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3Temaplan Handling mot klimaendringene - Innsatsområder

KLIMASMART MAT

• Redusere matsvinn

• Legge til rette for valg av 

klimavennlig og kortreist mat

• Klimavennlig lokalt jordbruk

BYGG OG ANLEGG
• Utslippsfrie løsninger i bygg- og anleggsvirksomhet

• Nullutslippsbygg

• Nær-nullenergistandard i nybygg

• Lavkarbonmaterialer

• Rehabilitering framfor å bygge nytt

• Gjenbruk og massebalanse

• Klimahensyn ved plassering av bygg og anlegg

ENDRING, LEDELSE OG 
KOMMUNIKASJON

• Ledere skal peke retning og motivere til klimavennlig adferd

• Positiv klimakommunikasjon

• Balansert tilnærming til de tre bærekraftsdimensjonene mijlø, 

økonomi og sosial bærekraft

• Miljøsertifisering av kommunale virksomheter

GRØNN MOBILITET
• Redusere behovet for transport

• Gjøre gange, sykkel og kollektivt 

konkurransedyktig

• Legge til rette for at ansatte skal gå, sykle og ta 

kollektivt

• Utfasing av fossile kjøretøy

BÆREKRAFTIG FORBRUK

•Økt reparasjon, ombruk og delingsøkonomi

•Kunnskapsdeling og samarbeid om sirkulære 

løsninger

•Gjøre det enklere for innbyggere og 

næringsliv å kildesortere

•Mest mulig av avfallet skal bli til resirkulerte 

råvarer

NATUREN SOM KARBONLAGER

• Null netto utbygging av natur og matjord

• Økt fokus på skogvern

• Oppdatere kunnskap på naturens og jordas 

rolle i karbonkretsløpet

• Ta vare på myr og bruke torvfri jord
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Jeg liker å handle og kjøper det jeg har lyst på hvis jeg
har råd

Jeg prøver å begrense forbruket mitt, men ser at jeg
kjøper ting jeg ikke trenger

Jeg har begrenset forbruket mitt og kjøper kun det jeg
trenger

Ingen av disse

41% forsøker å begrense forbruket, men ser at de allikevel kjøper ting de ikke 

trenger

Hvilket av følgende utsagn er du mest enig i? (n=335) Prosent. 

34% av de som ikke er endringsvillige

51% av de som har endret atferd, 53% de under 40 år

52% av de over 60 år, 52% av de med lav inntekt
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De fleste (63%) vurderer som oftest eller alltid å reparere før de kjøper nytt

Før du kjøper noe nytt, hvor ofte vurderer du om det du har fra før kan repareres? (n=335) Prosent. 
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Aldri

Sjelden

Noen ganger

Som oftest

Alltid

Kommer an på hva det gjelder

Vet ikke/ubesvart
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43
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40

44

40

43

43
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17
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Total

Mann

Kvinne

< 40 år

40-59 år

60 år+

Endringsvillig

Har endret vaner

Ikke endringsvillig

Lav utdanning

Høy utdanning

Inntekt < kr 400'

Inntekt kr. 400'-599'

Inntekt kr 600'+

Som oftest Alltid

Andel som oftest/alltid

63%
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I Asker kastes i snitt 11,5 tonn elektronikk i uka på 

gjenvinningsstasjonene
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Møbler i egen virksomhet 

8

Viken Helseforetak Asker kommune





Digital database – Loopfront 
(tidligere GreenStock)

Skjermdump: Loopfront



Lager



Kommunale arbeidssentre

• Solbrå arbeidssenter

• Daleløkken arbeidssenter

• Drengsrud arbeidssenter
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Reparasjon og deler til stoler



Kjøp av brukte møbler



Askers ombrukstilbud
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Ombruksfestivalen Asker



• Nordmenn pusser opp for 84 mrd. kr 

• Inkl. 28 mrd. til kjøp av møbler 

Dersom askerbøringen er som en 
gjennomsnittlig nordmann:

• Oppussing: Kr 38.000 pr 
husholdning pr år

• Inkl nye møbler hvert år for nesten 
kr 13.000 pr husholdning

21

Utslippet av klimagasser fra produksjon og transport av kun møbler tilsvarer det 

årlige utslippet fra 3.500-7.000 bensin-/dieselbiler
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Påmelding nyhetsbrev: https://pub.dialogapi.no/s/e90f9b2b-4b9c-4879-94d9-a013b3d7f73c

https://pub.dialogapi.no/s/e90f9b2b-4b9c-4879-94d9-a013b3d7f73c


24

Instagram: asker_ombruk
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