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1 Sammendrag 
 
Energibruken i Ski kommunes bygninger er redusert de siste årene til 
tross for at det i løpet av perioden er satt strengere krav til inneklima 
og ventilasjon og bruken av elektriske apparater må antas å ha økt.  
Samtidig er antall årsverk for driftspersonell redusert gjennom 
kommunens bruk av sentrale driftsstyringsanlegg. 
 
Sammenlignet med normtall fra Enova, ligger Ski kommune ca. 14% 
under det anbefalte nivået for bygningsmassen. Kommunen har gode 
innkjøpsavtaler for strøm og olje. Avtalen om fri nettleie på en del av 
kommunens bygninger vurderes som spesielt gunstig. 
 
Ski kommune har hatt betydelig fokus på energibruk og har satt i verk 
tiltak for å begrense energibruken. Dette gjenspeiles i 
styringsdokumenter som kommuneplan, årsmelding med Grønt 
regnskap, egen handlingsplan for bærekraftig utvikling mv.  Det synes 
samtidig å være gjennomgående god kjennskap og engasjement til 
temaet i hele organisasjonen. 
 
Det er gjennomført flere Enøk-analyser av bygningene, og de fleste 
foreslåtte tiltakene er fulgt opp. Dette ser ut til å ha gitt gode 
resultater, både i form av redusert energibruk, redusert bemannings-
behov og bedre kvalitet på lokalene for tjenestene. 
 
I tillegg til at kommunen selv har godt grep om egen energibruk, er 
det satt i verk en rekke tiltak som kan påvirke andre aktører i 
kommunen til å begrense sin energibruk. 
 
Ski kommune har satt i verk tiltak for at energiproduksjonen i større 
grad kan baseres på nye, fornybare energikilder ved å  tilrettelegge for 
at Follo Fjernvarme AS skal kunne levere fjernvarme basert på 
biobrensel i tiden fremover. Det er gitt konsesjon, der det kreves at 
alle nye og nyrenoverte bygninger over 300 kvm i Ski sentrum har 
tilknytningsplikt. I løpet av våren vil det trolig bli inngått 
intensjonsavtale om levering av fjernvarme til kommunens egne 
bygninger også. Kommunens egne bygninger er i betydelig grad lagt 
til rette for bruk av vannbåren varme. 
 
Revisjonen mener at Ski kommunens engasjement i dette arbeidet har 
vært godt og solid, og i stor grad bidrar til omlegging av 
energiproduksjonen. 
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2 Bakgrunn 
 
Kontrollutvalget i ski kommune vedtok i sak 26/05 å gjennomføre 
prosjektet Energibruk i kommunale bygninger i 2005. Tilsvarende 
prosjekt er gjennomført for Vestby kommune. Prosjektet kom opp 
som et innspill fra Ski kommune. Ski kommune har satset mye på 
sentral driftsstyring de siste årene, og mener å ha gode effekter av 
dette i form av energisparing.  
 
Generelt brukes det stadig mer energi til bygninger, hvorav energibruk 
til ventilasjon og kjøling øker mest. Mesteparten av energiøkningen er 
basert på olje og elektrisitet. I Norge er størsteparten av energibruken 
basert på elektrisitet fra vannkraft. Vi bruker imidlertid allerede i dag 
mer elektrisitet enn vi har mulighet til å produsere selv. Vi er også en 
del av et åpent internasjonalt kraftmarked dominert av fossil energi. 
Av miljømessige hensyn bør vi derfor redusere vår energibruk. 
  
Kommunene har en viktig rolle i å bidra til nasjonale målsettinger om 
redusert energibruk.  De har også i ulik grad forpliktet seg til å bidra 
til en bærekraftig utvikling, ved å bidra til redusert energibruk og 
omlegging til alternative energisystemer.  
 
Kommunen vil ha direkte økonomiske gevinster av å holde egen 
energibruk på et lavest mulig nivå. Energikostnader utgjør en stor del 
av kommunens løpende driftsutgifter. Dette gjør det interessant å 
undersøke om kommunen har oversikt over egne kostnader på 
området og om det er iverksatt hensiktsmessige tiltak for begrense 
kostnadene til dette. 
 
 

3 Formål og problemstillinger 
 
Energikostnadene i Ski var kr 10,8 mill. i 2004 (art 180). Formålet 
med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å skaffe et grunnlag for å 
vurdere om det er mulig å redusere Ski kommunes utgifter til energi, 
og om Ski kommune lever opp til sine forpliktelser på området.  
 
Revisjonen har valgt å bryte dette ned i følgende 
hovedproblemstillinger: 
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1. Er energibruken i kommunale bygninger rimelig ? 
 
Sammenligne med normtall i Enova1 
Sammenligne med energibruk på tilsvarende bygg i andre kommuner 
Analysere årsaker til høy/lav energibruk, for eksempel tiltak for å 
bedre inneklimaet 
Er det bygninger som skiller seg ut som særlig energikrevende ? 
 
 
2. Har kommunen satt i verk tiltak for å begrense energibruken?  
 
a)  i eksisterende bygninger 
b)  i nye bygninger som er under oppføring 
c)  i bygninger som eies av andre enn kommunen 
 
Beskrive hvilke tiltak som er gjennomført 
Hva slags kompetanse har kommunen. Er det iverksatt 
kompetansehevende tiltak ? 
Vurdere om tiltakene er adekvate og tilstrekkelige  
 
 
3. Har kommunen satt i verk tiltak for at energiproduksjonen i 

større grad kan baseres på nye, fornybare energikilder? 
 
Kan det brukes ulike energikilder til oppvarming av kommunens 
bygninger ? 
Har kommunen satt i verk tiltak for å fremme utbygging av 
fjernvarmeanlegg eller andre alternative energiløsninger ? 
 
 
Avgrensing 
 
Det har ikke vært mulig å gå gjennom alle bygninger som eies av 
kommunen i rapporten. I analysene, er bygningsmasse derfor 
avgrenset til bygninger som benyttes til grunnskole (funksjon 222), 
barnehage/førskole (funksjon 221), administrasjonsbygninger 
(funksjon 130) og institusjoner for eldre og funksjonshemmede 
(funksjon 261). Disse bygningen utgjør den største og tyngste delen av 
kommunens bygningsmasse.  
 

                                                 
1 Enova SF er et statsforetak som er etablert for å fremme en miljøvennlig 
omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova eies av Olje- og 
Energidepartmentet. 
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4 Revisjonskriterier 
 
Følgende revisjonskriterier legges til grunn for vurderingene: 
 
1. Kommunen skal holde kommunens utgifter til energi på et 

lavest mulig nivå 
 

• Hensyn til kommunens økonomi 
• Nasjonale mål for energibruk og energiproduksjon 

 
 
2. Kommunen skal bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å 

redusere ressursforbruket og energibelastningen 
 

• Kommuneplanen 
• Handlingsplan for bærekraftig utvikling 2001-2004 
• Fredrikstaderklæringen 
• Nasjonale mål for energibruk og energiproduksjon 
• EU-direktiv om bygningers energimessige bæreevne 

 
 
3. Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer 

lavt energi- og effektbehov 
 

• Må likevel sikre forsvarlig innemiljø. Særlige krav til 
skoler/barnehager 

• Kommuneplanen 
• Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 

(1997) 
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

(1996) 
• EU-direktiv om bygningers energimessige yteevne 

 
 
4. Kommunen skal vurdere å legge til rette for at 

energiproduksjonen i større grad kan baseres på nye, 
fornybare energikilder 

 
• Kommuneplanen 
• Fredrikstaderklæringen 
• Nasjonale mål for energibruk og energiproduksjon 
• EU-direktiv om bygningers energimessige yteevne 
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5 Metode 
 
Prosjektet baserer seg på at det er mulig å gjøre generelle vurderinger 
av kommunens energibruk med grunnlag i beregninger av årlig bruk 
av energi pr kvadratmeter oppvarmet bygningsmasse og kommunens 
regnskapsførte utgifter til kjøp av energi i 2004. Vurderingene er gjort 
separat for bygningstypene administrasjonsbygg (funksjon 130), 
skolebygg (funksjon 222), bygg brukt til barnehage (funksjon 221) og 
bygg brukt til institusjoner for pleie og omsorg (funksjon 261).  
 
Kommunen har lett tilgjengelig informasjon om strømforbruk fra 
midten av 2004. Vi har derfor lagt strømforbruket i perioden 
01.10.2004 til 30.09.2005 til grunn for vurderingene. Vi har også fått 
tilgang på opplysninger som viser energibruken i ulike bygninger i 
1998, da det ble gjennomført en større Enøk-analyse i kommunen. 
Disse opplysningene er brukt for å sammenligne energibruken i dag 
med tidligere. Energibrukstallene korrigeres for meteorologisk 
institutts historiske data om klima og temperaturer i de periodene som 
sammenlignes. 
 
Når vi skal vurdere rimeligheten i energibruken, sammenligner vi 
forbruket i den aktuelle perioden med normtall utarbeidet av Enova.  
 
Det er gjennomført intervju med fungerende virksomhetsleder 
eiendom, Arnold Bjerke, driftsleder Freddy Olsen, Inspektør Lasse 
Nærby (ansvarlig for SD-anlegg) og førstesekretær Lisbeth Sæstad.  
Øvrige opplysninger er innhentet gjennom samtaler og mail med 
Arnold Bjerke, Lisbeth Sæstad, ordfører Amund Kjernli, fung. 
rådmann May Britt Christoffersen, Øyvind Undrum (prosjektleder i 
Demp/Cowi).  
 
Det er også benyttet informasjon fra internettsidene til Enova, samt 
kildelitteratur, slik det er vist i pkt. 10. 
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6 Gjennomgang 
 
 
6.1 Er energibruken i kommunale bygninger 

rimelig ? 
 

6.1.1. Fakta 
 
Kommunens kostnader til energibruk vil avhenge av følgende 
faktorer: 

� Bruk av energi 
� Prisen på energikildene 
� Kostnad på oppfølging 

 
 
Bruk av energi 
 
Revisjonen har tatt utgangspunkt i kommunens egne oversikter over 
energibruk på den enkelte bygning i 1998 og sammenlignet med 
energibruken i 2004-05. Tallene som brukes er tall som 
eiendomsenheten selv har skaffet til veie. Revisjonen kan derfor ikke 
gå god for datakvaliteten. Eiendomsenheten har imidlertid gode 
rutiner for å ta vare på og gå gjennom egne data på dette. Revisjonen 
har ingen indikasjoner på feil i opplysningene. 
 
Tallmaterialet omfatter all energibruk, både strøm og olje. Kommunen 
bruker for øyeblikket ikke andre energikilder. Datakvaliteten på 
tilsvarende tall fra Vestby kommune vurderes ikke som god nok til at 
det er hensiktsmessig å sammenligne tall for de to kommunene. 
 
Tabellen nedenfor viser kommunens energibruk gruppert etter 
bygningstype. Vinteren 2004/05 var svært mild, og direkte 
sammenligning mot normtall vil gi et galt inntrykk av forbruket. 
Tallene er derfor korrigert for temperaturavvik i forhold til et 
normalår. Korreksjonen er gjort bare for perioden nov-mars, for å 
dekke den delen av energibruken som er temperaturavhengig. 
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 KWh 
Andel av 

energibruk 
Oppvarmet 

areal 

 
Temp. korr.  
energibruk 

pr. kvm 
Normtall for 

bygningstype 
 
Administrasjons-
bygninger før 
1988         1 279 008 9,8 %             7 383  188 213
Barnehager før 
1988            861 100 6,6 %             4 646  201 215
Barnehager 
1988-1997            461 938 3,5 %             2 305  217 179
Barnehager etter 
1998            357 785 2,7 %             3 105  125 131
Helse og omsorg, 
før 1988         1 843 837 14,1 %             6 806  294 306
Helse og omsorg, 
etter 1998            282 615 2,2 %             2 146  143 239
Skole før 1988         6 384 744 48,7 %           45 798  151 192
 
Skole/SFO 1988-
1997            533 568 4,1 %             4 316  134 170
 
Skole/SFO etter 
1998         1 100 203 8,4 %             6 889  173 129

Totalt      13 149 798  100,0 %           83 394  171   
 
 
Gjennomsnittet for alle bygningene er på 171 kwh pr. kvm. Den 
største og viktigste delen av bygningene er skole og SFO. Bygningene 
er for det meste eldre bygninger.  
 
Energibruket ligger over normen for barnehager 1988-1997 og nye 
skolebygninger (Haugjordet ungdomsskole). For øvrig ligger alle 
bygningstyper under, og til dels godt under normen fra Enova. 
 
Diagrammet nedenfor viser energibruket pr. kvm. i 2004 
sammenlignet med tilsvarende bruk i 1998 for de ulike 
bygningstypene. Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner. 
Forbruket har gått ned for alle bygningstyper, mest for 
administrasjonsbygninger. Dette til tross for at kravene til inneklima, 
ventilasjon og bruk av elektriske apparater har økt i perioden.  
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Tallene er brutt videre ned på den enkelte bygning. I tabellen nedenfor 
vises temperaturkorrigert energibruk pr. kvm. Tallene er 
sammenlignet med tilsvarende tall fra 1998 og normtall fra Enova.  
 
 

Navn 

Temp.-
korrigert 

energibruk pr. 
kvm. 1998 

Temp.-
korrigert 

energibruk pr. 
kvm. 04/05 

Endring i % 
1998-2004/05 

Normtall 
energibruk pr. 

kvm. 
Bøleråsen barnehage             241              298  24 % 215
Solborg bo- og akt senter *             332              294  -12 % 306
Skoglia barnehage             268              265  -1 % 179
Vesteraat barnehage             284              262  -8 % 215
Kontra barnehage             243              260  7 % 179
Gjedsjø barnehage             195              227  17 % 215
Vevelstadåsen barnehage             178              221  24 % 215
Bjørkekroken barnehage             225              202  -10 % 179
Ski Rådhus             287              197  -31 % 214
Ski skole             145              194  34 % 192
Kråkstad barnehage             225              192  -15 % 215
Øvre Hebekk barnehage             210              187  -11 % 131
Dynamitten barnehage             208              184  -11 % 179
Parkaksen leide arealer             183              183  0 % 214
Siggerud barnehage             267              182  -32 % 215
Tussestien barnehage             208              179  -14 % 215
Haugjordet ungdom skole               -                173  - 129
Siggerud skole             125              171  37 % 192
Hebekk skole             189              166  -12 % 192
Vevelstadåsen skole             145              164  13 % 192
Nordre Finstad barnehage             176              161  -8 % 215
Kløversvingen barnehage             227              160  -30 % 179
Mørk skole             224              159  -29 % 192
Langhus skole             145              157  8 % 192
Kirkevn 9             136              153  12 % 214
Eikjoltunet *               -                143  - 239
Finstad skole             242              138  -43 % 192
Bøleråsen skole             227              134  -41 % 170
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Navn 

Temp.-
korrigert 

forbruk pr. 
kvm. 1998 

Temp.-
korrigert 

forbruk pr. 
kvm. 04/05 

Endring i % 
1998-2004/05 

Normtall 
forbruk pr. 

kvm. 
Smedsrud barnehage               -                134  - 131
Trollskogen barnehage               -                125  - 131
Bjerke skole / 
Blåveiskroken bhg             143              122  -15 % 215
Kråkstad skole             121              120  -1 % 192
Ski ungdom skole             140              112  -20 % 192
Kirkevn 11             116              104  -11 % 214
Jernbanevn 2.   KFO               -                  58  - 214
Skoghus barnehage  *               -                  56  - 131
 
Totalt (gjennomsnitt) 190 170 -11 %

 
* Eikjoltunet og Skoghus barnehage mottar noe varme fra felles oljefyr på Solborg. Disse 
bygningene må derfor ses i sammenheng 
 
 
Totalt har kommunen redusert energibruken i forhold til 
bygningsmassen med 11 % i løpet av perioden. Dette har latt seg gjøre 
ved målrettet satsing på Enøk-tiltak og effektiv energibruk. For noen 
enkeltbygninger har energiforbruken økt, men dette kan i stor grad 
forklares med at det er installert ventilasjonsanlegg i perioden. Det 
gjelder Bøleråsen barnehage og Ski, Siggerud, Kråkstad og Langhus 
skoler. Administrasjonen anslår at ventilasjonsanlegg øker 
energibehovet til bygningen med ca. 30%. 
 
Økningene ved Gjedsjø og Vevelstadåsen barnehage, Vevelstadåsen 
skole og Kirkev. 9 er ikke forklart.  
 
 
 
Pris på energikilden 
 
Ski kommune benytter strøm og oljefyring som energikilder i dag. Det 
er inngått innkjøpsavtaler i samarbeid med de andre Follo-
kommunene for å få lavest mulig priser på begge energikildene. På de 
bygninger som kan varmes opp med både strøm og olje, velger man 
det som er billigst på det aktuelle tidspunktet. 
 
Ski kommune deltar i felles strømavtale med de øvrige 
Follokommunene gjennom Bergen Energi. Virksomhetslederen er 
brukbart fornøyd med avtalen. Oppfølgingen fungerer godt, og 
kommunen får detaljert informasjon om egen strømbruk fra 
leverandør. Informasjonen er samlet i egne regneark, som viser alle 
kostnadselementer for hver enkelt bygning. 
 
Strømprisen består av nettleie fra Energi 1og strøm fra Bergen Energi. 
For å redusere nettleieutgiftene, har Ski kommune inngått avtale om 
momentanutkobling av strømkjelene på de byggene som har mulighet 
for dette. Det gjør at netteier (Energi1), kan stanse strømleveringen til 
disse byggene i perioder med stor belastning på nettet. Ski kommune 
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slipper dermed å betale nettleie for disse bygningene, og sparer 
betydelige utgifter på dette. Administrasjonen kjenner ikke til at andre 
kommuner i området har tilsvarende avtaler om dette.  
 
På øvrige bygninger, brukes effekttoppen som beregningsgrunnlag for 
nettleien. Nettleien utgjør i 2006 over 35% av den totale 
strømutgiften. Denne delen av strømutgiften kan dermed påvirkes hvis 
man greier å styre effekttoppene. Administrasjonen uttaler at de er 
klar over muligheten for å spare penger på dette, men ønsker å utvise 
en viss forsiktighet med det. De viser til erfaringer fra andre 
kommuner som har forsøkt å redusere effekttoppene på denne måten. 
Dersom man blir for ivrig til å skru ned temperaturen, kan lokalet bli 
for kaldt når det skal brukes. Man må dermed sprengfyre for å få høy 
nok temperatur, og det oppstår risiko for at effekttoppen kan bli 
høyere istedenfor lavere. 
 
All fakturering av strøm (både bruk og nettleie) kommer samlet fra 
Bergen Energi. Eiendomssjefen mener at dette er greit, men det kan 
noen ganger være litt vanskelig å holde oversikt over de ulike 
elementene i fakturaen. For eksempel ble det ved en feil fakturert for 
lite nettleie i 2004, og dette ble tatt igjen i 2005, uten at kommunen 
fikk beskjed om det. Dermed fikk de store svingninger i nettleie-
beløpet som de ikke var forberedt på, og heller ikke hadde budsjett til.  
 
 
Kostnad på oppfølging 
 
Betjening av varme og ventilasjonsanlegg gjøres i dag av SD-
ansvarlig for de bygningene som har SD-anlegg. På øvrige bygninger 
er man fortsatt  avhengig av manuell betjening på stedet ved hjelp av 
kommunens vaktmestere.  
 
Fungerende virksomhetsleder eiendom opplyser at kommunen hadde 
16,25 stillinger med vaktmester i 1998 for å betjene 90.000 kvm. I 
2005 var antall stillinger redusert til 12,3 vaktmestere for å betjene 
120.000 kvm. Stillingsreduksjonen har vært mulig som følge av 
enklere betjening av bygninger gjennom SD-anleggene. 
 
 
 

6.1.2. Vurderinger 
 
 
Energibruken har en reduksjon på 11% i perioden 1998 til 2004/05. 
Dette skyldes trolig kommunens målrettede satsing på 
energiøkonomisering og styringssystemer for å følge opp 
energibruken. 
 
Sammenlignet med normtall fra Enova ligger de fleste bygningstypene 
også under normen i energibruk. De eneste bygningstypene som ligger 
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over normen, er barnehager fra 1988-1997 og skolebygninger fra etter 
1998 (Haugjordet ungdomsskole). 
 
Revisjonen mener at dette er meget tilfredsstillende resultater. 
 
Når det gjelder priser på energikildene, ser det ut til at kommunen har 
nyttiggjort seg mulighetene for reduserte priser gjennom 
innkjøpssamarbeidet i Follo, og prisene ser ut til å ligge på et riktig 
nivå. Store deler av bygningsmassen dessuten uten nettleie som følge 
av avtalen med Energi1 om momentanutkobling. Revisjonen vurderer 
dette som en gunstig ordning for kommunen.  
 
Det kan være mulig å redusere kommunens energiutgifter noe ved å 
ha en økt bevissthet og styring av effekttoppene. Ved å redusere 
effekttoppene, vil grunnlaget for beregning av nettleie bli tilsvarende 
lavere. SD-anleggene gjør imidlertid at kommunen har så god kontroll 
på energibruken at det vil være begrenset utbytte av en slik 
fokusering.  
 
I tillegg til at energibruken er redusert, har kommunen klart å redusere 
antall stillinger til drift og oppfølging, slik at kommunen ser ut til å ha 
en meget rimelig ordning på alle områder. 
 
 
 
 
6.2 Har kommunen satt i verk tiltak for å 

begrense energibruken ? 
 

6.2.1. Eksisterende bygninger 
 

6.2.1.1 Fakta 
 
Generelt 
 
Generelt har alle bygninger potensiale til å effektivisere energibruken. 
Enøk-potensialet kan realiseres gjennom: 
 

� optimalisering av driften 
� energioppfølging og effektoppfølging  
� optimalisering av bygningene. Optimalisering av bygningene 

kan skje gjennom enkle tiltak eller større tiltak av mer 
investeringsmessig art (f.eks. lysstyring, etterisolering og 
varmegjenvinning). 

 
Revisjonen har avholdt møte med fungerende virksomhetsleder 
eiendom, driftsleder,  ansvarlig for SD-anlegg og 1.sekretær for å få 
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oversikt over hvordan kommunen selv oppfatter sin innsats i forhold 
til energibruk.  
 
Kommunen har hatt høy fokus på ENØK de siste årene, og mener at 
de har gode resultater av dette. Satsingen på ENØK kom i gang i ca. 
1998, og bygde på en rehabiliteringsplan. I forbindelse med dette ble 
det laget en egen perm med forslag til tiltak i de ulike bygningene. 
Resultatet ble en storstilt satsing på SD-anlegg. Kommunen har hatt 
betydelig fokus på dette de siste årene, og jobbet for å få mest mulig 
nytte av dette systemet.  
 
Satsingen skal gi seg utslag, både i form av redusert strømbruk og i 
redusert behov for personell. Vaktmesterstaben er redusert samtidig 
som SD-anleggene er innført. Dette er mulig, blant annet fordi 
betjening av varme og ventilasjon nå kan gjøres fra en bærbar PC, 
uten at noen operatør må være på stedet. 
 
Eiendomsadministrasjonen mener at de er langt fremme på dette 
området. De har et av de mest moderne helhetlige systemer i landet 
for å følge opp egen bygningsmasse. For øyeblikket er bemannings-
ressursen til oppfølging av SD-anlegget litt i underkant av behovet (1 
stilling), men en ny stilling vil bli besatt med det første. 
 
Administrasjonen påpeker likevel at en sammenligning av 
energibruken i dag og i 1998, ikke vil gi helt sammenlignbare tall. 
Ventilasjonsanlegg er installert i de fleste bygninger nå, og disse 
krever mye energi. Ventilasjonsanlegg anslås til å øke energibehovet 
til bygningen med ca. 30%. Dette gir høyere energibruk i alle 
bygninger med anlegg, men er nødvendig for at brukerstedene skal 
kunne drive effektivt. 
 
Innemiljø og driftssikkerhet er betydelig forbedret som følge av de 
investeringene som er gjort, og kvalitet og effektivitet i tjenestene blir 
bedre som følge av dette. 
 
Administrasjonen synes å ha god oversikt over energibruken for de 
ulike bygningene. De mottar detaljerte oppgaver fra Bergen Energi 
over strømforbruket. Disse opplysningene settes sammen med egne 
opplysninger om bruk av andre energikilder (oljefyring), slik at man 
har oversikt over den totale energibruken også. 
 
Status på tiltak: 
 

� SD-anlegg er installert i alle nye bygninger og mange gamle. 
Antar at ca. 60-65% av bygningsmassen (i kvm) er dekket med 
SD-anlegg. 

• Automatisk temperaturstyring. Følger av SD-anlegg 
• Etterisolering. Byggene er gjennomgående godt isolert. 
• Vinduer. Har nye vinduer i en del bygninger, men har en del 

igjen på andre bygninger 
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• Inneklima: Har mange topp moderne og gode bygninger. 
Gjennomgående meget godt innemiljø. Det er satt av midler til 
ventilasjonsanlegg i flere bygninger i økonomiplan 2006-2009 

• Lagt til rette for vannbåren varme i en del eldre bygninger 
også, blant annet i rådhuset, men her det potensial for videre 
utvikling 

• Det er lagt inn flere rehabiliterings- og 
oppgraderingsprosjekter i økonomiplanen for 2006-2009 

 
 
 
Energioppfølgingssystem 
 
Mange eiendomsforvaltere benytter Energioppfølgingssystemer (EOS) 
til regelmessig registrering og oppfølging av energibruken i 
bygningsmassen.  Dette gir grunnlag for å styre energibruken for 
eiendomsmassen og for den enkelte eiendom. Bruk av EOS skal 
avdekke feil i tekniske anlegg tidlig, gi bedre oversikt over 
energiflyten og energibruken, redusere energiutgiftene, bidra til at 
driftspersonellet blir mer energibevisste mv. 
 
Virksomhetsleder opplyser at de har et program fra konsulentfirmaet 
Apas energiteknikk som er tilrettelagt for EOS. Administrasjonen 
mener likevel at de får den informasjonen de trenger gjennom SD-
anleggene. Bruk av EOS krever mye arbeidsinnsats i forhold til hva 
man kan få ut av et EOS-system, og man har derfor valgt å ikke bruke 
denne muligheten. 
 
Kommunen har deltatt i et prosjekt med kommunesamarbeid i Follo 
(nærmere beskrevet nedenfor) der kommunen også har rapportert inn 
energibruken sin på utvalgte bygninger for å kunne bruke til 
oppfølging. Prosjektet og rapporteringen er nå avsluttet, men 
kommunen har, etter det revisjonen kjenner til, ikke benyttet denne 
informasjonen. 
 
 
Kompetanse 
 
Kommunen har bygd opp kompetanse om energiøkonomisering, og 
deltar jevnlig på samlinger og i diskusjoner som kan bidra til videre 
kompetanseutvikling på området. 
 
Nøkkelpersonell har fått ekstra opplæring av automasjonsleverandøren 
i forbindelse med SD-anleggene. Man har også fått innføring i 
hvordan SD-anleggene kan integrere andre systemer, for eksempel 
brann og sikkerhet. 
 
Ansvarlig for SD-anleggene opplyser at driftspersonellet ofte deltar på 
kurs og får opplæring/veiledning av profesjonelle aktører. Noen har 
vært på ventilasjonskurs, der det også ble avlagt prøver. Fungerende 
virksomhetsleder opplever driftspersonellet som engasjerte og flinke. 
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Personellet følger godt med på utviklingen, og er i tett dialog med 
administrasjonen. 
 
Eiendomsadministrasjonen er opptatt av å videreføre arbeidet med 
kompetanseutvikling på området. 
 
Når det gjelder kompetanse og engasjement hos brukerne av de ulike 
lokalene, oppfatter eiendomsadministrasjonen at det kan variere. 
Enkelte tjenestesteder er veldig engasjerte og flinke, særlig hvis stedet 
har egne prosjekter om Enøk, for eksempel på skoler. Effekten av 
engasjementet hos brukerstedene er likevel noe begrenset, siden det 
meste styres gjennom SD-anleggene. Det er hovedsakelig lys som 
styres av brukerne. 
 
Kommunen har ikke gjort noe konkret for å engasjere brukerne 
sterkere i Enøk-arbeidet. Det foreligger imidlertid planer om å se på et 
program som brukes i Oppegård kommune for å engasjere brukerne.  
 
Det finnes ikke noe økonomisk incitament for at brukerne skal 
begrense sin energibruk. Alle energiutgifter betales i dag av 
eiendomsenheten. 
 
Når det gjelder eksterne kilder for kompetanse, nevner 
administrasjonen spesielt kommunesamarbeid i Follo som et nyttig 
samarbeid. De har også i noen grad benyttet Enova, men erfaringene 
med dette er delte.  Kommunen fikk blant annet innvilget støtte på 
600.000 kr til et prosjekt, men Enova krevde så mye rapportering og 
særskilte tiltak at de valgte å takke nei til det. Kostnaden ville til slutt 
bli større enn den gevinsten man kunne forvente å få.  
 
Eiendomsadministrasjonen er ikke kjent med EU-direktivet om 
bygningers energimessige yteevne. Direktivet er nytt, men forutsettes 
innarbeidet i sentrale bygningsforskrifter fra 2006. 
 
Lokal energiutredning for Ski kommune er utarbeidet, sist i 2005. 
Eiendomsavdelingen har ikke benyttet denne i sitt arbeid med 
energiøkonomisering for egne bygninger. 
 
 
 
Prosjekt med kommunesamarbeid i Follo 
 
Ski kommune har deltatt i et nettverkssamarbeid med andre 
Follokommuner for oppfølging av energibruken. Selskapet Din 
Energi- og miljøpartner AS (DEMP) hadde rollen som prosjektleder. 
Deltakende kommuner var Vestby, Ski, Ås og Oppegård. Prosjektet 
ble initiert av Ski kommune. Det fokuseres på kartlegging av 
bygninger og oppfølging av informasjon om energibruk i det enkelte 
bygg, for å finne økonomiseringstiltak på grunnlag av rapporterte 
data. For Ski er det avlagt egne rapporter med konkrete forslag til 
tiltak for Solborg bo- og aktivitetssenter, Ski ungdomsskole og Ski 
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barneskole fra juni 04. Prosjektet er støttet av Enova. Demp har avgitt 
sluttrapporter til Enova i juli 2005. 
 
Prosjektleder for prosjektet i Demp, Øyvind Undrum, opplyser at 
prosjektet også har bidratt med å arrangere samlinger, diskusjoner og 
kurs for å heve kompetansen i deltakerkommunene. Ski har deltatt på 
disse samlingene ved  tidligere avdelingsleder drift/vedlikehold Arne 
Larsen. Driftspersonalet har deltatt på dagskurs i mai 2004 med 
temaene energioppfølging, energiledelse, normtall, tariffer, vannbårne 
varmeanlegg og ventilasjonsanlegg.  
 
Administrasjonen i eiendomsenheten i dag i har lite kjennskap til 
prosjektet. Tidligere avdelingsleder drift/vedlikehold var kommunens 
kontakt person og primus motor i dette arbeidet. Etter at han sluttet 
har dette ikke blitt tatt frem igjen. Det er derfor noe uklart hvordan 
prosjektet fra Demp har blitt fulgt opp. Det er imidlertid klart at det 
har blitt gjort omfattende arbeider på de bygningene som er analysert, 
og det er sannsynlig at anbefalingene også er hensyntatt i dette 
arbeidet. 
 
Utgiftene til prosjektet er for en stor del dekket av Enova, men 
kommunene har også bidratt med en egenandel. For Ski har 
egenandelen vært på ca. 40.000 kr, i tillegg til at det er avsatt 
bemanningsressurs til å delta på samlinger og rapportere informasjon 
om energibruk til bruk i prosjektet. 
 
 

6.2.1.2 Vurderinger 
 
Revisjonen mener at Ski kommune har satset godt og målrettet 
gjennom sine Enøk-tiltak i eksisterende bygninger. Satsingen på SD-
anlegg gir god styring på energibruken i bygningene, og gir samtidig 
økt driftssikkerhet og kvalitet for tjenestestedene. 
 
Kommunen har de siste årene hatt en rekke gjennomganger av sine 
bygninger for å finne potensial for ytterligere besparelser gjennom 
Enøk, og de fleste anbefalingene har blitt gjennomført. Revisjonen 
mener ut fra dette at kommunen ligger godt an i forhold til å utnytte 
energien godt. 
 
Kommunen kan ha noe potensial i forhold til å engasjere 
brukerstedene. Dette vil  ha begrenset effekt, siden hoveddelen av 
energiutgiftene går gjennom SD-anleggene. Det vil likevel kunne 
være noe å hente bla. ved å øke bevisstheten om strømsparing på 
elektrisk utstyr, riktig lufting mv. 
 
 
 



Energibruk i kommunale bygninger – Ski kommune 

Follo distriktsrevisjon  side 18   

6.2.2. Nye bygninger 
 

6.2.2.1 Fakta 
 
Ski kommune har ikke planlagt mange nye bygninger i perioden 
fremover. I økonomiplan 2006-2009 er det avsatt investeringsmidler 
til to ny bygninger innenfor de Kostra-funksjoner som omfattes av 
dette prosjektet. 
 

� Ny barnehage Siggerud 
� Kråkstad sykehjem 

 
I tillegg er det avsatt midler til kapasitetsutvidelse ved to skoler, 
rehabilitering av tekniske anlegg ved 3 skoler og ventilasjonsanlegg i 
3 barnehager. 
 
Administrasjonen opplyser at alle nye bygninger oppføres med bruk 
av vannbåren varme. Vannbåren varme er et sentralt tiltak for å sikre 
energifleksible varmesystemer. Kommunen vil dermed stå fritt til å 
kunne velge andre energikilder i fremtiden, når dette er økonomisk og 
miljømessig mer lønnsomt. I en del nye bygninger er det også 
installert varmepumper. Ved bruk av varmepumpe får man en effekt 
som tilsvarer 3 ganger den kraften som pumpen bruker. 
 
Administrasjonen opplyser videre at entreprenør skal spesifisere en 
rekke opplysninger om forhold som påvirker energibruken i en egen 
dokumentasjonsperm ved gjennomføringen av et byggeprosjekt. Man 
kan ikke lese forventet energibehov for bygget direkte ut av disse 
opplysningene, men de gir gode indikasjoner på energibehovet. Det 
kreves ikke opplysninger om forventet energibruk for bygget i 
forbindelse med anbudsinnhenting. 
 
 

6.2.2.2 Vurderinger 
 
Kommunen har ingen omfattende planer for bygging av nye 
bygninger i de nærmeste årene. Selv om kommunen har en moderat 
utbyggingstakt for nybygg, vil være viktig at de nye bygningene 
oppføres slik at det legger til rette for effektiv energibruk i årene 
fremover. På den måten legger man premissene for lavere energibruk 
gjennom valg av energioptimale løsninger. 
 
Arbeidet med å få energieffektive løsninger i nye bygninger ser ut til å 
være godt ivaretatt. Bruk av vannbåren varme gir kommunen 
fleksibilitet i forhold til løsninger basert på fornybare energikilder i 
fremtiden. Blant annet bidrar dette til at kommunen kan benytte varme 
fra fjernvarmeanlegg. 
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Det er ikke satt bestemte miljøkrav eller mål for hvor stor 
energibruken skal være i nye bygninger. Revisjonen mener at 
kommunens byggevirksomhet ikke er av et slikt omfang at dette er 
påkrevet.  
 
Revisjonen mener det er betenkelig at man ikke kan få frem 
opplysninger om forventet energibruk i ferdig prosjekterte bygninger. 
Ideelt sett burde forventet energibruk vært med som en del av 
anbudsgrunnlaget, slik at det kunne tas med i vurderingen av den 
totale kostnaden ved bygget. Da ville man også ha bedre grunnlag for 
å etterprøve om forutsetningene var riktige. 
 
 

6.2.3. Bygninger som ikke eies av kommunen 
 

6.2.3.1 Fakta 
 
Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og 
effektivisering av energibruken i Norge. Kommunen opptrer som 
planmyndighet, samtidig forvalter den også egen bygningsmasse.  
 
Kommunene har et samfunnsmessig ansvar for å gå foran i arbeidet 
med å integrere energi og miljø i byggforvaltningen. Ski kommune 
har erkjent dette ansvaret blant annet ved å slutte seg til intensjonene i 
Fredrikstaderklæringen (vedlegg 2). Fredrikstaderklæringen sier blant 
annet at: 
 
 
Vi vil: 
• legge til grunn at arbeidet for en bærekraftig utvikling er et ansvar for alle 

samfunnssektorer.  
• sikre at arbeidet for bærekraftig utvikling preges av langsiktighet, 

systematikk og ønske om kontinuerlig forbedring.  
• gjøre kommune- og fylkesplanleggingen og andre styrings- og 

rapporteringsdokumenter til praktiske og forpliktende verktøy i arbeidet 
for en bærekraftig samfunnsutvikling.  

• følge opp lokalsamfunnets arbeid knyttet til bærekraftig utvikling f.eks. 
ved bruk av miljøindikatorer.  

 
 
Vi vil særlig rette innsatsen mot å : 
• skape bevissthet om behovet for å ta miljøhensyn i alt forbruk og all 

produksjon.  
• husholdere bedre med energi og gå over fra fossile til alternative og 

fornybare energikilder.  
• sikre en lokal ressursforvaltning som både bevarer det biologiske 

mangfoldet og gir grunnlag for livskraftige lokalsamfunn.  
• finne fram til hvordan vi kan innrette egen virksomhet for å gå foran i 

arbeidet for redusert ressursforbruk og miljøbelastning.  
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Ski kommune har en aktiv holdning i forhold til miljøspørsmål. 
Miljøsatsing gjenspeiles også i kommuneplanen, der man både i 
planforutsetninger og hovedmålsettinger setter krav til at ”utviklingen 
i Ski settes inn i en global sammenheng, med større grad av økologisk 
bærekraft. Handlingsplanen for bærekraftig utvikling for Ski kommune 
skal være et grunnlag for kommunens satsing.” (Kommuneplan 2004-
2014 s. 10) 
 
Det er utarbeidet en egen Handlingsplan for bærekraftig utvikling for 
2001-2004. Denne legger en del grunnpremisser for kommunens 
satsing i miljøsaker.  Verken Handlingsplan for bærekraftig utvikling 
eller kommuneplanen inneholder konkrete føringer i forhold til 
spørsmål om energibruk. Det er derimot redegjort for hvordan man 
regner med å knytte deler av kommunen til fjernvarmeanlegg for å 
kunne nyttiggjøre seg andre energiformer (mer om dette i pkt. 6.3). 
I Grønt regnskap – vedlegg til årsmeldingen settes det direkte fokus på 
energibruken i kommunen, og utviklingen i energibruk blir vist i 
grafer og tabeller. 
 
Andre tiltak som kan påvirke energibruken i bygg som ikke eies av 
kommunen: 
 

� Byggesaker – rådgiving og pålegg ved nybygg og 
rehabilitering. Forhåndskonferanse 

� Miljøtips i ØB, Miljøkalender, kommunens internettsider, 
Grønt regnskap 

� Agenda 21-forumet opprettet av Ski kommune har sterk fokus 
på energiøkonomisering. Lokal Agenda 21-forumet i Ski er en 
møteplass for frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere 
og enkeltpersoner som ønsker å bidra til å gjøre Ski grønnere. 

� Miljøfyrtårn-bedrifter . Ski kommune er pådriver og sertifisør 
av ordningen. Fokus på energiøkonomisering. 11 bedrifter i 
Ski er med i ordningen.  

� Sterk fokus på energiøkonomisering i skoler og barnehager – 
egne prosjekter på flere steder.  Fokusering i skolen gir 
samtidig en viss ”smitteeffekt” fra skole til hjem  

 
 

6.2.3.2 Vurdering 
 
Kommunen er ikke tillagt formelt ansvar for energiforsyning, 
energiomlegging og energieffektivisering, gjennom lov eller forskrift. 
Ski kommunen har likevel tatt betydelig ansvar for dette, og viser en 
offensiv satsing på området som kommer til uttrykk gjennom både 
styringsdokumenter og konkrete handlinger. 
 
Revisjonen mener det er positivt at kommunen engasjerer seg i 
forhold til energibruk utover kommunens egne bygninger i lys av 
kommunestyrets prinsipielle vedtak på området. Det ligger meget 
gode signaleffekt i det fokuset som settes fra kommunens side. 
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Kommunen går også foran med et godt eksempel gjennom å satse så 
bevisst og tydelig på Enøk og energistyring i egne bygninger. 
 
Når det gjelder energiarbeid, ligger det også muligheter for å få dekket 
utgifter gjennom støtte fra Enova. Man kan på den måten oppnå 
positive effekter og utvikling uten at det nødvendigvis må gå ut over 
kommunens økonomi.  
 
 
 
 
6.3 Har kommunen satt i verk tiltak for at energi-

produksjonen i større grad kan baseres på 
nye, fornybare energikilder ? 

 

6.3.1. Fakta 
 
For å holde våre internasjonale klimaforpliktelser og for få en 
miljøvennlig energiproduksjon, er det viktig å øke energiproduksjonen 
ved hjelp av miljøvennlig energi, ofte kalt nye fornybare energikilder. 
 
I Ski kommune i dag er det ingen produksjon av elektrisitet. All kraft 
som brukes i kommunen importeres. Lokal energiutredning for Ski 
kommune viser likevel at det er potensial for lokale ressurser når det 
gjelder varmeproduksjon. Potensialet ligger spesielt i bioenergi, for 
eksempel skogflis, treavfall, bark og organisk avfall, solvarme og 
varmepumper, 
 
 
Fjernvarmeanlegg 
 
Varme kan produseres i et anlegg for så å fraktes til sluttbruker 
gjennom rør. Det finnes både fjernvarme- og nærvarmeanlegg. 
Fjernvarme fraktes over lengre avstander enn nærvarme, og forsyner 
mange boenheter eller større næringsbygg. Nærvarmeanlegg knytter 
sammen et mindre antall boliger til et fellesanlegg i nærmiljøet. 
Anleggene forsyner kundene med varme til oppvarming av bolig og 
tappevann. Ved bruk av slike anlegg, kan lokale energiressurser 
utnyttes til oppvarming i sentrumsnære deler av kommunen. 
 
Follo Fjernvarme AS har konsesjon for utbygging av fjernvarme i Ski 
sentrum med nærområder. Ski kommune har vedtatt tilknytningsplikt 
til fjernvarmenettet for nybygg/nyanlegg og rehabiliterte bygg/anlegg 
med samlet gulvflate over 300 kvm. I løpet av våren 2006 skal 
kommunen også behandle intensjonsavtale om levering av energi til 
kommunens egne bygninger.  
 
Målet for selskapet er å bygge ut et fjernvarmenett i Ski, og levere 
varme til aktuelle bygg og anlegg. Anleggene vil i den første tiden få 
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sin energi fra en varmesentral i Ski Storsenter, basert på gass, olje og 
elektrisitet som energikilder. Fremtidig hovedvarmesentral er forutsatt 
basert på biobrensel. Ferdig utbygget regner man med at anlegget skal 
levere ca. 40-45 Gwh varme pr. år. 
 
Den siste tiden har det også blitt klart at skogbrukere i Follo-området 
har biomasse som kan brukes i et fjernvarmeanlegg. Skogen i Follo 
anslås å kunne levere nok brensel til 800 Gwt pr. år. Det vil trolig bli 
jobbet mer med muligheten for at denne bioenergien kan brukes til 
fjernvarme med levering til flere deler av Follo. 
 
 
 

6.3.2. Vurderinger 
 
Ski kommune har etter revisjonen syn lagt godt til rette for at nye 
fornybare energikilder kan tas i bruk. Dette er i tråd med kommunens 
målsetting om å være en miljøkommune. På lengre sikt kan det også 
bli økonomisk gunstig å benytte biobrensel til oppvarming av 
bygningene. 
 
Bygging av et fjernvarmenett vil kunne bidra til å oppnå to av de 
overordnede nasjonale målsettingene; omlegging fra bruk av 
elektrisitet til oppvarming til bruk av varme, og at økt produksjon av 
energi i større grad baseres på lokale, fornybare energikilder.  
 
En slik etablering krever investeringer og tilrettelegging for vannbåren 
varme. Kommunen har imidlertid bidratt til å begrense risikoen, dels 
ved å vedta tilknytningsplikt til anlegget, og dels ved at kommunen 
selv har lagt til rette for vannbåren varme i viktige deler av sin 
bygningsmasse. 
 
 

7 Konklusjon 
 
Er energibruken i kommunale bygg rimelig ? 
 
Energibruken i kommunale bygninger i 2004/05 er sammenlignet med 
tilsvarende bruk i 1998 og med normtall fra Enova. Begge 
sammenligningene viser at kommunen har gode resultater av sin 
satsing på SD-anlegg og energiøkonomisering i sine bygninger.  
 
Energibruken i dag ligger i dag 11% lavere pr. kvm. enn i 1998 
(korrigert for temperaturforskjeller), til tross for at det i løpet av 
perioden er satt strengere krav til inneklima/ventilasjon og bruken av 
elektriske apparater må antas å ha økt.  Samtidig er behovet for 
driftspersonell redusert gjennom bruken av SD-anlegg. 
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Sammenlignet med normtall fra Enova, ligger Ski  ca. 14 % under det 
anbefalte nivået for bygningsmassen. Det gir en besparelse på over 2 
GwH pr. år. 
 
Kommunen har gode innkjøpsavtaler for strøm og olje. Avtalen om fri 
nettleie på en del av bygningene vurderes som spesielt gunstig. 
 
 
Har kommunen satt i verk tiltak for å begrense energibruken ? 
 
Kommunen har hatt betydelig fokus på energibruk. Dette gjenspeiles i 
styringsdokumenter som kommuneplan, årsmelding med Grønt 
regnskap, egen handlingsplan for bærekraftig utvikling mv.  Det synes 
samtidig å være gjennomgående god kjennskap og engasjement til 
temaet i hele organisasjonen. 
 
Det er gjennomført flere Enøk-analyser av bygningene, og de fleste 
foreslåtte tiltakene er fulgt opp. I tillegg er det lagt opp til en storstilet 
satsing på SD-anlegg i mange av kommunens bygninger. Dette ser ut 
til å ha gitt gode resultater, både i form av redusert energibruk, 
redusert bemanningsbehov og bedre kvalitet på lokalene for 
tjenestene. 
 
I tillegg til at kommunen selv har godt grep om egen energibruk, er 
det satt i verk en rekke tiltak som kan påvirke andre aktører i 
kommunen til å begrense sin energibruk. 
 
 
Har kommunen satt i verk tiltak for at energiproduksjonen i 
større grad kan baseres på nye, fornybare energikilder ? 
 
Kommunen har vært aktiv tilrettelegger for  at Follo Fjernvarme AS 
skal kunne levere fjernvarme basert på biobrensel i tiden fremover. 
Det er gitt konsesjon, der det kreves at alle nye og nyrenoverte 
bygninger over 300 kvm i Ski sentrum har tilknytningsplikt. I løpet av 
våren vil det trolig bli inngått intensjonsavtale om levering av 
fjernvarme til kommunens egne bygninger også. Kommunens egne 
bygninger er i betydelig grad lagt til rette for bruk av vannbåren 
varme. 
 
Revisjonen mener at Ski kommunens engasjement i dette arbeidet har 
vært godt og solid, og i stor grad bidrar til omlegging av 
energiproduksjonen. 
 
 

Anbefalinger 
 
Kommunen synes å ha god retning på arbeidet med energibruk og – 
økonomisering. Følgende punkter kan likevel vurderes i det videre 
arbeidet: 
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� Vurdere å sette fokus på hvordan tjenestestedene selv kan 

bidra til å redusere energibruken i bygningene 
� Vurdere økte krav til spesifisering av energibehov i nye 

bygninger i anbudsfasen  
 
 

8 Rådmannens uttalelse. 
Konstituert rådmann May Britt Christoffersen skrev den 23. mai 2006 
følgende uttalelse: 
 
Jeg har gått gjennom saken og har ingen spesielle merknader til 
rapporten. 
 
 

9 Revisjonens tilsvar til rådmannens 
uttalelse. 

 
Rådmannens uttalelse gir ikke grunnlag for å gjøre endringer i 
rapporten.   
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10 Kilder 
 

 

� Ski kommune: Kommuneplan 2004-2014 

� Ski kommune: Årsmelding 2004 og vedlegget Grønt regnskap 

� Ski kommune: Økonomiplan 2006 – 2009  

� Ski kommune: Handlingsplan for bærekraftig utvikling 2001-

2004 

� Demp AS: Sluttrapport SID 03/844 Kommuner Follo 

� Energi 1 Follo/Røyken as: Lokal Energiutredning for Ski 

kommune, oppdatert 2005 

� Enovas internettsider på www.enova.no og div. 

informasjonsmateriell. 
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Vedlegg 1 

F R E D R I K S T A D E R K L Æ R I N G E N 
 
En invitasjon fra landskonferansen 9.-11. februar 1998 i Fredrikstad om 
lokalsamfunnets innsats for en bærekraftig samfunnsutvikling.  
 
I  
Vi er  
kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner som vil ta ansvar for at norske 
lokalsamfunn bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling og som derfor slutter oss til 
denne erklæringen.  
 
II  
Vårt mål er  

• en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag 
både i dag og for kommende generasjoner.  

• at aktivitetene i våre lokalsamfunn skjer innenfor naturens bæreevne både 
lokalt og globalt og at vi derfor ønsker å redusere ressursforbruket og 
miljøbelastningen.  

 
III  
Vårt utgangspunkt er  

• oppfordringen fra FNs miljøkonferanse i Rio i 1992 til lokale myndigheter om 
å mobilisere egne innbyggere, organisasjoner og næringsliv gjennom lokale 
handlingsplaner for en bærekraftig utvikling ( lokale Agenda 21 ).  

• at lokale myndigheter må ta ansvar for å engasjere innbyggerne i dette 
arbeidet og sikre aktiv deltakelse, medansvar og medbestemmelse.  

• at lokalsamfunn har en nøkkelrolle i å virkeliggjøre en bærekraftig utvikling 
og at miljø- og utviklingsspørsmål håndteres best ved deltakelse fra de som 
blir direkte berørt.  

• at utfordringen fra Rio også kan bidra til å fornye lokaldemokratiet i Norge.  
 
IV 
Vi vil 
• mobilisere innbyggerne, organisasjonene og partene i arbeidslivet til aktiv 

medvirkning i lokale Agenda 21-prosesser og etablere egnede møteplasser og 
nettverk.  

• legge til grunn at arbeidet for en bærekraftig utvikling er et ansvar for alle 
samfunnssektorer.  

• sikre at arbeidet for bærekraftig utvikling preges av langsiktighet, systematikk og 
ønske om kontinuerlig forbedring.  

• gjøre kommune- og fylkesplanleggingen og andre styrings- og 
rapporteringsdokumenter til praktiske og forpliktende verktøy i arbeidet for en 
bærekraftig samfunnsutvikling.  

• følge opp lokalsamfunnets arbeid knyttet til bærekraftig utvikling f.eks. ved bruk 
av miljøindikatorer.  

• arbeide for en åpen dialog og samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner 
og statlige myndigheter for å sikre et samspill mellom lokale, regionale og 
nasjonale interesser.  

 
V  
Vi vil særlig rette innsatsen mot å  
• skape bevissthet om behovet for å ta miljøhensyn i alt forbruk og all produksjon.  
• klargjøre hva kretsløpstenkning innebærer i eget lokalsamfunn.  
• husholdere bedre med energi og gå over fra fossile til alternative og fornybare 

energikilder.  
• utvikle lokale utbyggingsmønstre, spesielt i byer og tettsteder, som reduserer 

behovet for bilbruk og forbruk av arealer.  
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• sikre en lokal ressursforvaltning som både bevarer det biologiske mangfoldet og 
gir grunnlag for livskraftige lokalsamfunn.  

• synliggjøre sammenhengen mellom helse, miljø og trivsel.  
• finne fram til hvordan vi kan innrette egen virksomhet for å gå foran i arbeidet for 

redusert ressursforbruk og miljøbelastning.  
• gi miljøarbeidet et globalt perspektiv gjennom samhandling med mennesker fra 

andre land og kulturer.  
• ta vare på kulturminner og kulturmiljøer som en del av vår identitet og miljø.  
 
VI 
Vi oppfordrer 

• andre lokalsamfunn til å slutte seg til denne erklæringen i løpet av 1998.  
• statlige myndigheter til et samarbeid på dette grunnlag.  
• hverandre til å møtes i år 2000 for rapportere om arbeidet i eget 

lokalsamfunn og for å vurdere om denne erklæringen bør revideres.  
 
 
 


