
OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR KLIMA OG MILJØ 

REFERAT FRA MØTE 19.05.2022 PÅ TEAMS 
UTKAST PER 20.05.2022     
 

Tilstede: 

Navn Virksomhet 

Bjørn Erik Nordby  Asker kommune 

Anne Margrethe Lia-Jonassen Bærum kommune 

Anette Ruud Drammen kommune 

Magnus Øgard Eidsvoll kommune/Gardermoregionen 

Grete Rasmussen Fredrikstad kommune/Søndre Viken regionråd 

Lise Wenche Dufseth Urset Hamar kommune 

Benjamin Rød Horten kommune 

Marit Haakaas Indre Østfold Regionråd 

Kristin Stavnem Innlandet fylkeskommune 

Morten Hals Innlandet fylkeskommune 

Hilde Solli Klimaetaten, Oslo kommune 

Kjersti Enger Dybendal Kongsvingerregionen 

Charlotte Aune Bryne  Moss kommune/Mosseregionen 

Pauline Johanne Kajl Nesodden kommune 

Guro Haug Nittedal kommune/SNR 

Gisle Haakonsen Oslo kommune, byrådsavd miljø og samferdsel 

Merete Agerbak-Jensen Osloregionen 

Eva Næss Karlsen Osloregionen 

Bente Elsrud Anfinnsen Ringerike kommune 

Martina Halhjem Grøttå Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Gaute Thomassen Vestre Toten kommune/Gjøvikregionen 

Gerd Blindheim Jacobsen Viken fylkeskommune/Klima Viken 

 
 
Innleder:  Elin Lerum Boasson, forsker CICERO 
 
Sekretariatet:  Merete Agerbak-Jensen, Eva Næss Karlsen  
 
Møteleder: Bente Elsrud Anfinnsen, Ringerike kommune 
  
Se presentasjoner på Osloregionens web-sider. 
 
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Godkjent 

 

2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 10. mars 2022 

Godkjent. 

 

3. KLIMASTATUS 2022 OG DE GODE HISTORIENE  

Se presentasjon på Osloregionens web-sider. 

 

https://www.osloregionen.no/prosjekter/klima/faggruppemoter-klima-og-miljo/
https://www.osloregionen.no/prosjekter/klima/faggruppemoter-klima-og-miljo/


Kommentarer: 

 Spørsmål til statistikk på delregionnivå, utviklingen 2009-2020 vs 2019-2020. Sjekkes opp. 

 

4. BEST-KONFERANSEN 2. JUNI OG ORDFØRERERKLÆRING 

Innledning v/Eva og Merete 

 

Kommentarer/momenter fra diskusjon: 

 Oppfordrer til å melde seg på BEST-konferansen 2. juni, se informasjon her.  

 Innspill til profilering av ordførererklæringen lokalt:  

 Benytte anledningen til å løfte frem behov for regionalt samarbeid og Osloregionens 
samarbeidsarenaer: Grønn næringstransport, Oslofjorden, samarbeid areal og transport 
på tvers av forvaltningsnivåer og geografiske grenser 

 Bruke historiene fra klimastatus 
 

 

5. ORIENTERING OM PROSJEKT ENERGISTASJONER FOR GRØNN NÆRINGSTRANSPORT 

Presentasjon v/Eva 

 

Kommentarer/momenter fra diskusjon: 

 Sekretariatet ber om mer informasjon på aktuelle tomter/lokasjoner. Excel-fil sendes ut for 

detaljer. 

 Mulig for flere representanter til å delta i felles koordineringsgruppe for prosjektene i 

Osloregionen og Østlandssamarbeidet, med neste møte 8. juni. Interesserte bes ta kontakt 

med Eva. 

 Spørsmål om ikke prosjektene til Østlandssamarbeidet og Osloregionen burde vært samlet til 

ett prosjekt. 

 Kommentar om at det kan være flere aktuelle tomter i flere kommuner. NB! Ikke for sent å gi 

innspill på potensielle tomter 

 Forslag om å legge aktuelle tomter inn i et kart. Trenger kartinformasjon for å gjøre dette. 

 Mulig barriere for tilgang til tomter kan være LNF-områder 

 Prosjektet bør belyse kriterier for aktuelle tomter til ladeinfrastruktur/energistasjoner, f.eks. 

størrelse på tomt. 

 Spørsmål om forslag til bestemmelse i Lillestrøm kommune kan deles. Her er forslaget til 

bestemmelse i kommuneplanens arealdel i Lillestrøm kommune:  

 Planen skal til førstegangs behandling i formannskapet 01.06.22. Med alle forbehold 
om videre saksgang så har kommunedirektøren i sitt forslag til bestemmelser lagt inn 
følgende i §2-5 Næring: Ved regulering av næringsarealer skal behovet for 
ladeinfrastruktur og fyllestasjoner for hydrogen og biogass for næringstransporten 
utredes og behovet sikres ved at det etableres tilstrekkelig og hensiktsmessig 
infrastruktur. 
https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/8155
49?agendaItemId=206669  

 

6. ORIENTERING OM PROSJEKTET OPPDRAG OSLOFJORDEN 

Presentasjon v/Eva 

 

https://www.osloregionen.no/best-konferansen-2022/
https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/815549?agendaItemId=206669
https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/815549?agendaItemId=206669


Kommentarer/momenter fra diskusjon: 

 Ber om navn på personer som ønsker å delta i koordineringsgruppe (Osloregionen og 

Østlandssamarbeidet) for prosjekt om Oslofjorden. Første møte er 15. juni, kl 12-14. 

 Osloregionen har fått henvendelse fra Klima- og miljødepartementet om synspunkter på 

supplering med flere ordførere til Oslofjordrådet. 

 

7. INNSPILL TIL MIDTVEISRAPPORT FRA KLIMAUTVALGET 2050 – PLANLAGT PROSESS 

Presentasjon v/Merete 

Kommentarer: 

 Oslo har hatt møte med utvalget. Midtveisrapport blir sannsynligvis overordnet med en 

punktliste av hovedstrategier  

 I tillegg til områdene som er nevnt i prosessnotatet er klimakrav i arealplaner veldig 

aktuelt å ta opp fra Osloregionens side  

 Viser også til innspill sendt Miljødirektoratet (se orienteringssak under) om kommuners 

rolle og virkemidler på klimaområdet 

 

8. FAGGRUPPEMØTE 24.-25. AUGUST – SKISSE TIL PROGRAM 

Hold av 24.-25. august for felles faggruppesamling til Kongsvinger. Nærmere program kommer. 

Kommentarer: 

 Sirkulær økonomi mulig tema. Viser til Vikens arbeid på dette og rapport som Deloitte 

nylig har levert på oppdrag for KS.  

 

9. KLIMASKOLE JUNI OG HØSTEN 2022 

Innledning v/Merete 

Neste klimaskole 16. juni, kl 0830-10. Tema: Kollektivtransport i omstilling. 

 

Innspill til tema for klimaskole fremover: 

• Skogbruk, bl. A Oslo kommunes hogtsprosjekt (Bymiljøetaten/Klimaetaten). Mikael Olsson, 

skogvern NMBU. Også NMBU: ECOFOREST-prosjekt, karbonlagring i skog. Identifisert arealer 

lokalt. 

• Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter (bl.a Miljøfyrtårns hovedkontormodell) 

• Klimavennlig avfallstransport (eksempel fra Asker og Ålesund) 

• Klimakrav i konkurranse/anbud generelt  

• Klimaregnskap for bedrifter: Bl.a Klimapartnere, Skift. 

• Klimabestemmelsen i kommuneplanenes arealdel, muligheter og konsekvenser (Bergen og 

Oslo har utredet)  

• Klimakommunikasjon 

• Sirkulærøkonomi: KS har nylig fått utarbeidet en rapport om kommunenes handlingsrom 

• Mat og miljø; matsvinn og klimavennlige menyer 

 

10. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER 

 Klima Viken minner om Klimakonferanse 18.-19. oktober 

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/miljo/sirkular-okonomi-og-avfallspolitikk/nytt-kunnskapsgrunnlag-om-sirkular-okonomi/
https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/miljo/sirkular-okonomi-og-avfallspolitikk/nytt-kunnskapsgrunnlag-om-sirkular-okonomi/
https://viken.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=3509&MId1=7


 Orientering om innspill til Miljødirektoratet v/Bente Elsrud Anfinnsen, Ringerike kommune. 

Innspill er sendt til Miljødirektoratet ifm oppdrag de har overfor Klima- og 

miljødepartementet om kommuners rolle og virkemidler på klimaområdet. MD har knapt 

med tid på oppdraget, men ba om innspill fra kommunene. Bente inviterte 

faggruppemedlemmer og Klima Viken-kontakter til å sende innspill til MD. Det ble også 

invitert til et kort med MD med nøkkelpersoner om dette i april.  Viser verdien av et godt 

nettverk på klimaområdet. 

 

 Orientering om tilleggsavtale Oslopakke 3 v/Gisle Haakonsen, Oslo kommune.  

o Oslopakke 3 er en avtale som skal finansiere investeringer, drift og vedlikehold av 

viktige kollektivprosjekter samtidig som den skal bidra til oppfyllelse av klima- og 

trafikkmål for Oslo og Viken. Ble landet en enighet om en tilleggsavtale som partene 

signerte for to uker siden. 

Hovedpunkter:  
o Det er prioritert midler til  

 Fornebubanen 

 Nytt signalsystem for T-banen 

 Betydelige midler til vedlikehold av T-bane og trikk 

 Satsingen på utbygging av sykkelveinettet fortsetter  

o Takstøkninger fra 1. september 2022 og 1. januar 2024: Elbiler øker mer enn 

fossilbiler. Settes opp til 50% av fossiltakst. Dette er mer enn det faglige rådet med 

tanke på klima, men er viktig for å få finansiering, for å få folk over fra bil til kollektiv 

og det gir en mer rettferdig fordeling av kostnadene 

o Forutsigbarhetsvedtak: Tunge kjøretøy på el og hydrogen har i dag fritak for 

bompenger. Dette skal gjelde ut 2027. Det gir forutsigbarhet for næringslivet når de 

nå prøver å regne hjem investeringer i ny, miljøvennlig kjøretøypark.  

o Biogass: Det innføres fritak for biogass på tunge kjøretøy så snart regjeringen får 

opplegget for dette på plass. Fritaket står også i fem år. 

o Elvarebiler har fritak til 2024 (ikke angitt hva som skjer etter det) 

o Det er lagt inn føringer for kunnskapsgrunnlag for 2024-forhandlingene:  

o Det skal lages en lavutslippsstrategi for Oslopakke 3 

o Det skal utredes hvordan målstrukturen i O3 kan moderniseres. 

o Enigheten bidrar til 10% trafikkreduksjon og 8% utslippsreduksjon i 2024, 

sammenlignet med referansebanen 

 

11. EVENTUELT 

Ingen saker til eventuelt.  

 
 
Kl 11:00- ca 11:45  
IPCCs SJETTE HOVEDRAPPORT, DELRAPPORT 3 - NASJONAL KLIMAPOLITIKK OG 
BETYDNINGEN AV KOMMUNALE TILTAK, v/Elin Lerum Boasson, forsker CICERO 

 

Se presentasjon på Osloregionens web-sider. 

https://www.osloregionen.no/prosjekter/klima/faggruppemoter-klima-og-miljo/

