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Presentasjon av resultater fra Klimaundersøkelsen 2021 i Vennesla kommune 

– næringslivet i Vennesla  

Klimaundersøkelsen i Vennesla kommune er en del av arbeidet mot kommunens nye 
klimaplan, og med hensikt om å løfte frem meninger og kunnskap som ligger i næringslivet. I 
tillegg fungerer resultatene som et verktøy for planleggingen og utarbeidelsen av 
klimaplanen. 

Klimaundersøkelsen ble gjennomført digitalt med bruk av Microsoft Forms. Undersøkelsen 
for næringslivet ble gjort tilgengelig for svar i juni 2021, og har fått 14 respondenter.  

Respondentene ble nådd ut til ved oppfordring om bidrag via Vennesla Næringsforening. 

Det ble oppfordret til å si litt om egne grønne valg, og hvordan det er ønskelig at Vennesla 
skal utvikle seg videre som en grønn og urban bygdekommune.  

 

Resultat av undersøkelsen: 

 

Målet var å kartlegge overordnede holdninger til klima- og miljøarbeid. Svarene er preget av 
en høy andel som svarer med 5 stjerner. Dette viser at næringslivets respondenter mener 
det er viktig å gjøre en innsats for å begrense klimaendringene.  

 

 

Funnene tolkes i retning av at næringslivet er realister som ønsker en klimaplan som ikke har 
høyere ambisjoner enn den vil komme til å innfri. Et mulig problem med slik 
spørsmålsformulering er at det ikke gis tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en grundig 
nok vurdering, og man kan derfor gå ut ifra at svarene kommer av ulike vurderinger og av 
ulikt kunnskapsgrunnlag.  
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Funnene i undersøkelsen viser uansett størst andel som mener at det er ønskelig å følge 
Norges (forsterkede) klimamål på 50 % reduksjon av utslipp.  

 

 

En gjennomsnittlig vurdering på 4 viser at næringslivet mener at arbeidet med å nå 
klimamålene vil gjøre Vennesla bedre å bo og drive næring i. 

 

 

Respondentene kunne gi flere alternativer mellom:  

• Grønne innkjøp (øke andelen grønne anskaffelser og investere i grønn teknologi)  

• Energi (redusere forbruk av vann, energi og/eller materiale) 

• Strategi (forankre klimamål og klimatiltak internt i virksomheten) 

• Transport (redusere transportrelaterte utslipp)  

• Avfall (bedre gjenvinning, ombruk og avfallshåndtering).  

• Utslipp (redusere utslipp som følge av produksjon og prosess). 

Resultatet viste at klimatiltak innen energi, transport og avfall bør være i fokus.  

 

 

På spørsmål om andre spesifikke klimatiltak er det ikke oppført nye tiltak. 
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Respondentene kunne gi flere alternativer mellom:  

• Vi mangler forankring hos ledelsen eller styret 

• Vi mangler den nødvendige kunnskapen/kompetansen til å gjennomføre tiltakene 

• Økonomisk - det koster å gjennomføre klimatiltak  

• Vi er avhengige av andre instanser for å gjennomføre tiltakene (f.eks. 
fylkeskommune, kommune, andre bedrifter) 

• Vi mangler forankring hos virksomhetens ansatte  

Resultatet viste at økonomi vil være den største utfordringen til å gjennomføre klimatiltak. 

 

 

Spørsmål om andre spesifikke utfordringer til å gjennomføre klimatiltak var uten svar. 

 

 

På spørsmål om å Legge til rette for at ansatte kan reise mer miljøvennlig til jobb, gis det 
flest svar på at de vil sannsynligvis endre adferd i løpet av to år, deretter at de kommer til å 
endre atferd hvis det blir bedre tilrettelagt.  

På spørsmål om Reiser du mer kollektivt til jobb, gis det overvektig flest svar på at de 
kommer sannsynligvis ikke til å endre atferd. 

På spørsmål om Går/sykler du mer til jobb, gis det flest svar på at de kommer sannsynligvis 
ikke til å endre atferd, deretter at de kommer til å endre atferd hvis det blir bedre 
tilrettelagt.  
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Undersøkelsen viser at de fleste transportmidlene som benyttes i bedriften benytter fossilt brensel. 
 
 

 

Flere svar viste at de ikke var enige i at hurtigladestasjon i Vennesla sentrum var viktig for en 
omlegging til mer miljøvennlig transport i virksomheten. 
 
 
Spørsmål 11 kom ikke med… 
 
 

 

På spørsmål om å gjennomføre Enklere energieffektiviserende tiltak på arbeidsplassen (f.eks. 
etterisolering, lavenergivindu, luft-til-luft varmepumpe, LED-belysning o.l.), gis det overvektig 
flest svar på at de gjør dette allerede eller har planer om å gjennomføre.  
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På spørsmål om å gjennomføre Større energieffektiviserende tiltak på arbeidsplassen (f.eks. 
solcelle, solfangere, balansert ventilasjon, varmepumpe til vannbåren oppvarming, biokjel 
o.l.), gis det flest svar på at de gjør dette allerede eller har planer om å gjennomføre. 

På spørsmål om å Bytte ut bilparken til el-bil/ladbar hybrid, gis det flest svar både på at de 
gjør dette allerede eller har planer om å gjennomføre og at de kommer sannsynligvis ikke til 
å bytte ut uten bedre tilrettelegging.  

 
 

 

På spørsmålet ble det gitt følgende svar: 

Varmepumpe til bruk ved oppvarming av butikklokale 

Bruker vannkraft per i dag 

Solceller 

 

 

 

Alle respondentene svarte at de allerede legger til rette eller snart vil Legge til rette for økt 
kildesortering av plast, matavfall og glass- og metall, etc. 

Når det kommer til å Legge til rette for økt gjenbruk, viser grafen at de allerede legger til 
rette eller snart vil legge til rette for mer gjenbruk. Det er også noen som svarer at de 
sannsynligvis ikke kommer til å øke gjenbruk. 

Når det gjelder Mer fokus på å handle kortreist mat/lokale produkter, viser en liten overvekt 
av de som svarer at de allerede har fokus på dette. Det er også en høy andel som kommer til 
å endre fokus hvis det blir bedre tilrettelagt. 
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Spm. 15, 16 og 17:  

De spesifikke tiltakene fra næringslivets svar på spm. 15, 16 og 17 er listet opp nedenfor. Alle 
innspill om egne refleksjoner, innspill til kommunen generelt, og spesielt angående 
klimaplanen er inkludert. Alle tiltakene er vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av tiltak i 
klimaplanen. 

Nedenfor følger svarene fra spørsmålene. Det er flere som har svart nesten likt på enkelte 
temaer. Det framkommer ikke nedenfor da kun hvert enkelt tiltak/tema er tatt med. Det er 
kun tatt med konkrete tiltak. 

 

15 Hva er det viktigste deres virksomhet kan bidra med i arbeidet med å kutte klimautslipp? 

Ha god søppelhåndtering, sortere avfall til gjenvinning 

Transport 

Bidra til riktig håndtering av EE-avfall. Redusere bedriftens energibehov 

Energibesparelser. Reduksjon av avfall på byggeplass 

Optimalisering av prosesskontroll 

El-biler som firmabiler, pluss 

Grønne produkter 

 

 

16 Hvordan kan Vennesla kommune tilrettelegge for at deres virksomhet enklere skal ta 
bærekraftige valg i hverdagen/ta i bruk mer bærekraftige alternativer? 

Tilrettelegge for lading av EL-bil. Flere ladestasjoner. Hurtiglader for elbil i sentrum 

Økonomiske støtteordninger 

Mye av dette er kostbart så om det var støtteordninger eller reduserte avgifter ville det kanskje 
kunne bidra 

Gjerne motiverende incentiver fra kommunen til oss som allerede sortere det meste til gjenvinning 

 

 

17 Har dere noen tilleggskommentarer til spørsmålene i undersøkelsen, eller andre innspill 
til utarbeidelsen av Vennesla kommunes nye klimaplan vil vi gjerne høre fra dere: 

Ingen svar 


