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Tema: 

1. MILJØLEDELSE  

2. ENERGIFORBRUK OG – PRODUKSJON 

3. BYGG OG UTBYGGING 

4. TRANSPORT OG AREALBRUK 

5. FORURENSING 

6. AVFALLSBEHANDLING 

7. NATUR OG FRILUFSTLIV 

8. HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID OG STØRRE 

ARRANGEMENTER  

9. INNKJØP OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

10. KLIMATILPASNING 

11. LANDBRUK 

Tiltak som følges opp i andre planer og prosjekter 

TEMA SOM UTGÅR: KULTURMINNER OG 

KULTURMILJØER 

 

 

Fargekoding for status på gjennomføring av tiltak:   

Grønn= Gjennomført  

Gul= Igangsatt  

Rød = Ikke gjennomført                    

 

Grå = Tas ut av miljøplanens handlingsprogram 
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1.  MILJØLEDELSE 

 

 

 

 

 

Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Klimanettverk: Sikre kommunens 
deltagelse i klimanettverk for 
utvalgte kommuner og 
fylkeskommuner i 
Østlandsområdet   

Samarbeide om målrettet klimaarbeid 
og bærekraftig samfunnsutvikling 

Plan og miljø Egne ressurser 
+ 
klimasatsmidler 

Miljøvernrådgiver har deltatt på nettverkssamlinger og studietur i 2017. Nye 
klimasatsmidler i 2018 vil sikre nettverkets arbeid videre i 2018. 

Miljøfyrtårn: Informere og 
oppmuntre bedrifter til 
Miljøfyrtårnsertifisering eller 
tilsvarende 

Øke andelen miljøsertifiserte bedrifter i 
Lillehammer og dermed redusere 
klimagassutslippene i Lillehammer. 

Rådmann Egne ressurser Lite er gjort utover å legge ut informasjon om kommunens miljøfyrtårnarbeid 
på egne nettsider og ta imot enkelte henvendelser fra andre bedrifter i 
Lillehammer. Må inngå i det videre miljøfyrtårnarbeidet i kommunen, og som 
en del av kommunikasjonsplanen til miljøfyrtårnarbeidet som skal utarbeides i 
januar 2018. 

 

Lillehammer kommune: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Klimaregnskap: Utarbeide 
klimaregnskap for 
kommuneorganisasjonens utslipp 

Få en oversikt over egne utslipp med 
mål om utslippsreduksjon og 
klimanøytralitet 

TO Plan og miljø 20 000 kr Utarbeidet av Asplan Viak 29.03.17, tilgjengelig i web-portalen «klimakost». 
Inngått avtale med Asplan Viak for tre år, klimaregnskap per år koster 20 000 
kr. Kontrakten innebærer opsjon på to år fram i tid. 

Klimaregnskap: Arrangere 
klimaregnskap-workshop for 
ledere internt  

Få veiledning til hvordan vi kan jobbe 
med å redusere utslippene i 
kommuneorganisasjonen 

TO Plan og miljø  Ble arrangert av Asplan Viak i ledermøte for sektor «By og 
samfunnsutvikling» 22.05.17. Kontrakten på klimaregnskap med Asplan Viak 
innebærer også muligheten til å benytte rådgivning/workshop to år fram i tid 
for å følge opp arbeidet videre. 

Klimakvoter: Kjøpe klimakvoter 
for kommuneorganisasjonens 

Kompensere for restutslipp i henhold 
til FNs retningslinjer for 

TO Plan og miljø 150 304 kr Klimakvoter ble kjøpt 13.juni 2017, gjennom CO2-focus som er eneste 
tilbyder på markedet i Norge vi kjenner til. Orientering om klimaregnskap og 

Hovedmål og delmål:  

Miljøfyrtårn: Etablere hovedkontormodellen og sertifisere alle kommunale enheter 

Miljøplanen handlingsprogram: Kontinuerlig oppfølging og årlig rullering  

Lillehammer kommune som organisasjon skal være klimanøytral  
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utslipp klimanøytralitet kvoter ble lagt fram i utvalg for by- og samfunnsutvikling 16.08.17.  
Ved å kompensere for restutslippene har Lillehammer kommune oppnådd 
målet om klimanøytral virksomhet også i år. 

Miljøfyrtårn: Innføre 
miljøfyrtårns hovedkontormodell 
og fullføre miljøfyrtårnsertifisering 
av kommunale virksomheter 

Opprette et felles verktøy for 
miljøledelse som skal sikre en effektiv 
miljøledelse i alle kommunale 
virksomheter.  

Rådmannen Eget budsjett 
 

En arbeidsgruppe har i 2017 jobbet med å tilrettelegge for overgang til 
hovedkontormodellen (HK). Promoteringsfilm for kommunens 
miljøfyrtårnarbeid ble laget våren 2017. Hovedkontoret som er knyttet til 
Rådhuset ble formelt sertifisert 09.11.17. Etter dette har 10 enheter blitt 
sertifisert etter hovedkontormodellen i 2017. Videre arbeid med sertifisering 
av underliggende fortsetter fortløpende i 2018, hvor resterende skoler og 
barnehager er de første på listen. Miljøfyrtårnsertifiseringen er fullført når alle 
kommunale virksomheter (ca. 50 stk) er sertifisert. 
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2. ENERGIFORBRUK OG - PRODUKSJON 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Energiløsninger: Alle nye 
reguleringsplaner som omhandler 
byggeformål skal vurdere 
miljøvennlige energiløsninger.   

Redusere energibruken og øke andelen 
fornybar energi som brukes i bygg 

TO Plan og miljø Egne ressurser Bydel Nord-prosjektet om klimanøytral byutvikling (sluttført 20.10.17) gir 
veiledning for implementering av miljø- og klimatiltak. Bestemmelser og 
retningslinjer om bærekraftige energiløsninger er spilt inn og tas inn i KPA i 
2018. I tillegg til noen generelle bestemmelser, er det utarbeidet enda mer 
ambisiøse bestemmelser for bydel Nord-området og for kommunale bygg. 
Oppfølging av dette sikres gjennom handlingsprogrammet for 2018. 

Grønn uke: Arrangere ENØK 
kampanje rettet mot innbyggerne 

Bevisstgjøring rundt energibruk i 
private boliger og satsing på fornybar 
energi. Redusere klimafotavtrykket fra 
private boliger  

TO Plan og miljø  
 

79 352 kr Grønne uker ble arrangert siste uken i september i samarbeid med 
Energiportalen og naturvernforbundet. Det ble gjennomført energirådgivning 
i ordførerens bolig, hjemmebesøk av energirådgiver, rådgivning på telefon, 
solenergimøte, møte med GLØR om avfallshåndtering og informasjonsmøte 
om smarte energiløsninger. Godt oppmøte, og veldig populært med 
hjemmebesøk av energirådgiver (dette tilbudet ble utvidet med 100 000 kr 
ekstra grunnet stor etterspørsel blant innbyggerne). 

Grønn uke: Energiportalen for 
boliger 

57 880 kr 

Grønn uke: Energirådgivning til 
privatpersoner 

150 000 kr 

Vann og avløp: ENØK-prosjekt 
for vann og avløp i henhold til 
hovedplan for vann og avløp. 

Redusere energibruken i vann- og 
avløpssystemer. 

TO Vann og avløp Egne ressurser Oppfølging og rapportering sikres gjennom hovedplan for vann og avløp. 1 
million er satt av til dette for 2018. Rapportering til miljøplanen er dermed 
overflødig. Tiltaket utgår derfor fra miljøplanens handlingsprogram. 

 

 

Hovedmål og delmål:  

Forbruk: Redusere energibruken per innbygger, med 20 % fra 2013 til 2025  

- Energieffektivisering i kommunal bygningsmasse (energibruk per arealenhet) med 20 % fra 2013 til 2025  

- Energieffektivisering av vann- og avløpssektoren (energibruk per liter vann og avløpsvann) med 20 % fra 2013 til 2025 

Produksjon: Økt andel produksjon av fornybar energi 

- Etter utslippsreduksjon skal klimagassutslipp på områdenivå kompenseres ved økt lokal produksjon av fornybar energi (hentet fra prosjektet om klimanøytral 

byutvikling i Bydel Nord) 
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Lillehammer kommune: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
EPC: Gjennomføre EPC-prosjekt 
i kommunale bygg 

Redusere energibruken i kommunale 
bygg 

TO Eiendom Egne ressurser TO Eiendom bekrefter at alle EPC-prosjekter skal være ferdig i løpet av 2017. 
Energibesparelse vil komme fra 01.01.18.  

Leiekontrakter: «Grønne 
leiekontrakter» for kommunale 
bygg 

Redusere byggets negative 
miljøpåvirkning gjennom samarbeid 
mellom utleier og leietaker 

TO Eiendom Egne ressurser Det er ikke innført grønne leiekontrakter. Det er derimot en egen 
miljøvaktmester som bidrar til å redusere boligens negative miljøpåvirkning 
gjennom eksempelvis ENØK-tiltak. TO Eiendom mener dette er mer 
hensiktsmessig enn grønne leiekontrakter som er vanskeligere å følge opp og 
gi avkastning.  

Miljøfyrtårn: Oppfylle 
miljøfyrtårnets kriterier innen 
energi for alle kommunale enheter 
som er miljøfyrtårnsertifisert  

Formålet med energikriteriene er å 
bidra til reduksjon av energiforbruk, 
energieffektivisering og øke andelen 
energi fra fornybare kilder. 

Miljøfyrtårn-
arbeidsgruppe 

Egne ressurser Aktuelle tiltak for Rådhuset og alle andre kommunale enheter som er 
miljøfyrtårnsertifisert rapporteres inn gjennom miljøfyrtårnarbeidet.  
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3. BYGG OG UTBYGGING 

 

 

 

 

 
Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Gebyrer: Grønne gebyrer for 
bygge-saksbehandling innarbeides 
i gebyrregulativet. 

Redusere klimafotavtrykket fra 
utbyggingsprosjekter 

TO Byggesak Egne ressurser Forslag er spilt inn om at grønne gebyrer for nye bygg innarbeides i 
gebyrregulativet for byggesak. Det gis da en rabatt på 75 % av 
byggesaksgebyret for bygg med nullutslippstandard. Det vil ikke gis noen 
rabatt for passivhus da minimumskravet i nye tekniske forskrift nå er nær 
passivhusstandard. Tas opp i kommunestyret i 2018. Videre oppfølging sikres 
gjennom handlingsprogrammet for 2018. 

Gebyrer: Grønne gebyrer for 
plan-saksbehandling innarbeides i 
gebyrregulativet. 

Redusere klimafotavtrykket fra 
utbyggingsprosjekter 

TO Plan og miljø Krever økte 
ressurser 

Det er ikke gjort noe konkret i 2017, men det skal tas opp i møte om 
gebyrregulativ i januar 2018, med mål om å få inn grønne gebyrer om dette 
viser seg å være hensiktsmessig. Videre oppfølging sikres gjennom 
handlingsprogrammet for 2018.  

Klimaregnskap: Framlegge 
klimaregnskap for private 
leilighets- og 
næringsbyggeprosjekter 

Redusere klimafotavtrykket fra 
utbyggingsprosjekter 

TO Plan og miljø 
 

Egne ressurser Bydel Nord-prosjektet om klimanøytral byutvikling (sluttført 20.10.17) gir 
veiledning for implementering av miljø- og klimatiltak. Bestemmelser og 
retningslinjer om klimaregnskap er spilt inn og tas inn i KPA i 2018. I tillegg 
til noen generelle bestemmelser, er det utarbeidet enda mer ambisiøse 
bestemmelser for bydel Nord-området og for kommunale bygg.  
Videre oppfølging av dette sikres gjennom handlingsprogrammet for 2018. 

Materialvalg: Bruk av tre i bygg 
og konstruksjoner skal behandles 
som tema i alle reguleringsplaner 
som omhandler byggeformål.  

Redusere klimafotavtrykket fra 
utbyggingsprosjekter 

TO Plan og miljø Egne ressurser Bydel Nord-prosjektet om klimanøytral byutvikling (sluttført 20.10.17) gir 
veiledning for implementering av miljø- og klimatiltak. Bestemmelser og 
retningslinjer om bærekraftige materialvalg er spilt inn og tas inn i KPA i 
2018. I tillegg til noen generelle bestemmelser, er det utarbeidet enda mer 
ambisiøse bestemmelser for bydel Nord-området og for kommunale bygg.  
Videre oppfølging av dette sikres gjennom handlingsprogrammet for 2018. 

 

 

Hovedmål og delmål:  

Ved utbygging skal det fokuseres på reduksjon av klimagassutslipp i driftsfasen av bygg og ved valg av materialer med mål om klimanøytralitet (hentet fra 

prosjektet om klimanøytral byutvikling i Bydel Nord) 

(Energieffektiviseringstiltak i bygg, se Tema 2: Energiforbruk og -produksjon) 
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Lillehammer kommune: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Klimaregnskap: Klimaregnskap 
for kommunale byggeprosjekter, 
dokumentasjon skal foreligge. 

Redusere klimafotavtrykket til 
kommunale byggeprosjekter. 

TO Eiendom  Økte ressurser, 
kjøp av 
tjenester 

Kunnskap fra bydel Nord-prosjektet benyttes i utarbeidelsen av bestemmelser 
og retningslinjer. Krav om utarbeiding av klimaregnskap for alle nye 
kommunale byggeprosjekter tas inn i KPA i 2018. Videre oppfølging sikres 
gjennom handlingsprogrammet for 2018. 

Materialvalg: Bruke miljøvennlig 
byggematerialer i egne bygg og 
anlegg 

Redusere klimafotavtrykket til 
kommunale byggeprosjekter. 

TO Eiendom  Økte ressurser, 
kjøp av 
tjenester 

Bygging i massivtre pågår i Fåberggata. I tillegg vil Nordre Ål skole 
(klimasatsprosjekt) og reisverk i Jørstadmoen skole bli bygget i massivtre.   
 
Kunnskap fra bydel Nord-prosjektet benyttes i utarbeidelsen av bestemmelser 
og retningslinjer. Bestemmelser og retningslinjer om bærekraftige materialvalg 
er spilt inn og tas inn i KPA i 2018. Videre oppfølging sikres gjennom 
handlingsprogrammet for 2018. 

Nullutslippshus: Alle fremtidige 
kommunale bygg skal bygges med 
minst null-utslippsstandard - 
utrede konsekvenser og muligheter 
i 2017 

Redusere klimafotavtrykket til 
kommunale byggeprosjekter. 

TO Eiendom Økte ressurser, 
kjøp av 
tjenester 

Det er ikke realistisk å legge inn noen bestemmelse om at alle nye bygg skal 
bygges som «nullhus» per dags dato, da dette forutsetter at alle nye bygg må 
ha egen energiproduksjon.  
Kunnskap fra bydel Nord-prosjektet benyttes i utarbeidelsen av bestemmelser 
og retningslinjer. Bestemmelse for alle nye kommunale bygg tas inn i KPA i 
2018. Forslag til bestemmelse: Alle nye kommunale bygg skal minimum 
bygges i passivhus-standard. Det skal vurderes å bygges i nullutslipps-
standard. Videre oppfølging sikres gjennom handlingsprogrammet for 2018. 
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4. TRANSPORT OG AREALBRUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Byutvikling: Jobbe med 
klimanøytral byutvikling i bydel 
Nord. 

Tilrettelegge for klimanøytral 
byutvikling 

TO Plan og miljø 270 902 kr + 
klimasatsmidler 
(397 500 kr)  

Har fått klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å jobbe med prosjektet 
«Klimanøytral byutvikling, bydel Nord». Sweco har utarbeidet en 
mulighetsstudie om klimanøytral byutvikling i bydelen. Arbeidet tas med 
videre i arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA). Studiet må også 
følges opp videre med en områderegulering for å sikre gjennomføring av 

Hovedmål og delmål:  

Areal- og transportplanlegging: Areal- og transportutvikling skal bidra til nasjonale utslippsmål 

 Lillehammer skal ha en konsentrert arealbruk med byvekst innenfra 

 Lillehammer skal vokse slik at hverdagslivets transportbehov reduseres 

Bygge ut på en måte som ivaretar hensyn til klimatilpasning og miljø ut over krav og forskrifter 

Transportbehov: En stor del av veksten i transportbehovet skal skje ved gange og bruk av sykkel og kollektivtransport 

Legge til rette for bilfri ferdsel innad i kommunen og til og fra nabokommunene  

Dobling av sykkelandelen innen 2024 (fra 7 % til 14 % ) 

80 % av alle barn skal gå eller sykle til skolen innen 2024  

Kjøretøy og drivstofftype: Minst 20 % av person- og varebiltrafikken skal være fornybar innen 2024 

 Bilparken til kommunen skal være fornybar (mål om 50 % fornybar innen 2024) 

 Tilrettelegge for miljøvennlig næringstransport 

 Fase inn fornybart drivstoff for busser og renovasjonsbiler i Lillehammer 
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klimanøytral byutvikling i bydelen. 

Kjøretøy: Arbeide for utbygging 
av infrastruktur for alternativ 
drivstoff (el-, gass- og 
hydrogenbiler). 

Fremme fornybare drivstofftyper og 
kjøretøy for å kutte klimagassutslippene 
fra transport både lokalt og regionalt 

TO Plan og miljø 83 225 kr + 
klimasatsmidler 
(250 000 kr)  

Har fått klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å jobbe med prosjektet 
«Energistasjon for fossilfritt kjøretøydrivstoff i Lillehammer kommune». 
Energiråd Innlandet og TØI bidrar inn i prosjektet. Hovedrapporten 
konkluderer med at etablering av en energistasjon vil dermed gi begrenset 
klimagassreduksjon per dags dato, og at arbeidet bør starte opp igjen i 2020. 
Fram mot 2020 må det jobbes med andre tiltak for å redusere 
klimagassutslipp fra transportsektoren. 

Mobilitetsuke: Delta i Europeisk 
mobilitetsuke 

Bevisstgjøre om valg av transportform 
og oppmuntre til miljøvennlig transport 
blant innbyggerne. 

TO Plan og miljø  Utgår. ENØK- kampanje og Oljefri-kampanje prioriteres i stedet i 2017. 
Mobilitetsuken tas med videre i handlingsprogrammet for 2018. 

Mobilitetsuke: Involvere barn og 
unge i Mobilitetsuka 

Bevisstgjøre barn og unge om valg av 
transportform og oppmuntre til 
miljøvennlig transport. 

TO Plan og miljø 
Grunnskole 
Barnehagene 

 Ikke gjennomført siden mobilitetsuken ikke ble gjennomført. Mobilitetsuken 
tas med videre i handlingsprogrammet for 2018. 

Parkering: Etablere 
normalladepunkter for ladbare 
biler (elbil og hybrid) på offentlige 
p-plasser. 

Tilrettelegge for bruk av elbiler og 
dermed redusere klimagassutslipp fra 
transport. 

TO Veg og trafikk Egne ressurser TO Veg og trafikk har etablert 8 nye ladepunkter på offentlige 
parkeringsplasser i 2017. Nye ladepunkter er planlagt for 2018. Krav om økte 
lademuligheter må framgå i parkeringsforskriften som er under revidering 
(trer i kraft i begynnelsen av 2018). De nye bestemmelsene vil dermed sikre at 
etablering av ladeinfrastruktur følges opp videre. Følges også opp videre i 
handlingsprogrammet 2018. 

Parkering: Revurdere parkerings-
kravene ved boligbygging i 
Lillehammer sentrum. 

Tilrettelegge for mindre bilbruk og 
bedre mulighetene for bruk av el-bil. 
Redusere klimagassutslippene fra 
transport. 

TO Plan og Miljø Egne ressurser Den nye parkeringsforskriften trer i kraft i begynnelsen av 2018. Oppfølging 
av krav som tilrettelegger for redusert bilbruk og elbillading følges opp i 
handlingsprogrammet 2018.  

Sykkel/gange: Bedre skilting og 
merking av gang- og 
sykkelveinettet i hele byen 

Tilrettelegge for at reiser i større grad 
kan gjennomføres med sykkel og gange, 
og dermed redusere 
klimagassutslippene fra transport. 

TO Veg og trafikk Krever økte 
ressurser og 
kjøp av 
tjenester 

Kart over hovedsykkelruter er utarbeidet i 2017. Ingenting er gjort i år på 
skilting. Byutvikling 2044, utarbeiding av gatebruksplan, skal jobbe med 
skilting til neste år. Ansvar: Arbeidsgruppen byutvikling 2044 v/byplansjef. 
Følges opp videre i handlingsprogrammet 2018.  

Sykkel/gange: Planlegge 
gjennomgående løsninger for 
gående og syklende, med fokus på 
å binde bydelene sammen 

Bevisstgjøre om valg av 
transportmiddel og oppmuntre til 
miljøvennlig transport. Øke andelen 
syklende i byen.  

Sektor by og 
samfunn, OFK, 
SVV, Andre 
aktører 

Egne ressurser Byutvikling 2044 og sykkelbyprosjektet (et samarbeidsprosjekt mellom SVV, 
OFK, og LK) sikrer tilrettelegging for miljøvennlig transport i byen. Følges 
opp videre i handlingsprogrammet 2018. 

Sykkel: Tilskuddsordning for kjøp 
av el-sykkel 

Tilrettelegge for at reiser i større grad 
kan gjennomføres med sykkel og 
dermed redusere klimagassutslippene 
fra transport. 

TO Plan og miljø 
TO Veg og trafikk 

100 000 kr (ikke 
brukt) 

Har ikke blitt gjennomført fordi det er usikkert hvor stor klimaeffekt et slikt 
tiltak vil ha. Dette er basert på erfaringer fra gjennomføring av tilsvarende 
ordning i andre kommuner. Tiltaket tas derfor ikke med videre, men det vil 
jobbes videre med andre tiltak med el-sykkel i handlingsprogrammet 2018. 

Utrede alternative trasèer for fire-
felts E6 og dobbeltsporet 
jernbane. 

Sikre kommunens deltagelse i 
prosessen 

TO Plan og miljø Egne ressurser Oppfølging og rapportering sikres på planavdelingen uavhengig av oppfølging 
i miljøplanens handlingsprogram. Rapportering til miljøplanen er overflødig 
og tiltaket tas derfor ut av handlingsprogrammet. 

Fremme lokalisering av handel, 
service og arbeidsplasser i 
tilknytning til 
kollektivknutepunkter. 

Jobbe med bærekraftig byutvikling TO Plan og Miljø Egne ressurser Analyser i forbindelse med revisjon av kommuneplanen og byplanen, 
deriblant handels- og næringsanalyse. Følges opp i disse planene. 
Rapportering til miljøplanen er overflødig og tiltaket tas derfor ut av 
handlingsprogrammet. 

Fremme fortettet boligbygging i og Benytte eksisterende byggesone for å TO Plan og miljø Egne ressurser Analyser i forbindelse med revisjon av kommuneplanen og byplanen, 
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i tilknytning til by og tettsteder. unngå å bruke uberørt mark og 
naturområder, og oppnå bærekraftig 
byutvikling. 

deriblant handels- og næringsanalyse og mulighetsstudiet Bydel Nord. Følges 
opp i disse planene. Rapportering til miljøplanen er dermed overflødig og 
tiltaket tas ut av handlingsprogrammet. 

 

Lillehammer kommune: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Kjøretøy: Innkjøp av 
miljøvennlige biler i kommunens 
bilpark. 

Redusere klimagassutslipp fra 
tjenestereiser 

Alle sektorer, 
Innkjøp 

Midler avsatt i 
investerings-
budsjett 

Ny leasingavtale i kommunen er på plass og skal brukes ved bestilling av nye 
biler, og det er krav om å velge biler med fornybart drivstoff så langt dette er 
mulig.  
Hjemmetjenestens bilpark ble byttet ut i september 2017. Det leases 20 
BMW 225xe Plug in Hybrid 4x4 og 21 BMW i3 (el-bil). Fordelingen mellom 
el og hybrid er behovsbasert. TO Veg og trafikk har bestilt E-Golf til bruk av 
trafikkbetjentene. TO Eiendom har vurdert EL-/ hybridbil, men uegnet da 
disse ikke kan ha hengerfeste. 

Miljøfyrtårn: Oppfylle 
miljøfyrtårnets kriterier innen 
transport for alle kommunale 
enheter som er 
miljøfyrtårnsertifisert  

Formålet med transportkriteriene er 
reduksjon av CO2, NOx og svevestøv 
utslippene. 

Miljøfyrtårn-
arbeidsgruppe 

Egne ressurser Aktuelle tiltak for Rådhuset og alle andre kommunale enheter som er 
miljøfyrtårnsertifisert rapporteres inn gjennom miljøfyrtårnarbeidet.  

Parkering: Etablere 
parkeringsplasser for el-biler i 
kommunal virksomhet. 

Tilrettelegge for anskaffelse av biler 
med fornybart drivstoff i kommunal 
virksomhet. Redusere klimagassutslipp 
fra tjenestereiser. 

TO Veg og trafikk Egne ressurser Tilrettelegges etter behov, for eksempel for hjemmetjenesten som har skaffet 
nye el-biler i 2017. 

Sykkel: Innkjøp av El-sykler for å 
supplere kommunens bilpark. 

Redusere klimagassutslipp fra lokale 
tjenestereiser ved å tilrettelegge for at 
reiser gjennomføres med sykkel 

Rådmann 
TO Veg og trafikk 

Egne ressurser Rådmannen har sendt ut en forespørsel om felles innkjøp av sykler til alle 
Tjenesteområder (first for tilbakemelding innen 01.06.17), men bare tre har 
meldt inn ønske. Det vil i 2018 til sammen bli bestilt inn: 1 sykkel til 
rådhuset, 2 til Horsters (TO Psykisk helsearbeid og rusomsorg), 1-2 til 
Utsiktsbakken (Lillehammer rehabiliteringssenter). 

Tjenestereiser: Utrede 
transportgodtgjørelse for sykkel-, 
gang- og kollektivreiser for 
kommunens ansatte. 

Redusere klimagassutslipp fra lokale 
tjenestereiser 

HR sektor Egne ressurser HMS-koordinator har gjennom miljøfyrtårn forpliktet seg til å utarbeide 
retningslinjer for reise som hindrer unødig reising og fremmer miljøvennlige 
løsninger for tjenestereiser og varetransport. Denne skal være ferdig våren 
2018. Bruk av retningslinjene må sikres gjennom handlingsprogrammet 2018. 
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5.  FORURENSING  

 

 

 

Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Luftkvalitet: Utarbeide nasjonalt 
beregningsverktøy for luftkvalitet 

Planlegge for bedre luftkvalitet i 
Lillehammer 

Miljørettet 
helsevern 

Midler fra 
Miljødirektoratet 
+ eget budsjett 

Lillehammer kommune mottok i 2016 tilskudd fra Miljødirektoratet for å 
utvikle Nasjonalt beregningsverktøy for kommunen. beregningsverktøy fra 
NILU var ferdig utarbeidet 01.11.17. Webtjenesten publiserer utslippsdata, 
meteorologiske data og luftkvalitetsdata fra 2015. Dataene er et nødvendig 
grunnlag for å kunne beregne effekten av mulige tiltak mot høy forurensning. 
Bruk av beregningsverktøyet i forbindelse med saksbehandling er spilt inn til 
KPA som en bestemmelse. 

Oljetanker: 
Informasjonskampanje om 
fornybare oppvarmingskilder og 
om utfasing av fossil oljefyr 

Følge opp det nasjonale forbudet mot 
fyring med fossil olje som blir innført 
01.01.20. Motivere og veilede 
innbyggere i å få fjernet private tanker. 
Redusere den lokale luftforurensingen. 

TO Plan og miljø 20 000 kr Kommunens oljetankregister er samkjørt med feievesenets register slik at vi 
nå har en fullstendig oversikt over nedgravde oljetanker i Lillehammer. 
Retningslinjer til lokal forskrift om nedgravde oljetanker er også ferdig, og 
informasjon om håndtering av oljetanker er tilgjengelig på kommunens 
nettsider. Informasjonsmøte/folkemøte ble arrangert 14.09.17 i samarbeid 
med Naturvernforbundet og Oljefri.no. Godt oppmøte, får jevnlig 
henvendelser om oppgraving av tank på egen eiendom.  

Rentbrennende ovner: Tilskudd 
til kjøp av rentbrennende ovner 

Redusere lokal forurensing i byområdet Miljørettet 
helsevern 

54 000 kr Gjennomført også i 2017. Det har vært brukbar respons på søknad om 
tilskudd om å bytte ut ovnen i byområdet. Det gis maksimalt 3000 kr i 
tilskudd per ovn. Tilskuddsordningen videreføres i 2018, men området 
utvides fra byområdet til å gjelde hele kommunen. 

Intensivert gate-renhold i kritiske 
perioder (vår og høst) 

Redusere lokal luftforurensing.  TO Veg og trafikk Egne ressurser Intensivert gaterenhold i kritiske perioder skal være en del av driften til TO 
Veg og trafikk. Tiltaket tas derfor ut av miljøplanens handlingsprogram. 

Informere om radon. Informere innbyggerne om radon i 
Lillehammer  

Miljørettet 
helsevern 

Egne ressurser Dette er rutineoppgaver som følges opp av miljørettet helsevern uavhengig av 
miljøplanen. Tiltaket tas derfor ut av miljøplanens handlingsprogram.  

Veilede om nye krav til 
dokumentasjon av radon i alle 
typer utleieenheter 

Informere innbyggerne om radon i 
Lillehammer 

Miljørettet 
helsevern 

Egne ressurser Dette er rutineoppgaver som følges opp av miljørettet helsevern uavhengig av 
miljøplanen. Tiltaket tas derfor ut av miljøplanens handlingsprogram. 

 

 

Hovedmål og delmål:  

Lillehammer skal ha rent vann, frisk luft og ren grunn (fra Samfunnsdelen) 
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Lillehammer kommune: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Miljøfyrtårn: Oppfylle 
miljøfyrtårnets kriterier innen 
utslipp til luft/vann/jord for alle 
kommunale enheter som er 
miljøfyrtårnsertifisert  

Formål med kriteriene utslipp til 
luft/vann/jord er å forhindre 
forurensing og skade på både 
mennesker og natur. 

Miljøfyrtårn-
arbeidsgruppe 

Egne ressurser Aktuelle tiltak for Rådhuset og alle andre kommunale enheter som er 
miljøfyrtårnsertifisert rapporteres inn gjennom miljøfyrtårnarbeidet.  

Oljetanker: Fase ut fossile 
brensler i kommunale bygg innen 
2017.  Oljetanker skal saneres 
forskriftsmessig. 

Følge opp det nasjonale forbudet mot 
fyring med fossil olje som blir innført 
01.01.20. Gå foran med et godt 
eksempel som oljefri 
kommuneorganisasjon.  

TO Eiendom Egne ressurser De fleste kommunale bygg benytter ikke fossil oljefyring, men en del tanker er 
fortsatt ikke gravd opp. Målsetningen for 2017 er derfor ikke oppnådd. Videre 
oppfølging og plan for sanering av tanker må jobbes videre med i 2018. 

Sprøytemidler: Utfasing av 
kjemikalier ved ugressbekjempelse 
i kommunal vedlikehold 

Minimere miljøpåvirkningen ved 
bekjempelse av uønskede planter 

TO Park og idrett Egne ressurser Sprøytemidler benyttes nå i svært liten grad, og kun i enkelte tilfeller hvor det 
gis dispensasjon til dette. I tillegg er det kjøpt inn en maskin (Heatweed) som 
fjerner uønskede planter med varmtvannssprøyting.   
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6. AVFALLSBEHANDLING 

 

 

 

 

Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Avfallsbehandling: Bedre 
avfallsbehandling i sentrum 

Øke sorteringsgraden og forhindre 
forsøpling i sentrumsområdet. 

GLØR 
TO veg og trafikk 
TO Park og idrett 

Krever økte 
ressurser, kjøp 
av tjenester 

Ikke gjennomført. Har vurdert at dette vil gi liten gevinst med tanke på å øke 
sorteringsgraden. Må vurderes igjen senere ved utskift av møblement i 
sentrum. 

 

Lillehammer kommune: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Miljøfyrtårn: Oppfylle 
miljøfyrtårnets kriterier innen 
avfall for alle kommunale enheter 
som er miljøfyrtårnsertifisert  

Formålet med avfallskriteriene er 
avfallsreduksjon, gjenbruk av 
produkter, materialgjenvinning, 
gjenbruk av råmateriale og forsvarlig 
håndtering av avfall. 

Miljøfyrtårn-
arbeidsgruppe 

Egne ressurser Aktuelle tiltak for Rådhuset og alle andre kommunale enheter som er 
miljøfyrtårnsertifisert rapporteres inn gjennom miljøfyrtårnarbeidet.  

 

  

Hovedmål og delmål:  

Lillehammer skal bidra til å nå de nasjonale avfallsmålene. Avfallshierarkiet viser en prioritert rekkefølge for avfallshåndtering der forebygging (hindre at 

avfallet oppstår) har høyeste prioritet.  

Avfall skal samles inn og behandles på en forsvarlig måte som tar hensyn til naturmiljøet, klima og helse 
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7. NATUR OG FRILUFTSLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Fremmede arter: Arbeid med 
fremmede arter 

Bekjempe fremmede arter i kommunen TO Plan og miljø Egne ressurser 
+ midler fra 
FMOP 

Har gjennomført bekjempelse av kjempespringfrø i Årettadalen gjennom 
fysisk fjerning av planter, samt bekjempelse av kjempespringfrø på enkelte 
punkter. Arbeidet har pågått i juli og august. Naturvernforbundet har bidratt i 
arbeidet. Må følges opp videre i 2018. 

Friluftsområder: Fullføre 
kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder i kommunen 

Få økt kunnskap om friluftsområdene i 
kommunen og tilgjengeliggjøre dem i 
nasjonal database (Naturbase) 

TO Plan og miljø 
TP Park og idrett 

Egne ressurser 
+ 
prosjektmidler 

Et utkast til kartleggingen har vært på høring våren 2017. En endelig versjon 
av kartleggingen ble publisert 06.12.17. Legges inn i Naturbase, og inngår som 
temakart i KPA. 

Friluftsråd: Arbeide for 
opprettelsen av interkommunalt 
friluftsråd i Lillehammerregionen 

Sikre at friluftsinteresser blir ivaretatt i 
regionen(?) 

TO Park og idrett, 
TO Plan og miljø 

Egne ressurser Ikke gjennomført. På grunn av usikkerhet rundt hva som er formålet med et 
friluftsråd og hvem og hva det skal omfatte, prioriteres ikke dette tiltaket 
videre. Kan være aktuelt å ta det opp igjen senere ved behov. 

Naturmangfold, vassdrag og 
grunnforurensing: Innføre 
sjekkliste og bedre rutiner for 
naturmangfold, grunnforurensing 
og vassdrag i saksbehandling 

Sikre at naturmangfold, 
grunnforurensing og vassdrag blir fulgt 
opp i saksbehandling 

TO Plan og miljø Egne ressurser Arbeid pågår i KPA. Nye bestemmelser for disse temaene er utarbeidet og tas 
inn i KPA i 2018. Bestemmelsene må i neste omgang bli førende for 
saksbehandling på plan og byggesak. Sjekkliste eller tilsvarende må utarbeides 
i 2018 og følges opp videre gjennom handlingsprogrammet for 2018. 

Truede arter: Arbeid med truede 
arter 

Bevare truede arter i kommunen 
gjennom skjøtsel 

TO Plan og miljø Egne ressurser 
+ midler fra 

Har gjennomført skjøtsel av dragehode ved Dampsaga i august. 
Naturvernforbundet har bidratt i arbeidet. Lokaliteten må følges opp videre i 

Hovedmål og delmål:  

Natur: Verdifulle naturområder (inkludert vannforekomster) skal sikres mot inngrep som kan forringe kvaliteter, mangfold og rekreasjonsmuligheter (fra 

samfunnsdelen og miljøplanen kap. 1.3) 

 Alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og -kjemisk tilstand, eller godt økologisk potensial, innen 2021 (Nasjonalt/europeisk mål) 

 Mangfoldet av naturtyper, stedegne arter, genetisk mangfold og viktige økologiske funksjoner og tjenester skal tas vare på 

Friluftsliv: Sikre fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle 

 Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på 

 Grønnstrukturer skal utvikles som et identitetsskapende element og som arena for fysisk aktivitet og naturopplevelse 
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FMOP 2018. 

Vann og vassdrag: Arbeide for 
økt vannføring i Mesnavassdraget 
fra Kroken til Mjøsa. 

Sikre god økologisk og kjemisk tilstand 
i nedre del av Mesnavassdraget.  

TO Plan og miljø Egne ressurser Status 2016: Kommunen har avgitt flere høringssvar/innspill på økt 
vannføring. Avventer videre oppfølging fra NVE og OED. 
Status 2017: Ikke noe mer har skjedd siden i fjor. Avventer fortsatt svar fra 
NVE og OED. Tiltaket videreføres til 2018 i påvente av oppfølging fra NVE 
og OED. 

Vann og vassdrag: Overvåking 
av utvalgte vannforekomster 

Få oversikt over tilstand og eventuelle 
endringer av lokale vannforekomster 
for å sikre god økologisk og kjemisk 
tilstand.  

TO Plan og miljø 
TO Vann og avløp 

Egne ressurser Følges opp på oppdrag fra Fylkesmannen. Prøvetakinger ble gjennomført 
månedlig i sommerhalvåret, i Lågen, Mesnavassdraget og i fjellvann ved 
Nordseter. Vannprøver oversendt til Fylkesmannen. 

Vann og vassdrag: Sikre 
oppfølging av lokal tiltaksanalyse 
for Mjøsa og forvaltningsplanen 
for Glomma 

Sikre god økologisk og kjemisk tilstand 
i lokale vannforekomster. 

TO Plan og miljø 
TO Vann og avløp 
Landbrukskontoret 

Egne ressurser «Overvåkning av utvalgte vannforekomster» danner grunnlag for eventuelle 
tiltak. Fylkesmannen lager tilstandsrapport etter prøvetaking. Må avklare med 
Fylkesmannen hvordan denne skal følges opp når resultatene er klare. Skal 
dette følges opp til neste år må ansvar klareres. I tillegg vil tiltak som direkte 
berører vann og avløp følges opp av hovedplan til TO Vann og avløp.  

Vilt og fisk: Vilt- og fiskeressurser 
skal synliggjøres i kommunale 
planer og tas hensyn til i all 
kommunal saksbehandling. 

Sikre at vilt- og fiskeressurser blir fulgt 
opp i saksbehandling 

TO Plan og miljø, 
Landbrukskontoret 

Egne ressurser Viltområder tas inn som hensynssoner for naturmangfold i KPA og skal 
følges opp i saksbehandling. Det er ikke gjort noen nye undersøkelser. Anser 
dette som tilstrekkelig inntil videre. Utover dette er mye av kartleggingen mest 
relevant for skogbruket, for eksempel kartlegging av storfuglområder.  

Sikre oppfølging av 
kommunedelplan for fysisk 
aktivitet og naturopplevelse 

Sikre fysisk aktivitet og naturopplevelse 
for alle 

TO Park og idrett Egne ressurser Oppfølging og rapportering av planen sikres gjennom TO Park og idrett. 
Rapportering til miljøplanen er overflødig. Tiltaket utgår derfor fra 
miljøplanens handlingsprogram. 

 

Lillehammer kommune: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Naturmangfold: Internopplæring 
i naturmangfoldloven 

Sikre at naturmangfoldlovens 
miljørettslige prinsipper skal vurderes i 
alle vedtak/beslutninger der 
naturmangfold berøres.   

TO Plan og miljø Egne ressurser 
 

Fylkesmannen arrangerte naturmangfoldkurs 5.-6. september 2017. Kun tre 
fra kommunen deltok, alle fra TO Plan og miljø. Ytterligere behov for 
opplæring tas med til vurdering i 2018. 
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8. HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID OG STØRRE ARRANGEMENTER 

 

 

 

 

 

Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Mobilitetsuke: Delta i Europeisk 
mobilitetsuke 

Bevisstgjøre om valg av transportform 
og oppmuntre til miljøvennlig transport 
blant innbyggerne. 

TO Plan og miljø 20 000 kr (ikke 
brukt) 

Utgår. ENØK- kampanje og Oljefri-kampanje prioriteres i stedet. Tas med 
videre i handlingsprogrammet for 2018. 

Mobilitetsuke: Involvere barn og 
unge i Mobilitetsuka 

Bevisstgjøre barn og unge om valg av 
transportform og oppmuntre til 
miljøvennlig transport. 

TO Plan og miljø 
Grunnskole 
Barnehagene 

Egne ressurser Ikke gjennomført siden mobilitetsuken ikke ble gjennomført. Om 
mobilitetsuken arrangeres i 2018 må dette følges opp videre da. 

Reklamefrie postkasser: 
Kampanje for reklamefrie 
postkasser i Lillehammer 

Redusere avfallsmengden TO Plan og miljø Egne ressurser Nasjonal lovgivning gjør at kommuner ikke kan innføre noen «ja takk» -
ordning. Tiltaket tas ikke med videre i oppfølging av miljøplanen. 

Skole: Sikre at klima- og 
miljøhensyn inngår i 
undervisningen ved 
Lillehammerskolene 

Bevisstgjøre barn og unge om 
miljøutfordringene, og formidle 
hvordan jobbe med dette i praksis 

Sektor for 
oppvekst, 
utdanning og 
kultur 

Egne ressurser Miljøfyrtårnarbeidet skal sikre dette, og arbeidet flyttes til 
miljøfyrtårnarbeidsgruppen. Følges opp gjennom miljøfyrtårn våren 2018 når 
skolene sertifiseres. 

Større arrangementer: Anmode 
arrangører om å inkludere 
kollektivtransport i deltageravgifter 

Redusere klimagassutslipp fra transport 
i tilknytning til større arrangementer og 
oppmuntre til miljøvennlig transport 
blant deltagere 

Lillehammer 
kommune 

Egne ressurser Ikke gjennomført. Tas med videre i handlingsprogrammet for 2018. Ansvar 
må klareres da.  

Større arrangementer: Ta i bruk 
klima- og miljøkrav for 
arrangementer som mottar 
offentlige tilskudd 

Redusere klimafotavtrykk knyttet til 
større arrangementer 

Lillehammer 
kommune 

Egne ressurser Ikke gjennomført. Tas med videre i handlingsprogrammet for 2018. Ansvar 
må klareres da. 

Grunnskolens elever skal aktivt 
delta i oppfølging av Miljøplanens 
mål 

Bevisstgjøre barn og unge om 
miljøutfordringene, og formidle 
hvordan jobbe med dette i praksis 

Sektor for 
oppvekst, 
utdanning og 
kultur 

Egne ressurser Ansvar og hva dette innebærer må konkretiseres hvis dette skal tas tak i 
videre. Tiltak tas ut av handlingsprogrammet. Fokuserer heller på å involvere 
skoleelever i miljøfyrtårnarbeidet. 

Hovedmål og delmål:  

Arrangementer: Redusere klimafotavtrykk knyttet til større arrangementer 

 Redusere klimagassutslippene fra transport i tilknytning til arrangementer 

Holdninger: Jobbe med å formidle kunnskap om klimautfordringene og gi økt forståelse for nødvendigheten av å redusere klimagassutslipp 
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Lillehammer kommune: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Earth Hour: Delta i Earth Hour Vise utad at Lillehammer kommune 

ønsker å bidra til en mer bærekraftig 
utvikling. 

TO Plan og miljø Egne ressurser Gjennomført. Lyset ble slukket på Rådhuset og det gikk ut oppfordring til 
ansatte og kommunestyret om å slukke lyset. 
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9. INNKJØP OG OFFENTLIGE ANSAKFFELSER 

 

 

 

 
Lillehammer kommune: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Avfall/emballasje skal være 
vesentlige vurderingskriteria ved 
anskaffelser 

Redusere miljøbelastning for produkter 
og tjenester som kjøpes inn til egen 
virksomhet 
 

Innkjøp, Alle 
sektorer 

Egne ressurser Kriterier er oppfylt og rapporteres gjennom miljøfyrtårnarbeidet. Mye gjenstår 
fortsatt for å ytterligere redusere miljøbelastning for produkter og tjenester 
som kjøpes inn til egen virksomhet. Følges opp videre gjennom miljøfyrtårn. 
 For produktgrupper med mulighet 

for miljømerking, er det krav om å 
velge miljømerkede produkter 

Kontraktskrav om at Norske 
vareleverandører til Lillehammer 
kommune skal være medlem i 
Grønt punkt Norge eller 
tilsvarende 

Miljømerking av produkter i e-
handelsløsningen 

 

 

  

Hovedmål og delmål:  

Innkjøp: Redusere kommunens miljøbelastning gjennom redusert forbruk og miljøvennlige innkjøp 

Offentlige anskaffelser: Bruke egen markedskraft til å påvirke samfunnet i en miljøvennlig retning 
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10. KLIMATILPASNING 

 

 

 

Lillehammersamfunnet: 

 

 
Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Blågrønne kvaliteter: Arbeide for 
blågrønne kvaliteter i nye 
byggeprosjekter (grønne tak, 
regnbed, trær, grønne lunger, 
kanaler, åpne vannspeil) 

Sikre at blågrønne kvaliteter blir fulgt 
opp i saksbehandling 

TO Plan og miljø Egne ressurser Nye bestemmelser for blågrønne kvaliteter i byggeprosjekter tas inn i KPA i 
2018. Vann og avløp planlegger å utarbeide en kommunedelplan for 
overvannshåndtering i 2018. Denne må i neste omgang bli førende for 
saksbehandling på plan og byggesak. Videre oppfølging av bestemmelsene i 
handlingsprogrammet for 2018. 

Fordrøyning og infiltrasjon: 
Krav i regulerings- og byggesaker 
om fordrøyning og/eller 
infiltrasjon av overvann på egen 
eiendom 

Sikre at fordrøyning og infiltrasjon blir 
fulgt opp i saksbehandling 

TO Plan og miljø, 
TO Vann og 
Avløp, TO 
Byggesak 

Egne ressurser Nye bestemmelser om fordrøyning og infiltrasjon tas inn i KPA i 2018. 
Videre oppfølging av bestemmelsene i handlingsprogrammet for 2018. 

Klimatilpasning: Hensyn til 
klimaendringer, flom, flomskred 
og overvannsproblematikk må 
ivaretas i ROS-analyser i plan- og 
byggesaker, bruk av hensynssoner 

Sikre at blågrønne kvaliteter blir fulgt 
opp i saksbehandling 

TO Plan og miljø Egne ressurser Nye bestemmelser tas inn i byplanen og KPA i 2018. Videre oppfølging av 
bestemmelsene i handlingsprogrammet 2018. 
 

Klimatilpasning: Innføre 
sjekkliste for klimatilpasning i 
plan- og byggesaksbehandling, 
samt VA-sektoren 

Sikre at overflatevannshåndtering blir 
fulgt opp i saksbehandling 

TO Plan og miljø, 
TO Vann og 
Avløp, TO 
Byggesak 

Egne ressurser Nye bestemmelser om overflatevannshåndtering tas inn til KPA i 2018. Ny 
hensynssone til alle vassdrag fremgår i nytt kart. Sjekkliste eller tilsvarende må 
utarbeides i 2018. Vann og avløp planlegger å utarbeide en kommunedelplan 
for overvannshåndtering i 2018. Denne må i neste omgang bli førende for 
saksbehandling på plan og byggesak.  

Oppdatere kommunens risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

Sikre en god kommunal beredskap Rådmann Eget budsjett Revidering av overordnet ROS startet opp i 2017, og målet er å få den til 
kommunestyret før sommerferien 2018. Arbeidet pågår uavhengig av 
miljøplanen og det er derfor overflødig å rapportere inn til miljøplanens 
handlingsprogram i tillegg. Tiltaket tas derfor ut av miljøplanens 

Hovedmål og delmål:  

Areal- og transportutvikling skal bidra til lave klimautslipp og til å redusere samfunnets sårbarhet for klimaendringer 

 Unngå utbygging i skred- og flomfarlige områder 

 Sikre god håndtering av overvann i arealplaner og tettsteder 

Økt aktsomhet mot flomfare og masseføring i bekker og mindre lever 
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handlingsprogram. 

Flomforebyggende tiltak i mindre 
sidevassdrag 

Redusere samfunnets sårbarhet for 
klimaendringer 

Prosjekt vassdrag Eget budsjett Omfatter konkret gjennomføring av prioriterte tiltak. Detaljprosjektering av 
tiltak ved Røyslimoen, Bælafaret, Åretta ved Skogli og Askjellrdudbekken må 
fullføres. Følges opp gjennom Prosjekt vassdrag. Utgår derfor fra 
handlingsprogrammet. 

Kanalisering og lukking av 
bekker/vassdrag skal unngås, og 
tidligere bekkelukkinger skal om 
mulig gjenåpnes. 

Redusere samfunnets sårbarhet for 
klimaendringer 

Prosjekt vassdrag Eget budsjett Følges opp av prosjekt vassdrag og rapporteres direkte til Rådmann. 
Bestemmelser tas også med til KPA. Blir derfor overflødig å rapportere inn til 
miljøplanens handlingsprogram i tillegg. Tiltaket utgår. 

Utarbeidelse av tiltaksplaner for 
flomsikring og flomforebygging av 
bynære vassdrag 

Redusere samfunnets sårbarhet for 
klimaendringer 

Prosjekt vassdrag Eget budsjett Arbeid igangsatt. Forutsetter avsatte midler i investeringsbudsjett. Må fullføre 
tiltaksplaner for Bæla, Skurva og Åretta. Følges opp gjennom Prosjekt 
vassdrag. Utgår derfor fra handlingsprogrammet. 

 

 

11.  LANDBRUK 

 

 

 

Lillehammersamfunnet: 

 

  

Hovedmål og delmål:  

Hovedmål og delmål:  

Jordbruk: Reduksjon med 10 % utslipp per produsert enhet i jordbruket innen 2025 

 Redusere utslipp gjennom gjødselhåndtering, foring og mer rasjonell maskininnsats 

Jordbruk: Bidra til å sikre høy nasjonal selvforsyning av mat 

 Jordvernet skal styrkes for å sikre lokal matproduksjon til fremtidige generasjoner  

Skogbruk: Øke skogproduksjon med 10 % for å sikre mer karbonbinding i skog 

 Bidra til et aktivt skogbruk som gir økt tilgang til fornybart råstoff fra skogen, økt verdiskapning og et positivt klimabidrag 

 



Miljøplanens handlingsprogram 2017 

21 
 

Tiltak som følges opp i andre planer og prosjekter, og dermed utgår fra miljøplanens handlingsprogram 

 

Oppfølging gjennom Tiltak Ansvar Formål 
Hovedplan for vann og avløp ENØK-prosjekt for vann og avløp i henhold til hovedplan for 

vann og avløp. 
TO Vann og 
avløp 

Redusere energibruken i vann- og avløpssystemer. 

Prosjekt vassdrag Flomforebyggende tiltak i mindre sidevassdrag Prosjekt vassdrag 
 

Redusere samfunnets sårbarhet for klimaendringer 
 Kanalisering og lukking av bekker/vassdrag skal unngås, og 

tidligere bekkelukkinger skal om mulig gjenåpnes. 

Utarbeidelse av tiltaksplaner for flomsikring og flomforebygging 
av bynære vassdrag 

Rådmannsgruppen Oppdatere kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse Rådmann Sikre en god kommunal beredskap 

Kommuneplanens arealdel og 
byplanen 
 

Fremme fortettet boligbygging i og i tilknytning til by og 
tettsteder. 

TO Plan og miljø 
 

Benytte eksisterende byggesone for å unngå å bruke uberørt mark og 
naturområder, og oppnå bærekraftig byutvikling. 

Fremme lokalisering av handel, service og arbeidsplasser i 
tilknytning til kollektivknutepunkter. 

Jobbe med bærekraftig byutvikling 

Prosjektgruppe v/Statens vegvesen Utrede alternative trasèer for fire-felts E6 og dobbeltsporet 
jernbane. 

TO Plan og miljø 
Rådmann 

Sikre kommunens deltagelse i prosessen 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet 
og naturopplevelse 

Sikre oppfølging av kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse 

TO Park og idrett Sikre fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle 
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UTGÅR: KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 

 

 

 

 

 

Lillehammersamfunnet: 

Tiltak Formål Ansvar Kostnad Status 
Håndtere balansen mellom vern 
og bruk i utbyggingsprosjekter 

Ivareta kulturminner og kulturmiljøer i 
Lillehammer  

TO Plan og miljø Egne ressurser 
Tema 2.5 Kulturminner og kulturmiljøer utgår fra miljøplanen. Følges 
opp videre av plan gjennom byplan og kommuneplanen. En egen 
kulturmiljøanalyse gjennomføres for byområdet som blir ferdig i januar 2018. 

Klassifisere og kartfeste 
kulturmiljøer med historisk 
helhet/sammenheng 

Komplettere registreringer og øke 
registeringsintensiteten 

Kvalitetssikre og prioritere 
objekter for vern, bruk og 
forvaltning 

Legge kvartalsstrukturen til grunn 
ved byfortetting 

Tilrettelegge for ny bruk av 
verneverdig bygningsmasse  

 

 

Hovedmål:  

Bidra til å sikre kulturminner og kulturmiljøer av regional og nasjonal interesse.  

Bidra til å sikre et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer som viser Lillehammers kulturhistorie 

Forvalte kulturminnene på en bærekraftig måte, fortrinnsvis gjennom aktiv bruk, tilrettelegging og formidling 


