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Kortversjon 

 

I februar 2019 signerte 54 ordførere i Osloregionen en erklæring om klima og miljø. Siden 

den gang er verdens klima- og miljøtilstand forverret. Vi, ordførere i Osloregionen IPR, vil 

derfor fornye og forsterke vår ambisjon om at Osloregionen skal være Europas ledende 

hovedstadsregion innenfor klima og miljø.  

 
Det innebærer at vi: 

 Anerkjenner internasjonale og nasjonale klimamål og utfordringene knyttet til tap av 

naturmangfold 

 Vil legge press på nasjonale myndigheter for at de skal iverksette nødvendige tiltak, 

gir kommunene nødvendige verktøy og gjennom sine roller bidrar til reduserte utslipp  

 Vil samarbeide aktivt med internasjonale organisasjoner og integrere FNs 

bærekraftsmål i vår planlegging og drift 

Vi vil som ordførere ha spesiell fokus på følgende: 

 

Klima  
 Forplikte oss til å jobbe systematisk med å redusere utslipp, 

bevare økosystemer, øke karbonbinding og bevare 

naturmangfoldet i våre kommuner 

 Sette oss ambisiøse, tallfestede og forpliktende klimamål i 

tråd med Parisavtalen og minst på nivå med Norges og EUs 

mål om utslippskutt og utarbeide tiltak som gjennomsyrer våre 

planer og styringssystemer som f.eks. klimabudsjetter 

 Jobbe for redusert forbruk, gjenbruk og iverksette 

klimatilpasningstiltak som gjør våre kommuner mer robuste 

mot dagens og fremtidens klima 

 
 

Miljø- og naturforvaltning  
 Jobbe for vern av myr og dyrket mark 

 Som planmyndighet legge vekt på bevaring av natur- og 

artsmangfold, naturrestaurering og jordvern  

 Gjenopprette økosystemer i innsjøer, vassdrag og Oslofjorden og 

samarbeide om vannressursforvaltning 

 Stille krav, støtte opp og tilrettelegge for at jordbruk og skogbruk 

bidrar til redusert klimagassutslipp og økt karbonbinding 

 Tilstrebe areal- og naturnøytralitet for å nå målene om å ivareta 

det rike naturmangfoldet rundt Oslofjorden 
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Areal- og transportplanlegging 
 

 Bidra til kompakt tettstedsutvikling og bærekraftige transportløsninger 

 Videreføre og styrke felles regionale planer for areal og transport 

som grunnlag for en flerkjernet region 

 Gjøre vår innsats for å nå nullvekstmålet ved at veksten i 

persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange 

 Iverksette tiltak i for en effektiv, miljø, - og klimavennlig logistikk og 

varedistribusjon  

 Etterspørre fossilfri og der det er mulig utslippsfri transport i våre 

vare- og tjenesteanskaffelser 

 Legge til rette for ladeinfrastruktur og fyllestasjoner for lette og tyngre 

kjøretøy og sette av arealer til samlast, lading, ombruk og gjenbruk  

 

 
 

Grønn næringsutvikling 
 

 Arbeide systematisk og over kommunegrensene med å 

legge til rette for industriområder for grønn næringsutvikling  

 Legge til rette for næringsutvikling knyttet til sirkulær 

økonomi og fremme sirkulære løsninger i egen virksomhet.  

 Vekte klima og miljø høyt i anbudsprosesser og bruke 

anskaffelsesregelverket for å fremme grønne og innovative 

anskaffelser.  

 Etterspørre fossilfrie og der det er mulig utslippsfrie bygge- 

og anleggsplasser  

 Etterstrebe forutsigbarhet for næringslivet, dialog og 

samarbeid for en grønn næringsutvikling 

 

 

 
 
Osloregionen er en av hovedstadsregionene i Europa med raskest befolkningsvekst. De 64 medlemskommunene 

i Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) representerer 2,3 millioner innbyggere, og i 2020 stod 

Osloregionen for 22 % av de totale klimagassutslippene i Norge. Hele 50 % av de nasjonale utslippene innen 

veitrafikk kom fra denne regionen. 


