Energi- og klimaplan
Lier kommune
2017-2020

Visjon:
Lier skal bli et lavenergi- og lavutslippssamfunn.
Hovedmål:
Vi skal være klimanøytrale innen 2030
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Prosess og forankring
• Utarbeidet i samarbeid med politisk referansegruppe oppnevnt av Miljøutvalget –
• Gina Ekeberg (H), Per Vemork(FrP) og Runar Gravdal (Ap) - møter (febr. – aug.)
• Felles workshop med Røyken og Hurum - for innbyggere og andre interessenter (april)

• Internt- Innkjøp, plan, sektor samfunn, Lier eiendomsselskap, VIVA,
beredskapsansvarlig, oppvekst, omsorg.
• Ekstern - Landbruk og næringsliv (april – mai)
• Politisk førstegangsbehandling i november
• Høring november – desember, 6 høringsinnspill
• Politisk behandling nå i februar/mars

Side | 2

23.02.2017

Prinsipper
• Kommunens handlingsrom
– Valg av tiltak
• Fra direkte utslipp til
klimafotavtrykk
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Mål og målindikatorer
Lier kommunes drift
Redusere innen 2020:
Lokale stasjonære klimagassutslipp med 90 %
Stasjonært energiforbruk med 20 %
Nytt hovedmål for Liersamfunnet fra
Mobilt utslipp med 40 %
politisk førstegangsbehandling:
Vi skal være klimanøytrale i 2030.

Liersamfunnet
Manglende tallgrunnlag – mål Liersamfunnet
Inkludere målindikatorer
- måle utviklingen
- styre klimainnsatsen
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Mål for hvert delområde i
handlingsplanene.

Handlingsplaner
•

Handlingsplan for Lier kommunes
virksomhet
– Energibruk i bygg
– Transport
– Vei, vann og avløp
– Innkjøp, forbruk og avfall
– Klimaledelse

•

Handlingsplan for Liersamfunnet
– Areal og transport
– Energibruk i bygg
– Forbruk og avfall
– Utdanning og kunnskap
– Samarbeid med næringslivet
– Samarbeid med landbruk
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•

Handlingsplan for klimatilpasning
– Øke kunnskap og kartlegge
sårbarhet om konsekvenser.

Tiltak Lier kommunes drift
Energibruk i bygg

Tiltakene

Energioppfølging
Vurdering av miljøkvaliteter i byggeprosjekt
Nye bygg- følge energikrav i passivhusstandard
Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder

Transport

Mer bruk av miljøvennlig transport til og fra, og i jobb
redusere transport i tjeneste

Vei, vann og avløp
Innkjøp
Forbruk og avfall

Redusere energiforbruk i vann og avløpssystemet
Stille klimakrav i innkjøp.
Tilrettelegge for mer gjenbruk av møbler og utstyr
Redusere matsvinn i helsesektoren

Klimaledelse

Årlig klimagassregnskap
Årlig politisk rapportering

Tiltak Liersamfunnet
Areal og transport

Utvikle Lierstranda til en energi- og klimanøytral fjordby
Høye miljø- og klimamål ved store nye boligprosjekter
Fortetting i eksisterende tettsteder.

Energibruk i bygg
Forbruk og avfall
Utdanning og kunnskap

Energirådgivning
Samarbeid med RfD om kampanjer mot skole og samfunn
Klimainformasjon til innbyggere
Undervisningsopplegg for skolen

Næringsliv

Delta i klimapartnerskap med næringslivet
Samarbeidsprosjekter om å redusere klimagassutslipp fra transport

Landbruk

Samarbeid med landbruket om forum for energi- og klimatiltak

Klimatilpasningstiltak
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Øke kunnskap og kartlegge sårbarhet om konsekvenser.
Tverrfaglig samordning i kommunens virksomheter
Plan for flomberedskap og overvannshåndtering
Arbeide for bevaring av biologisk mangfold i et endret klima
Øke kompetanse om klimaendringer i landbruket

Takk for meg
ingebjorg.tofte@lier.kommune.no
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