
—Klimahensyn taper lett når andre
hensyn har førsteprioritet

Den vik tig ste år sa ken til mang len de kli ma til tak i kom mu ne ne er at kli ma hen syn ikke er 
motiverende nok. Konkrete hindringer er et mindre problem.
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Hvor dan kan kom mu ne ne frem me sektoroverskri-
dende sam ord ning, slik at fle re lo ka le kli ma til tak 
blir iverk satt? Det var ho ved opp dra get for en ny 
rap port som Vest lands fors king, Ci vi tas AS og 
Vista Analyse har la get for Kom mu ne sek to rens 
or ga ni sa sjon (KS). Ut gangs punk tet var alt så at 
bed re sam ord ning mel lom uli ke sek to rer og ak tø-
rer på lo kalt plan vil le gi fle re kli ma til tak. Vi fant 
imid ler tid raskt in di ka sjo ner på at mang len de sam-
ord ning bare er en av fle re fak to rer som kan hind re 
kli ma til tak. Der for valg te vi å ut vi de spørs må let: 
Hva er det som hem mer el ler frem mer lo ka le kli-
ma til tak der fle re ak tø rer og sek to rer er in vol vert i 
plan leg ging og gjen nom fø ring? 

Di rek te kli ma ut slipp
Pro sjek tet er be gren set til kli ma til tak som ret ter 
seg inn mot kil der med di rek te kli ma gass ut slipp 
in nen kom mu ne gren se ne. Vi har sett bort fra alle 
til tak som gjel der elek tri si tets for bruk og ut byg ging 

av for ny bar ener gi, som kun har en in di rek te virk-
ning på det å re du se re ut slipp av kli ma gas ser.

For å dek ke flest mu li ge kom mu ne ty per valg te 
vi ut fire caser som re pre sen ter te uli ke tiltakstyper 
i fire kom mu ner el ler kom mu ne sam ar beid. En sis te 
vik tig for ut set ning var at vi vil le se på til tak der 
kom mu ne ne har for holds vis stor be slut nings makt. 
Case ne var på uli ke sta di er og had de møtt mot bør 
på uli ke tids punkt, slik at vi fikk inn sikt i fle re av 

de pro ble me ne et fo re slått til tak kan møte, fra idé-
fa sen via plan leg ging og til gjen nom fø ring. 

are al plan, kø pri sing og bio gass
De fire case ne var: 
• In ter kom mu nal are al plan for Trond heims re gio-

nen (IKAP), der re du sert trans port be hov var 
ett av må le ne

• Kø pri sing/rush tids av gif i Ber gen
• In ter kom mu nalt sam ar beid om av falls inn hen-

ting og bio gass an legg i Vest fold
• Næ rings ha ge med bio gass an legg i Stei gen

Selv om beg ge de to sis te case ne er biogassprosjek-
ter, er både til ta ke ne og kom mu ne ne så for skjel li ge 
at vi men te de kun ne il lust re re helt uli ke ut ford rin-
ger for kom mu ne ne. 

Kli ma er ikke det vik tig ste
I ar bei det med å vel ge ut case fant vi in gen eks emp-
ler der kli ma hen syn var det vik tig ste ar gu men tet. 
Kli ma hen syn var et til leggs ar gu ment, mens øns ker 
som fle re ar beids plas ser og til flyt ting til kom mu-
ne ne ble ster ke re vekt lagt. I Trond heims re gio nen 
så alle kom mu ne ne som del tok i IKAP, nyt ten 
av en fel les are al plan for å ska pe en fel les bo- og 
ar beids mar keds re gi on. Samtidig vis te det seg å 
være van ske lig å gi slipp på egne stra te gi er og mål, 
for eks em pel der en kom mu ne sat ser på vis se ty per 
bo lig byg ging for å gjø re seg at trak tiv for til flyt ting. 
Når uenig he ter om helt and re hen syn enn trans-
port og mil jø kom i for grun nen, ble må le ne om 
mind re trans port be hov ut van net. 

Eks em pe let fra Stei gen il lust re rer de ut ford rin-
ge ne som små kom mu ner i til ba ke gang opp le ver. 
I sli ke kom mu ner har de mer enn nok med å føl ge 
opp på lag te opp ga ver og er mest opp tatt av å snu 
den ne ga ti ve fol ke talls ut vik lin gen og ska pe nye 
ar beids plas ser. Da blir det lite ener gi igjen til å ten-
ke nytt om kli ma til tak.
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En an nen bar rie re som går igjen, er po li tisk 
pre sti sje. Po li ti ke re på både na sjo nalt og lo kalt 
nivå går til valg med vis se ideo lo gis ke prin sip per og 
løf er, og noen gan ger kan dis se gjø re det van ske lig 
å kom me fram til kom pro mis ser. Dis ku sjo nen om 
kø pri sing i Ber gen vir ker pre get av det te, der lo ka le 
og na sjo na le myn dig he ter an kla ger hver and re for å 
stå for steilt på sine løs nin ger.

I Vest fold øns ket po li ti ker ne å få byg get bio-
gass an legg med en spe si ell type of ent lig-pri vat 
sam ar beid (OPS). Et ter at pro sjek tet stran det for di 
in gen pri va te ak tø rer øns ket å le ve re til bud på 
ut byg gin gen, ble po li ti ker ne an kla get for å vel ge 
mo dell ut fra ideo lo gi hel ler enn ut fra hvil ken 
opp ga ve som skul le lø ses. 

Gode råd er ikke all tid dyre?
Skal kom mu ne ne gjen nom fø re fle re stør re kli ma-
til tak, ser det ut til at dri ver ne for å ta kli ma hen syn 
må bli ster ke re. Kli ma hen syn ta per lett når and re 
hen syn har før s te pri ori tet. De vik tig ste dri ver ne 
som kom mu ne ne et ter ly ser, er bed re sam ord ning 
av stat lig po li tikk, kla re og kon sis ten te stat li ge sty-
rings sig na ler og i ho ved sak øko no mis ke in sen ti ver 
som sik rer at det er mer at trak tivt å vel ge kli ma rik-
ti ge løs nin ger enn kli ma ska de li ge til tak. 

Et sen tralt råd til sta ten er der for å spe si fi se re 

hvil ke kli ma til tak det ønskes at kom mu ne ne skal 
ta ini tia tiv til, og så bi dra i alle fall med kunn skap 
om prak tis ke og øko no mis ke si der ved sli ke til tak. 
Er kom mu ne ne red de for å tape på å set te i gang 
kli ma til tak, vil de hel ler ikke gjø re det. Et ve sent lig 
råd til kom mu ne ne er å bru ke mer tid på den tid-
li ge fa sen av pro sjek te ne, spe si elt for å sik re gjen-
si dig til lit og fel les mål blant ak tø re ne. I til legg må 
kom mu ne ne være be viss te på hvor dan for de ling av 
go der og byr der kan ska pe kon flik ter. Etab le ring av 
nye for valt nings en he ter og ut lys ning av an buds-
kon kur ran ser kre ver også god ju ri disk kom pe tan se 
og or ga ni sa sjons kunn skap.
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KØPRiSiNG? i Bergen 
har diskusjonen 
om køprising vært 
preget av at lokale 
og nasjonale myn-
digheter anklager 
hverandre for å stå 
for steilt på egne 
løsninger. 
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