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Suksesskriterier Arendal

• Klimanøytrale Arendal

• Årlig klimaregnskap

• Klima- og energiplan

• Miljøledelse

• Klimabudsjett

• Miljøsertifisering



Utslipp av klimagasser i Arendal 2009 - 2020.



KLIMAREGNSKAP 2020, Arendal kommunes drift
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Klimabudsjett innført fra 
2021

Klimabudsjettet gir en 
oversikt over klimatiltak, 
kostnader og forventet 
utslippsreduksjon.

Tiltakene refererer til vedtatt 
Handlingsplan for klima og 
energi.



Kommunedelplan klima og energi Arendal kommune 2019-2023
Klimatiltak gjør Arendal en bedre by og bo i – for alle

Vi skal bruke klimasatsingen til å fylle Arendal sentrum med liv
Vi skal bruke klimasatsingen til å tiltrekke barnefamilier
Vi skal bruke klimasatsingen til å gjøre hverdagsreisen smidigere
Vi skal bruke klimasatsingen til å komme i fysisk aktivitet
Vi skal bruke klimasatsingen til å tiltrekke spennende bedrifter, og til 
å få nye spennende bedrifter til å spire
Vi skal bruke klimasatsingen til å promotere jordbruket vårt
Vi skal bruke klimasatsingen til å tiltrekke kunnskapen fra UiA. 

Vi skal bruke klimasatsningen til å gjøre Arendal til den byen vi drømmer om å bo i!



Kommunale planer/styringsdokumenter:

• Kommuneplanens samfunnsdel
• Kommuneplanens arealdel 
• Kommunedelplan Klima  og energi
• Næringspolitisk handlingsplan
• Næringsarealstrategi
• Planstrategi 2020-2023
• Handlings- og økonomiplan 2022-2025 



Institusjonalisere klima- og 
miljøarbeidet



Klima- og miljøledelsegruppa 2019 – 2023.



Tiltak: Redusere bruk av fossilt drivstoff og fyringsolje

Arendal kommune 
Oljefri i 2015
– ingen oljefyring i 

kommunale bygg.



Tiltak: fase ut fossile kjøretøy.
Mål: 100% fossilfrie tjenestekjøretøy 2021-2024
2022 – 65% elbilandel

Bilpool for ansatte på rådhuset.
Elsykkelpool for ansatte på rådhuset.

Etablert bildelingsordning /Move About



Tiltak: fase ut fossile kjøretøy.
Kommunale foretak/IKS/Agder fylkeskommune

Agder Kollektivtrafikk - elbusser
Agder Renovasjon: el-avfallsbil og 
eltruck



Tiltak: Redusere energibruk

Alle kommunale bygg er oljefri fra 2015. 

Ny skole, 1900 kvm solceller produserer ca 300 000 
kWh i året.

Saulekilen renseanlegg lager strøm av kloakk. 
Erstatter bruk av olje.



På vei mot lavutslippssamfunnet

Tiltak: Redusere energibruk



Tiltak: Redusere utslipp fra sjøtransport.
Elektriske fritidsbåter

Landstrøm ved Arendal havnLadeplaner for elbåter. 

Norges første elbåtfestival – LYDLØS etablert i Arendal.  (17.-18. juni 2022!)

LYDLØS https://www.facebook.com/lydlosfestival 



Sykkelparkering på 
skoler

Tiltak: Redusere transportbehov, øke andelen syklende og gående



Tiltak: Halvere matsvinn, kortreist og økologisk mat.

Mester på rester

- 30 % kutt i matsvinnet fra 
det kommunale kjøkkenet.

-9 av 10 institusjoner bruker 
mellom 15 % – 38 % 
økologiske råvarer, tilsvarende 
Debios bronsemerke.



På vei mot 
lavutslippssamfunnet

Miljøfyrtårnsertifisering

Alle kommunale virksomheter skal 
sertifiseres. Nå er 85 % sertifisert.

Legger til rette for at private 

virksomheter og arrangementer 

kan sertifiseres. 





Kommunale planer/styringsdokumenter:

• Kommuneplanens samfunnsdel
• Kommuneplanens arealdel 
• Kommunedelplan Klima  og energi
• Næringspolitisk handlingsplan
• Næringsarealstrategi
• Planstrategi 2020-2023
• Handlings- og økonomiplan 2022-2025 



➢ Regional vekst

➢ Godt liv for alle

➢ Grønt samfunn

10 mål for 

Arendal:

Kommuneplanens samfunnsdel (2020) – FNs bærekraftmål



Kommuneplanens arealdel og arealstrategi.
«Nærhet til alt»
Knutepunkt
Samle og ikke spre



Stedsstruktur

Arendal 
sentrum og 
lokalsentre

Lokalstedene

HOVEDSTRATEGI, VEKST



Klimapartnere

Arendal kommune startet 
nettverket Klimapartnere i 2009

50 partnere på Agder
Spredt seg til andre regioner.

9 partnere medlem  2009 - 2017 
redusert utslippet med 57%



Miljø – forurensing
Opprydding forurenset sjøbunn, pressekonferanse 6.9.2013



2015 2019



Århundrets julegave: 
Arendal fikk
batterifabrikk



Det store bildet

• Verden trenger batterier

• Lokalt blør det litt på natur – noe må 
ofres

• Naturmangfold vs klima

• Lokalt klimaregnskap utfordres i 
anleggsperioden

• Arealregnskap - regionalt



Bærekraftig transport:

• Autonom godstransport til og fra 
havn

• Gods inn og ut på kjøl
• Ansatte via kollektiv og sykkel Autonom trekkvogn – Volvo Trucks





Arealregnskap  - et analyseverktøy for arealene i kommunen

Foil fra Trondheim kommune






