingen vil da legge vekt på relevante miljøkrav som kan stilles i disse anskaffelsene.  

 

 

 

Transport 

 

Kommunens egen bilpark  

Kommunens bilpark disponeres hovedsakelig av  

• Eiendomsforvaltningen 

• Hjemmebaserte tjenester  

• Kommunalteknikk 

• Enhet for tilrettelagte tjenester  

Basert på nåværende oversikt over kommunens egen bilpark, viser tabell 10 en økning i andel elbiler 

fra 2017 til 2020. Det er en positiv utvikling, men kommunen har et stort potensial i å redusere egne 

klimagassutslipp ved å bytte ut bilparken til fossilfritt. Mange av bilene leases, og det vil være 

hensiktsmessig å lease fossilfritt når det skal inngås nye avtaler.  

Tabell 10. Oversikt over fordeling av fossil-, el-, og hybridbiler i Rælingen kommune 2017-2020. 

Fordeling av fossilbiler og el-biler i kommunens egen bilpark 

 2017 2019 2020* 

Fossilbiler 69 72 54 

El-biler 7 14 17 

Hybrid   1 

Ukjent   4 

Totalt 76 86 76 

 

I tabellen ser vi at det er fire biler som er ukjent, dette er grunnet manglende registreringsnummer i vår 

egen oversikt. Vi ser også at det er en reduksjon i antall biler. Tallene fra 2020 er noe usikkert, da det 

er basert på selvrapportering fra enhetene i en hektisk covid-19- hverdag. Derfor må det 

kvalitetssikres ytterligere i videre arbeid.  
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Innarbeide miljøkrav i kommunens vareanskaffelser og bruke miljø som 
kvalifikasjonskrav og tildelingskrav. 

Ferdigstilling av innkjøpsstrategien

Jobbe for hvordan kommunen i større grad kan legge til rette for sirkulær økonomi i sine 
vareanskaffelser.

Vektlegge kompetanseheving på relevante miljøkrav og hvordan kommunen i større grad kan 
ivareta miljøet og grønne innkjøp i våre anskaffelser. 
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Ladestasjoner 

I 2020 ble det etablert totalt 12 ladeplasser ved rådhuset, hvorav 7 av disse er for ansatte og 5 er for 

tjenestebiler. Ved Marikollen og Fjerdingby ble det etablert til sammen 26 ladeplasser som er 

tilgjengelige for både ansatte og besøkende til idrettsparken, skolen og nytt sentrum. Videre ble det 

etablert 8 ladeplasser ved Smestad skole. Disse er tilgjengelige både for ansatte ved skolen og 

barnehagen, samt for pendlere og besøkende. Det ble også etablert 4 ladeplasser ved Fjerdingby 

innfartsparkering  

Den 1. september 2020 innførte kommunen en avgift på lading av ladbare motorvogner. Satsen er 10 

kr timen, alle dager og hele døgnet. Betalingsplikten er den samme for ansatte som for besøkende. 

For kommunale tjenestebiler er det avgiftsfritak.  

Veisalt 

Salt har en påvirkning på miljøet, og vi salter derfor kun der det er mest nødvendig. Salt er et 

hjelpemiddel i vinterdriften i tillegg til brøyting for raskt å oppnå eller å opprettholde en fremkommelig 

vei. Salting vil hindre tilfrysing av våt vegbane og dermed hindre dannelse av ishinne. Ved duggfall vil 

salt hindre at rim gir glatt vegbane. Ved snøvær vil saltet hindre oppbygging av snøsåle og gjøre 

snøen lettere å fjerne med brøyting.  

Fra vintersesongen 2020-2021 benyttes salt kun på prioriterte veier som hovedveier, veier der det går 

buss og andre prioriterte veier. Øvrige veier, fortau og gang- og sykkelveier strøs med 

grus. Sesongen 2020-2021 viser en stor nedgang i saltforbruket (figur 10). Nedgangen skyldes i stor 

grad redusert salting, nye maskiner og større fokus på opplæring i bruk av salt. Det jobbes videre med 

etablering av snødeponi i forbindelse med ny kommuneplan.   
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Etablere en prosjektgruppe med oppdrag om å kartlegge kommunens 
samlede bilbehov og maskinpark; lease/eie, elektrisk/fossilt dristoff og 
sambruk på tvers av enheter 

Prosjektgruppen skal også se på behovet for ytterligere ladepunkter 
tilknyttet kommunale bygg, og generelt i kommunen 

Viderefører tiltak som reduserer saltbruk; benytte moderne maskiner 
som kan levere riktig saltmengder og fokus på opplæring 

Gjennomgå prioritering av viktige veier, slik at viktige veier prioriteres 
og saltes for å opprettholde en høy standard, mens boligveier og 
mindre viktig veier prioriteres lavere 

Etablere snødeponi som sikrer en håndtering av smeltevann og at 
påvirkning på vannkvalitet og miljø blir minst mulig

Figur 10. Forbruk av salt i perioden 2012 – 2020 mengden salt er oppgitt i tonn. 

https://www.ralingen.kommune.no/her-kan-du-lade.6333831-282834.html
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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.   

Energiforbruk  

Energibruk i kommunale bygg avviker fra normalen i 2020 på grunn av nedstening i forbindelse med 

pandemien (tabell 11). Vedlagt er Energiforbruk i kommunale bygg fordelt på kilde. Fra midten 

av mars og frem til skolestart til høsten har vi forsøkt å holde driften og energibruken på et minimum. 

Balansegangen mellom hjemmekontorløsninger og fortsatt drift i skolene med behov for spredning ga 

noe, men kanskje ikke fullt ut effekten vi kunne ønske oss.   

Tabell 11. Totalforbruk av energi fordelt på formålsbygg sammenlignet med kommunens målsetting oversikt ifra 

2016 til 2020. 

Formålsbygg  Energibruk 

2016  

Energibruk 

2017  

Energibruk  

2018  

Energibruk 

2019  

Energibruk 

2020  

Målsetting for 

energiforbruk  

Skole  129 kWh/m2  136 kWh/m2  151 kWh/m2  127 kWh/m2  128 kwh/m2  135 kWh/m2  

Barnehage  193 kWh/m2  216 kWh/m2  229 kWh/m2  239 kWh/m2  190 kwh/m2  145 kWh/m2  

Kontorbygg  260 kWh/m2  240 kWh/m2  240 kWh/m2  180 kWh/m2  169 kwh/m2  145 kWh/m2  

Idrett  290 kWh/m2  275 kWh/m2  190 kWh/m2  237 kWh/m2  223 kwh/m2  205 kWh/m2  

Kulturbygg  243 kWh/m2  263 kWh/m2  252 kWh/m2  250 kWh/m2  257,0 kwh/m2  175 kWh/m2  

Sykehjem*  275 kWh/m2  195 kWh/m2  205 kWh/m2  216 kWh/m2  229,4 kwh/m2  240 kWh/m2  

Industribygg + 

velferdsbygg  

270 kWh/m2  260 kWh/m2  300 kWh/m2  264 kWh/m2  227 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.  

Eiendomsenheten har brukt perioden godt til å gå inn i hvert bygg og analysere byggene og 

driftsmønster. Omorganisering i driftsavdeling fra allround-driftsteknikker til mer fagspesialiserte 

driftsteknikker hjalp i denne prosessen og viste resultater med omtrent 468.216 kwh eller 

4% reduksjon i energiforbruk i forhold til 2019.  

Videre ble det gjort innsats i innsiktsverktøy. Det ble anskaffet en god del mobile inneklimasensorer 

som ble plassert ut i 12 bygg for å hjelpe å analysere og forstå inneklimaet bedre, avdekke avvik og 

kunne optimalisere sentral driftsstyring av varme og ventilasjonsanlegg.  Videre hjelper sensorer med 

å tilpasse inneklima bedre til smittereduksjon samt kartlegging av f.eks radon.   

Det gjenstår fremdeles en del implementeringsarbeid av enkelte bygg inn i sentral driftsstyring (SD-

anlegg) som vil hjelpe driftspersonell å styre disse byggene bedre når dette er på plass.   

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2014/ny-utgave-av-energiberegningsstandarden-ns-3031/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLGx8EIuOXUzpr9yf-CS6ouNbhgCJlh38wXGJZQkzEndbfqZKCWw1MuRoCL0QQAvD_BwE
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Utfasing oljefyr  

Det er innført et nasjonalt forbud mot bruk av fossilt brensel fra 2020. Statusen for dette arbeidet er 

omtalt i tilstandsrapport for klima og miljø 2020.   

Alle anlegg med oljefyr er konvertert til biobrensel med unntak av rådhuset, som har fått dispensasjon 

fram til 2022 pga. planlagt tilkobling til fjernvarmesentral på Marikollen. Her ble det derimot el-kjelen 

utskiftet i 2019 som medfører en tryggere varmeproduksjon enn før. Den gamle el-kjelen leverte før 

utskiftingen bare ca. 65%effekt. Hafslund har også faset ut kraftutkobling ved forbrukstopper. Ved 

denne løsningen kunne Hafslund koble ut vår el-kjel ved tider med stor belastning i strømnett, som 

da ble fanget opp ved at oljekjelen ble koblet inn. Begge tiltakene samlet medførte en merkbart mindre 

bruk av olje (0 i 2020) frem til oppvarming fra fjernvarmesentralen tas i bruk.  
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Fortsette å få oversikt over eksiterende energiforbruk i kommunale bygg, og utvikle et apparat 
for hvordan dette målrettet kan reduseres.

Fortsette arbeidet med å installere et sentralt driftsanlegg i alle 
formålsbygg

Profesjonalisering av driftsteknikere innen energi-fagene. 

Økt fokus på energioptimalisering av byggene gjennom god 
drift. 

Analyse av tilstandskartleggingsarbeid for byggene og avdekke forbedringspotensial for videre 
energisparetiltak. Innarbeide disse i utviklingsplan, alternativ som nytt EPC-prosjekt .

Implementering av utestående SD-anlegg i toppsystemet

Etablering av nærvarmesentral for rådhus, Rælingen VGS og Bjørnholthagan boliger

Etablering av innsiktsverktøy og kobling mot kunstig inteligens for understøtting av daglig 
drift og SD-optimalisering
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Vannforbruk 

 

En viktig forutsetning for å redusere vannforbruket er å vite hvor mye vi forbruker. Vedlagt vises målt 

Vannforbruk i ulike kommunale bygg for årene 2016-2020.  Fra og med 2010 ble alle nye hus i 

kommunen pålagt å ha vannmålere. Ny forskrift sier at alle næringsbygg skal ha vannmåler. Ved å ha 

en oversikt over forbruket, kan man også avdekke feil, og rette eventuelle uregelmessigheter. 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 mye fra det estimerte, kan man få en indikasjon på om det er et 

overforbruk som skyldes feil på anleggene. Kommunen har i gjeldende plan ingen tallfestede mål for 

vannforbruk i kommunale bygg.   

Nye bygg eller rehabiliterte bygg vil ha nye sanitærinstallasjoner, og disse har generelt et lavere 

vannforbruk en eldre sanitærinstallasjoner. Det er noen få bygg som peker seg ut med noe økt 

vannforbruk som forklares med f. eks bruk av sprinkler til vannlek i barnehager på sommerstid eller 

lekkasjer.   

Totalt sett for hele bygningsmassen har vannforbruket konstant sunket de siste 4 år, også som følge 

av økt bevissthet samt utskifting av en del vannbatterier fra håndbetjening til sensorstyrt og 

sparedyser.  
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Det skal installeres vannmålere i kommunale bygg der dette mangler

Uregelmessighet i forbruk fra år til år må forklares spesifikt for det enkelte bygg - og bygget 
bør sees over ved manglende forklaring

Oppfølging av resultater fra pilotprosjekt om risikobasert legionellabehandling: reduksjon 
av spylevannsbehov for besparelse for vannbehov og oppvarsmingsbehov  

Installasjon av bløtvannstank på Sanbekken svømmehall for reduksjon av spylevannsbehov
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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 forurensingsforskriften 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 (tabell 12). Videre er kommunen 

avhengig av å ha et oppdatert tankregister for å spore lekkasje, samt ansvarliggjøre tankeier gjennom 

informasjon til huseiere, takstmenn og eiendomsmeglere 

Tabell 12. Oversikt over registrerte nedgravde oljetanker i Rælingen kommunes system, 2020. 

Registrering  2020  

Registrerte brenseltanker totalt  441  

Registrert «i bruk»   206  

Registrert sanert   

(sanert forskriftsmessig)   

145  

Registrert «ikke i bruk»   

(ikke sanert forskriftsmessig)  

90  

Offentlige «i bruk»  7  

Næring «i bruk»  12  

Private «i bruk»  182  

 

Forskrift om forbud mot bruk av 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.  

Tabell 13 viser at 36 eiendommer i Rælingen kommune sendte inn dokumentasjon i 2020, og hva det 

ble gitt melding om. 22 eiendommer har fulgt forskriften og sanert oljetanken forskriftsmessig, er 

merket grønt i tabellen.  

Tabell 13. Oversikt over innsendt dokumentasjon om nedgravde oljetanker fra private eiendommer i Rælingen 
kommune, 2020. 

  Sanert 

og 

fjernet  

Stedlig 

sikret 

(rengjort, 

fylt med 

masser)  

Overgang 

til biolje  

Tilstandskontroll 

(ikke 

fjernet/sikret) 

Godkjent 

tilstand  

Tilstandskontroll 

(ikke 

fjernet/sikret) 

Ikke godkjent 

tilstand  

Sum  

Antall  11  7  4  8  6  36  

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1-1#%C2%A71-2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
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       Vannkvalitet og forurensing til vann 

 

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.  

Rælingen kommune er del av to vannområder, vannområde Leira-Nitelva og vannområde Øyeren  . 

Dette er interkommunale samarbeid som arbeider for at vannforekomster minst skal ha god økologisk 

status slik beskrevet i Vannforskriften.  

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, noe det også tas hensyn til i 

vurderingene.   

Det er under marin grense vi finner de mest bebygde områdene, og dermed de mest påvirkede 

vannforekomstene. Påvirkningene er overvannsavrenning fra tette flater, kommunalt avløp, private 

avløpsanlegg, næring og jordbruk. Her er tilstanden fra moderat til svært dårlig i 

vannforekomstene. Det er enkelte steder også høye verdier av e-coli.  

Over marin grense er det minimal påvirkning på innsjøer og bekker, og her er det god tilstand. Øyeren 

er i god til 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 2020 for 

henholdsvis Leira-Nitelva og Øyeren. Hvert år utgir Leira-Nitelva og Øyeren en årsmelding.  

Etablering av modell for dreneringslinjer/flomsoner  

Geodata har påbegynt arbeidet med å utarbeide kart som kan identifisere aktsomhetsområder for flom 

i Rælingen kommune. På grunn av arbeidskapasitet har det vært utfordrende å ferdigstille 

prosjektet. Dette er viktig bakgrunnskunnskap ved fortetting og i utbyggingsområder.  

Private avløpsanlegg (utslipp fra spredte avløpsanlegg)  

Tabell 14 viser at åtte eiendommer har koblet seg til kommunalt ledningsnett i 2020. Det er en økning 

på fire kjemisk/biologiske renseanlegg. Dette tilsvarer seks husstander pga. to fellesanlegg. Totalt er 

det nå 48 private avløpsanlegg i kommunen.   
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Utarbeide en full oversikt over alle oljetanker, og bedre oversikt over oljetanker som ikke 
er bruk eller ikke fjernet. 

Utarbeides rutiner for hvordan kommunen skal gå fram i avvikshåndteringssaker i 
forbindelse med nedgravde oljetanker.

Det er stor forurensingsfare fra ståltanker som er eldre enn 15 år, og disse bør 
kontrolleres hvert 5. år

Vurdere å pålegge eiere som har ulovlige oljetanker liggende, om å fjerne disse. Det 
gjelder oljetanker større enn 3200 liter, og eier av en oljetank som ikke er i bruk. 

https://elveliv.no/
http://vo-øyeren.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriftens
https://www.elveliv.no/filer/dokumenter/aktuellerapporter/2020_rsrapport_VO_Leira-Nitelva.pdf
https://www.elveliv.no/publikasjoner/arsmeldinger
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Tabell 14. Oversikt over spredte private avløpsanlegg i Rælingen kommune, 2019 og 2020. 

Type anlegg  2019  2020  

Slamavskiller  22  22  

Biologisk toalett  2  1  

Slamavskiller med 
sandfilter  

18  7  

Filterbedanlegg  2  2  

Biologisk 
renseanlegg  

1  1  

Kjemisk/biologisk 
renseanlegg  

11  15  

Sum  56  48  

 

Sandfang 
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.   

Alle kommunale sandfang er registrert med bruk av GPS (tabell 15) og er lagt inn i et fagsystem som 

skal håndtere alle sandfang og tømmerutiner for disse. Det er også utarbeidet rutiner for tømming av 

sandfang som ble oversendt fylkesmannen i 2018. Disse rutinene innebærer årlig tømming av 

sandfang som må tømmes hyppig, og en rullering med områdevis tømming hvert år. Iløpet 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. Antall sandfang har økt grunnet overtakelse av nye veier og innmåling av flere 

eldre sandfang.  

 

Tabell 15. Oversikt over kommunale 
sandfang i Rælingen, 2020 

 

 

Oversikt over kommunale sandfang 2020  

Antall innmålte kommunale sandfang  1273  

Antall sandfang som er prioritert og skal tømmes årlig  81  

Antall sandfang som rulleres hvert år  382  
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Arbeidet i den politiske styringsgruppen og i de administrative arbeidsgruppene må følges opp 
i begge vannområder, fra kommunens side.

Arbeidet for redusert forurensingstilførselen til vannforekomstene fortsetter i tråd med de 
nye planene for tiltaksgjennomføring, 2022-2027. Tiltak formidles til enheter via representanter 
fra kommunen i vannområdene. Mange tiltak er allerede forankret i kommunens planverk, 
sentralt gitte forskrifter og lover og må følges opp ut fra dette.

Utarbeide kart som viser dreneringslinjer og flomsoner i kommunen. Dette bør bestilles 
som en ferdig analyse fra et eksternt firma, dersom det ikke er ressurser og kapasitet internt i 
kommunen.

Det startes et arbeid med å finne en løsning på hvordan kommunen skal følge 
opp tilsynsansvaret på mindre avløpsanlegg 

Det bør sees på om kommunen bør innføre en årlig avgift for de med privat 
avløpsløsning, slik at det kan bygges opp midler til å gjennomføre tilsyn 
(selvkost)

Årlig tømming av sandfang fortsetter, og prioritering av tømmefrekvens vurderes 
årlig slik at unødvendig tømming unngås.

Grøftrensk prioriteres på eldre veianlegg slik at overvannet går i sandfang og 
overvannssystem. 
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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. Dette har vært et fokusområde i 

flere år, og det vil det også fortsette å være 

fremover.                  Bilde 3. Sandbekken kunstgressbane. 

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. Kommunen har til sammen seks 

kunstgressbaner med ulik størrelse og innfyll (tabell 16). Det ble ikke etterfylt noe i banene i 2020.   

Tabell 16. Oversikt over kunstgressbaner i Rælingen kommune. 

Størrelse  Antall  Helårsdrift  Gummi-granulat  Biologisk innfyll (sukkerrør)  

11’er bane  3  2  3    

7’er bane  3  2  1  2  

Kunnskap   

Som det fremgår av tilstandsrapporten for 2020 har det de siste årene har det vært et stort nasjonalt 

og internasjonalt fokus på å kartlegge gummigranulatets potensielle miljø- og helseskade. 

Samtidig fokuseres det på å finne nye og forbedrede løsninger for produkter/materialer, drift og 

avhending av kunstgressbaner. I Norge har Miljødirektoratet stilt de samme spørsmålene, men har så 

langt ikke funnet grunn til å forby SBR-granulat (gummigranulat fra oppmalte bildekk). Denne typen 

granulat er dog en betydelig kilde til mikroplast i naturen, og Miljødirektoratet har siden 2017 jobbet 

med en ny forskrift for etablering og drift av idrettsbaner som bruker løst 

plastholdig fyllmateriale. Forskriften ble ikke vedtatt i 2020 slik det var forventet, men kom vår 2021. 

Prosjektet «Kunstgress 2021» har vært aktive gjennom hele året. Prosjektet 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. På prosjektets hjemmesider kan en lese 

nyhetsbrev og rapporter fra gjennomførte forskningsstudier. I 2020 har det blant annet blitt stilt 

spørsmål rundt krav til kunstgresskvalitet, spillernes opplevelser av ulike typer kunstgress, bakterier 

og kunstgressets levetid.   

I Rælingen - gjennomførte tiltak  

Klubbene Rælingen fotballklubb og Løvenstad fotballklubb drifter kunstgressbanene i Rælingen 

gjennom driftsavtale med kommunen. Arbeidet som ble beskrevet i tilstandsrapport 2020 er fortsatt 

aktuelt og pågår. På lik linje med tidligere år har både kommunen og klubbene brukt ressurser 

på opprydding rundt banene i 2020. Fotballklubbene gjennomførte i løpet av våren opprydding rundt 

              Utslipp fra kunstgressbaner  

https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4707973.2185.wbswwjjlnalbjq/Tilstandsrapport+Natur+og+milj%C3%B8+2020+del+2+klima+og+energi+-+vedtatt+17.06.2020.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/juli-2020/kunstgressbaner-far-strengere-krav/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/juli-2020/kunstgressbaner-far-strengere-krav/
https://www.ntnu.no/siat/kunstgress2021
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sine baner. En snøfattig vintersesong i 19/20 var positivt for vinterdrift av banene, da granulat vanligvis 

blir med snøen som brøytes av banene.   

På Sandbekken har kommunen gjennomført et fjellsikringsprosjekt. Som en del av dette prosjektet 

ble det også gjennomført opprydding langs den østlige siden av banene. Her ble 59,9 tonn gammelt 

granulat og granulatholdig masse fjernet og levert til resirkulering. I tillegg ble de delene av dette 

området som ikke allerede hadde fast dekke asfaltert. Asfalterte flater er positivt for lagring av snø, og 

enklere tilbakeføring av granulat til banen om våren.   

I Marikollen har kommunen fokusert på kontroll og vedlikehold av drenerings- og 

overvannssystemet rundt banene med vinterdrift. Kummer og sandfang har blitt tømt og rengjort for å 

hindre at blant annet gammelt granulat tetter hindrer drenering av banene og/eller spres i videre i 

systemet. Det er planlagt at dette arbeidet fortsetter i 2021.   

Arbeidet med ny driftsmodell for kommunale idrettsanlegg har pågått gjennom året, og fortsetter inn i 

2021. 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 deltar kommunen, som anleggseier, jevnlig på webinarer i regi av ulike 

aktører fra både offentlig, privat og frivillig sektor. I 2020 har det vært særlig fokus på løsninger for 

håndtering av gammelt kunstgress. Kommunen holdes også løpende oppdatert på fagfeltet gjennom 

Viken fylkeskommunes deltakelse i prosjektet «Kunstgress 2021».   

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. I 2020 ble det utført 

en kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbaner, hvor Sandbekken kunstgressbane omtales. 

Også utslipp av gummigranulat har tidligere blitt kartlagt, og denne rapporten ble publisert juli 2019.  

 

  

 

 

 

 

F
o

rb
e

d
ri
n

g
s
p

u
n

k
te

r

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

Utbygging av gummigranulat til annet mer miljøvennlig fyll bør som hovedregel 
vurderes ved rehabilitering av kunstgressdekke

Ved etablering av nye kunstgressanlegg og rehabilitering av eksisterende 
kunstgressstystem vurderes før anskaffelse. Kunstgressmarkedet er under utvikling, og 
det anbefales at kommunen ikke legger bestemmelser på forhånd. Systemet som velges 
må tilfredstille kommunens krav til forventet levetid, spillkvalitet og kostnader. 

https://www.ntnu.no/siat/kunstgress2021
https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/kartlegging-av-sinkavrenning-fra-kunstgressbaner
https://www.elveliv.no/filer/dokumenter/vannomradetsrapporter/2019_kunstgressbaner.pdf
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Avfallshåndtering 

      Forsøpling og ulovlig avfallsfyllinger 

Ulovlig avfallsdumping 

I 2020 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. 

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. 

Snødeponi 

Kommunen har et snødeponi i Longsdalen som har en midlertidig tillatelse etter forurensningsloven 

fram til juni 2022. Myndighet for håndtering av forurensning og avfallsproblemer tilknyttet 

snødeponering ligger hos Statsforvalteren.  

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 med å se på lokalisering til deponering av snø og det skal settes av areal til dette i 

kommuneplanen som er under revisjon.  
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r Problemområder med mye søppel må kartlegges, og tiltak bør vurderes ved de områdene 
kommunen ved det finnes ulovlige avfallsfyllinger.

Databasen for grunnforurensing bør oppdateres.

Fokus på varslingsrutiner for forsøplingssaker. 
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    Avfall og gjenvinning i kommunale bygg  

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 samt glass og metall. 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.    
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Etablere et helhetlig system for sortering av avfall i alle formålsbygg, og tilrettelegge for 
avfallsreduksjon 

Måle avfallsmengder pr. bygg med konkrete reduksjonsmål

Lyse ut rammeavtale for brukte møbler i 2021, og returordning for møbler som skiftes 
ut 

Tema sirkulær økonomi i ny kommunedelplan må inneholde krav til andel gjenbrukbare 
byggematerialer, økt krav til avfallsfrie byggeplasser og økt krav til resirkulering 
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Vurdering og anbefaling for videre arbeid 
 

Tilstandsrapporten gir et godt bilde av arbeidet som gjøres for natur og miljø i kommunen. Under hvert 

tema er det tilhørende forbedringspunkter som anses som førende for enhetenes utviklingsområder i 

kommende handlingsprogram og videre arbeidsmål i virksomhetsplaner. Rapporten gir oss god 

oversikt over arbeidet med natur og miljø, men vi har fortsatt mye å gå på i mulig utviklingsarbeid og 

forbedringspunkter som blir viktig å jobbe med videre.  

Systematisk arbeid 

Forbedringspunktene i tilstandsrapporten viser at det fortsatt er systematisk arbeid som bør ha 

hovedfokus kommende år. I 2021 arbeides det med flere planer som påvirker klima og miljø;  

✓ Revidering kommuneplan - samfunnsdel og arealdel  

✓ Revidering kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi  

✓ Revidering kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  

Det jobbes allerede for å sikre en rød tråd og sammenheng i hele kommunens klima og miljøarbeid. 

Ved revidering av ny kommuneplan, er samarbeid mot klimaendringer ett av tre satningsområder. Ny 

kommuneplan baserer seg på FNs bærekraftsmål. Dette satningsområdet vil være utgangspunktet for 

revideringen av kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi.  

I arbeidet med kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi ser vi allerede at flere at 

forbedringspunktene vil omfattes av planens nye målsetninger og tiltak. Revidering av 

kommunedelplanen vil få stor betydning for rapportering og tilstandsrapport videre, og det er viktig at 

tilstandsrapporteringen fanger opp nye målsetninger og tiltak.  

Tilstandsrapport natur og miljø 2020 påpeker behovet for implementering av miljøledelsessystem før 

revidering av kommunedelplan. Dette har blitt justert på, da dette vil gå mer parallelt en tidligere antatt. 

Det er flere elementer i kommunedelplanen som dekker kravene i ISO 14001, og er med på å lage en 

rød tråd i hele arbeidet for enhetene, både med klima og miljø. Revidering av kommunedelplanen tar 

mye ressurser, så når dette avsluttes høst 2021, vil arbeidet med å dekke de resterende gapene 

mellom vårt arbeid og miljøledelsesstandarden fortsette.  

Revidering av kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil inneholde flere av 

forbedringspunktene for friluftsliv og utslipp av gummigranulat. 

Kunnskap, kompetanse og informasjon 

Det er viktig at kommunen har et godt nok kunnskapsgrunnlag til å ta gode avgjørelser i 

saksbehandling, og dette må følges opp av enhetene.  

Med et godt kunnskapsgrunnlag, er kompetanseheving blant ansatte essensielt for å kunne overføre 

kunnskapen til vår egen arbeidshverdag. Tilrettelegging for sirkulær økonomi i vareanskaffelser og 

workshop på ulike temaer som miljøkrav i anskaffelser og grønne innkjøp vil istandsette ansatte til å ta 

gode valg. Erfaringsutveksling i interne og eksterne nettverk vil være viktig for å nå kommunens 

målsetninger, og vi bør være en aktiv part i interkommunale samarbeid.  

Sirkulær økonomi er et nytt tema i ny kommunedelplan, og dette er en relativ ny tankegang for mange 

og det anbefales å etablere et tettere samarbeid med eks. ROAF og andre aktører for å få ny 

kunnskap og kompetanse.  

God informasjon ut til innbyggere kan være med å redusere utfordringer med f.eks. forsøpling og 

ferdsel i naturen. Ved å bruke de plattformene vi har, og knytte oss til pågående kampanjer, kan vi gi 

vennlige dytt i riktig retning for innbyggerne.   

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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Vedlegg 
 

Energiforbruk 
Energiforbruk kommunale bygg fordelt på kilde.  

Tendensen viser positiv eller negativ utvikling, vist i fargene grønt og rødt.  
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Vannforbruk 

Tabellen under viser målt forbruk av vann i ulike kommunale bygg for årene 2016-2020. Tendensen 

viser positiv eller negativ utvikling, vist i fargene grønt og rødt.  
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