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Fargekoder

Tiltaksområde
H1

H2

H3

Delmål
En kommunal
virksomhet
miljøsertifiseres
hvert år fra 2012.
Minst 3 private
bedrifter
sertifiseres innen
2014
Minst 1 festival
eller
arrangement skal
hvert år fra 2012
ha en miljøprofil
Alle skolene skal
bli
Regnmakerskoler
Klimarådgiver for
Hallingdal og
Valdres

Stor

medium

På lang sikt, i forhold til de andre
tiltaka i planen

Holdningsskapende arbeid
a.
b.
c.
d.

Aktivitet
Kommunestyrevedtak om å
bli miljøfyrtårnkommune
Gjøre avtaler med
konsulent/sertifisør
Ta initiativ til regionalt
samarbeid om miljøfyrtårn
Sertifisere kommunale
virksomheter og private
bedrifter

Kostnad-budsjett
Fremmes som
egen sak i
formannskapet

Ansvar/pådriver
Fremmes som
egen sak i
formannskapet

Frist
Fremmes
som egen
sak i
formannskap
et høsten
2011

KLimaeff
ekt
Stormedium

Kosteffekt
Stormedium

Kommentar
b. Det finnes godkjente
konsulenter/sertifisører
i Hallingdal
d. 2012 og 2013: støtte
til private bedrifter som
miljøsertifiseres med
inntil 3000 kr. Dekkes av
næringfondet
PRIORITERT TILTAK

a. Kursing av lærere
b. Egenaktivitet på skolene
c. Bruk av energikamptilhenger i
samarbeid med andre skoler
Sikre finansiering
Utlysing og tilsetting

a. 1-2 dagsverk x
antall lærere
b. 0
c. 0
Min. 22.500 kr. med
12 kommuner med

Fargekoder

Stor

Skolefaglig ansvarlig i
samarbeid med
rektorer

F.o.m.
høsten 2011

Regionrådet
Kommunen
(finansiering)

Budsjett
2012

medium

1

Tiltak b og c legges inn i
ordinær undervisning

På lang sikt, i forhold til de andre

KLimaeffekt

Kosteffekt
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tiltaka i planen

Tiltaksområde
Delmål
E1

E2

Energibruk i kommunal
bygg skal reduseres med
15 % i forhold til 2006
(inkl. energimerking)

Stor-medium

Energieffektivisering
Aktivitet

a.
b.
c.
d.
e.
Konvertere 75 % av alle
a.
fossilolje- og elkjeler i
b.
kommunale bygg over på
c.
bio/varmepumpeløsninger d.

Kostnadbudsjett

Kartlegging
Kostnadsvurdering
Finansiering
Kontraktsarbeid
Gjennomføring
Kartlegging
Kostnadsvurdering
Finansiering
Gjennomføring

Ansvar/pådriver

Frist

Kommentar

Bygningsansvarlig

Budsjett 2012
Gjennomført
innen 2020

Søknad til Enova
Nes u-skole prioriteres
PRIORITERT TILTAK

Bygningsansvarlig

Budsjett 2012
og 2013
Gjennomført i
løpet av 2015

Søknad til Enova
Kommunehuset, Nes u-skole
og Elverhøy prioriteres
Påverudlia og etableringen
av kraftverk
PRIORITERT TILTAK

E3

Arbeide for økt bruk av tre
i nybygg

E4

Kommunene vedtar
retningslinjer som sikrer
at det blir stilt klimakrav
ved alle innkjøp

Ved all ny kommunal
utbygging skal en øke
bruken av tre som
byggemateriale
Private utbyggere må
motiveres til å benytte
mer tre
a. Utarbeide
retningslinjer
b. Gjøre vedtak
c. Følge
retningslinjene

Eget arbeid

Bygningsavdelingen

Kontinuerlig

Eget arbeid

a. Felles for
Hallingdal
(koordinator)
b. Kommunestyret
c. Alle som foretar

a. 2011
b. 2011
c. Kontinuerlig

2

Stormedium
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E5

Opprette energitiltaksfond a. Budsjettvedtak
b. Utarbeide og vedta
retningslinjer
c. Bruke fondet
målretta

innkjøp
a. 350.000 a. Ordfører/rådmann Budsjett 2014
kr.
b. Rådmann
b. Eget
c. Rådmann
arbeid
c. Eget
arbeid

Fargekoder

Tiltaksområde

Delmål
NEB1 Vedta retningslinjer
som sikrer at det
brukes vannbåren
varme i alle n ye
bygg og i
rehab.prosjekter
over 300 m2
NEB2 Gjennomføre minst
1 fjernvarmeprosjekt
i Nes sentrum

Fornybar energibruk
og
bioovarmeproduksjon
Aktivitet
Utarbeide
retningslinjer
Gjennomføre
retningslinjene

a. Lager oversikt over
aktuelle
bygg/områder
b. Etablerer
samarbeid med
private aktører
c. Gjennomføre

Stor

medium

Kostnad-budsjett
Eget arbeid

Ansvar/pådriver
Frist
Bygningsavdelingen Kontinuerlig
Teknisk utvalg

Eget arbeid

Teknisk enhet

3

På lang sikt, i forhold til de andre
tiltaka i planen

Kommentar

a. 2012
b. 2012
PRIORITERT TILTAK
c. 2012/2014

KLimaeffekt

Kosteffekt

Stor-medium

Stor-medium
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NEB3 Utarbeide minst en
reguleringsplan for
boliger som legger til
rette for
lavenergihus
NEB4 Vurdere om
områdeplanen i
Rukkedalen er et
aktuelt område for
et hyttefelt med
lavenegibygg

prosjektet
Utarbeid
reguleringsplan med
bestemmelser

Vurderingen inngår i
arbeidet med
områdereguleringen

Eget
arbeid/konsulent

Delmål
AT2 Kommunen skal
utnytte de mulighetene
som finnes i PBL til å
sette energi- og
miljøkrav i
byggesaksbehandlingen
AT3 Utbygging av hytter og
reiselivsbedrifter skal
skje gjennom fortetting

Areal- og
transportplanlegging
Aktivitet
a. Opplæring
b. Daglig
saksbehandling

Vedtatt kommuneplan
Vedtak
reguleringsplaner

2012/2013

Eget
Teknisk enhet
arbeid/konsulent,
samarbeid med
grunneier el.
utbygger

Fargekoder

Tiltaksområde

Teknisk enhet

Kostnadbudsjett
a. ???
b. Daglig
drift

Daglig
drift

Stor

2012-

medium

Ansvar/pådriver

Frist

Bygningsavdelingen a. 2012
b. kontinuerlig

Teknisk utvalg
Kommunestyret
4

Kontinuerlig

På lang sikt, i forhold til de andre tiltaka i
planen

Kommentar

KLimaeffekt

Kosteffekt

Stor-medium

Stor-medium
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av eks. hytteområder.
Nye områder legges i
tilknytning til eks.
områder
AT4 Vurdere behov for å
utvide eks. gang- og
sykkevegnett. Motivere
til mer gang- og
sykkelbruk framfor
bilbruk i Nes sentrum
AT5 Etablere kollektive
transportløsninger i
reiselivet

AT6 Etablerer to
ladestasjoner for elbiler i Nes
AT7 Etablerer felles
planforum og
byggesaksforum i
Hallingdal
AT9 Kommunen velger
miljøvennlige
alternativer ved valg av
nye kjøretøy

Behovsvurdering
Holdningsskapende
arbeid eks.
Sykle til jobben-aksjon,
Gåbussopplegg

Daglig
drift

Idedugnad for å
komme fram til mulige
tiltak

Sette opp to
ladestasjoner på
sentrale steder i
kommunen
Etablerer felles
planforum og
byggesaksforum i
Hallingdal
Bytte ut bensinbiler
med el-biler
Velge lavutslippskjøretøy ved
utskifting

20.00040.000 kr.
(tilskudd
?)
Eget
arbeid

Teknisk enhet
Skole
Foreldre
Ansatte
Bedrifter

Kontinuerlig

Teknisk enhet i
samarbeid med
NTN og
reiselivsaktørene,
fylkeskommunen
og NSB
Teknisk enhet

2012

Utprøving og gjennomføring av
tiltak i 2013

2012
PRIORITERT TILTAK

Teknisk enhet

2011

Felles planforum er under
etablering
PRIORITERT TILTAK

??

Teknisk enhet

5

2012-
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Fargekoder

Tiltaksområde
Delmål

Landbruk
Aktivitet

L1

Skogbruk

L2

Jordbruk

Planting
Ungskogpleie
Gjødsling
Fyringsanlegg
Klimaoptimal
gjødsling
Biogass fra
husdyrgjødsel
Spredning av
husdyrgjødsel
Leiejord
Fyringsanlegg

Kostnadbudsjett

Stor

medium

Ansvar/pådriver

Frist

Skogeierne i
samarbeid med Viken
Skog og kommunen

Kontinuerlig

Kommunen i
Kontinuerlig
samarbeid med faglag
og
landbruksrådgivningen

6

På lang sikt, i forhold til de andre tiltaka i planen

Kommentar

KLimaeffekt

Kosteffekt

Stor-medium

Stor-medium

