
Klimaplan for Vennesla 

- VBUR. Forslag til klimatiltak 
 

Klimaundersøkelsen for Vennesla barne- og ungdomsråd (VBUR) er en del av 

arbeidet mot kommunens nye klimaplan, og med hensikt om å løfte frem meninger 

og kunnskap som ligger blant de unge. I tillegg fungerer resultatene som et verktøy 

for utarbeidelsen av klimaplanen med konkrete tiltak. 
 

Undersøkelsen ble gjennomført digitalt med bruk av Microsoft Forms. Det var en 

gjennomgang av spørsmålene i VBURs møte 14.09.2021. Deretter ble undersøkelsen 

gjennomført i de enkelte elevrådene.  
 

Presentasjon av resultat fra undersøkelsen ble utført i VBURs møte 12.10.2021. I møte 

ble det i tillegg utført gruppearbeid om klimatiltak (se eget vedlegg). 

 

 

 

Resultat av undersøkelsen: 

 

Type skole 

 

1. Skriv navnet på skolen dere går på 
 

Eikeland oppvekstsenter 

Hunsfoss skole 

Skarpengland skole - barnetrinnet 

Skarpengland skole ungdomstrinnet 

Vennesla Videregående skole 

Eikeland skole 

Moseidmoen skole 

Samkom skole  

Vennesla skole 

Oasen  



Klimastatus i Vennesla 

 

2. Info om klimastatistikk 

• Klimautslipp i Vennesla fra 2009 til 2019. Utslippene er redusert med 20 % i 

denne perioden.  

Det totale klimautslippet i Vennesla er på 48.667 tonn CO2 i 2019.  

• Utslippet per innbygger er på 3,3 tonn. Til sammenligning har Oslo 1,8 tonn, 

Kristiansand 3,8 tonn, mens Norge totalt slipper ut 7,9 tonn per innbygger.  

• Norges utslipp er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. 
 

 
 

3. Info om klimastatistikk 

• Avfall og avløp er den største utslippskilden med 32 %.  

• Deretter kommer industrien med 26 %,  

• utslipp fra veitrafikk og andre kjøretøy er på 24 %,  

• mens utslipp fra jordbruk er 16 % 

• og utslipp fra oppvarming er på 2 %.   
 

 



Visjon og målsettinger 
 

4. Mener dere at Vennesla kommune skal ha en visjon om å være en 

"Grønn Urban Bygd"? 

 

Uenig    Enig 

 

 

 

5. Hva legger dere i det å være en grønn urban bygd, og hvordan kan 

dere barn og unge bidra til at Vennesla blir en grønn urban bygd? 

ID Svar 

1 

• Med det mener vi fokus på kildesortering og ikke kaste søppel 

• Fabrikkene forurenser mindre.  

• Bruke andre transportmidler sånn som sykler, sparkesykler eller gå 

til skolen.  

• Få flere butikker i Vennesla sånn at vi kan handle lokalt og slippe 

og kjøre til Sørlandsenteret. 

2 

• Ikke kaste søppel, og plukke opp igjen hvis man kaster det.  

• Dusje sjeldnere.  

• Sykle mer til skolen eller gå.  

• Foreldrene kan skaffe seg el-bil, og kommunen må skaffe flere 

ladestasjoner. 

3 

• Vi mener at en grønn urban bygd resirkulerer søppel og ikke 

kaster mange ting i naturen.  

• Bruker så mye kollektiv transport som mulig.  

• Godt nok busstilbud til at man kan ta buss og ikke egen bil.  

• Kommunen bør subsidiere de som installerer solceller på sine tak 

4 
• Urban betyr noe mellom by og bygd.  

• Ikke hive søppel. Ikke kaste mat. Ikke bruke så mye plastikk  

• Kjøre mindre bil. 

5 • Labbe til skolen. 

6 
• At de unge er med å ta ansvar for å ta vare på naturen, plukke 

søppel osv 



ID Svar 

7 • Miljøvennlig 

8 

• Grønn urban bygd betyr at vi er miljøvennlige.  

• Vi kan sykle og gå i stedet for bil og buss.  

• Tenke oss om før gi kjøper ting. Kaste søppel i søppeldunker.  

• Ikke kaste mat. Lage en side m. oppskrifter som hjelper oss å 

bruke opp rester eks. banankake hvis bananene har blitt brune. 

 

 

 

6. Har dere forslag til andre visjoner for kommunens klimaarbeid? 

ID Svar 

1 

• Gode sykkelstier så vi kan sykle over alt og mindre bruk av biler 

og busser,  

• Bare bruke L-busser og den skal være billigere og ta sånn at alle 

kan få rå. 

2 • Kommunen bør gjøre en større innsats for å redusere plast. 

3 • Mer gjenvinning. 

4 • Vi skal ned i 1, 5 tonn utslipp per innbygger, helst ned i 0. 

5 • Sykkelutleie. Betale med app, sånn som i storbyer. 

6 
• Sørge for at det er trygt å sykle og gå til skole/jobb. 

• De som jobber i kommunen kan bruke el-bil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Klimamål for 2030 for Vennesla kommune 
 

Vennesla kommune følger per nå Norges (forsterkede) klimamål om å redusere 

utslipp med minst 50 % og opp mot 55 %.  

 

Hvilken påstand er dere enig i?  

 

 Vennesla kommune bør øke sine 

ambisjoner om utslippsreduksjon 

1 

  Vennesla kommune bør følge 

nasjonalt klimamål på 50 % - 55 % 

8 

  Vennesla kommune bør senke sine 

ambisjoner om utslippsreduksjon 

0 

 

 

 

 

8. Har dere forslag til andre målsettinger for kommunens klimaarbeid? 

ID Svar 

1 

• Få flere butikker sånn at vi kan handle lokalt. 

• Sykkelstier så vi kan sykle over alt. 

• At L-busser kan bli billigere sånn at alle kan få råd. 

2 
• Kutte ut smartboard, ikke bruke iPad så mye, mindre lekse i 

papirform, skrive mer for hånd. 

3 • Vi vil jobbe for å redusere utslipp med 70 prosent. 

4 • Eget sykkelfortau. 

5 • Satse på solceller og firma, som holder på med dette. 

 

 

 

 

 

 



Fokusområder for klimatiltak 

 

9. Hvilke klimatiltak mener dere det er viktig å ha fokus på fremover? 
 

 Grønne innkjøp (kjøpe varer og produkter som er mer 

miljøvennlige)  

5 

 Transport (redusere bilkjøring og flyturer)  6 

  Areal (redusere tap av natur)  3 

  Energi (redusere forbruk av vann, energi og/eller materiale)  2 

 Avfall (bedre gjenvinning og avfallshåndtering)  6 

 Redusere matsvinn (kaste mindre mat)  8 

  Informasjonsarbeid (gi kunnskap om klimaarbeid)  5 

 Klimatilpasning (tilpasse oss etter klimaendringene)   1 

 

 

 

10. Andre viktige fokusområder for klimatiltak? Vennligst beskriv: 

ID Svar 

1 • Kjøre elbil  

2 

• Få bot for å kaste søppel på bakken eller egne søppelvakter i 

sentrum.  

• Fint om det blir satt ut flere søppelbøtter. 

3 

• Spare strøm hjemme, ved å skru av ting man ikke bruker  

• Bruke el-bil  

• Sykle/sparkesykle/gå eller å ta el-buss, istedenfor å bli kjørt 

• Kaste mindre mat 

• Ta vare på naturen  



Konkrete klimatiltak 

 

 

11. Kommunale innkjøp - tiltak 
 

 Alle nye kommunale tjenestebiler og varebiler skal være 

nullutslippsbiler. 

5 

 Innen 2025 skal alle nye kommunale anleggsmaskiner og tyngre 

kjøretøy være nullutslippsmaskiner.  

2 

  Lage regler for kommunale innkjøp som skal inneholde klare krav og 

føringer om miljøhensyn.  

2 

  Kommunen skal følge opp samarbeidsprosjektet en er med i om 

"Grønne innkjøp".  

4 

 Det skal settes krav om redusert emballasje ved innkjøp.  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Deres forslag til tiltak innen innkjøp? 

ID Svar 

1 • Kjøpe varer som er miljømerket og kan gjenvinnes 

2 • Pakke inn varer i mindre emballasje evt. papp. 

 

 

 

 

 



13. Transport og areal - tiltak 
 

 Vennesla kommune skal lage nye regler om parkering i sentrum 

utfra klimahensyn. 

3 

 Bilfrie soner i Vennesla sentrum skal økes.  5 

  Innføre bilfri uke. 2 

  Ved all kommunal saksbehandling skal konsekvenser for klima, 

energi og miljø vurderes i saksfremlegg.  

3 

 Arbeide videre med byvekstavtale for Kristiansandsregionen, som 

vil bidra til å nå målet om nullvekst i personbilismen. Arbeide for 

tiltak i prosjektet «Den kortreiste bygda».  

2 

 Legge til rette for god elbillading.  7 

  Legge til rette for bruk av tog som kollektivtrafikk.  6 

 Arbeide for bedre bussforbindelse mellom Hægeland, Øvrebø og 

nedre Vennesla.  

6 

 Arbeide for bedre lokalbussforbindelse i nedre Vennesla.  5 

 Legge til rette for at ansatte i kommunen kan bruke 

hjemmekontor -utarbeide egne retningslinjer.  

3 

 Bruke digitale møter for å redusere reiseaktivitet.  3 

 Det skal sikres trygge skoleveier, og redusere kjøring til skolen. 7 

 

 
 

14. Deres forslag til tiltak innen transport og areal? 

ID Svar 

1 
• Ha flere arrangementer enda mer lokalt, slik at man slipper å reise 

så langt. 

2 • Bedre gang og sykkelsti. 



15. Energi, bygg og anlegg – tiltak 
 

 Nye kommunale bygg skal bygges slik at de har et lavere 

energiforbruk enn gjeldende teknisk forskrift.  

6 

  Det skal utarbeides klimagassregnskap for alle kommunale 

nybyggprosjekter, som skal vise nødvendige tiltak for å oppnå en 

utslippsreduksjon.  

2 

  
Alternative energikilder skal vurderes på alle kommunale bygg. 5 

  Øke bruk av trematerialer i byggeprosjekter ved kommunale 

bygg.  

2 

 Legge til rette for utbygging av nærvarmeanlegg basert på bruk 

av lokale fornybare varmekilder.  

2 

 Fokus på bruk av overskuddsvarme fra næring/utslipp.  5 

 

 
 

 

16. Deres forslag til tiltak innen energi, bygg og anlegg? 

ID Svar 

1 • Gjøre noe for at folk bruker mer solcelle til å varme opp bolig. 

2 • Solcellepanel på flere bygninger. 

 

 

 

 

 

 



17. Forbruk og avfall - tiltak 
 

 Følge opp avfallsplanen og arbeide for mindre avfall og økt 

kildesortering, deriblant økt innsamling av matavfall.  

5 

  Gå over til elektriske eller biogassdrevne renovasjonskjøretøy 

hos Avfall Sør. 

3 

  Innføre tiltak som kan bidra til å redusere transport til andre 

avfallsmottak. 

2 

  Vennesla kommune skal arbeide for reduksjon av plastforbruk 

og -forsøpling.  

8 

 Redusere matsvinn og ha gode rutiner for håndtering av 

matrester (redesign) i de kommunale virksomhetene.  

7 

 Vurdere mindre innkjøp og bruk av mat med høyt utslipp i de 

kommunale virksomhetene. 

3 

  Vennesla kommune skal sette krav om kildesortering av 

matavfall, papp/papir, glass/metall og plast fra alle kommunale 

bygg. 

6 

  Etablere ordning for mer ombruk av møbler og utstyr i 

kommunale bygg.  

5 

 

 
 

 

18. Deres forslag til tiltak innen forbruk og avfall? 

ID Svar 

1 
• Papirposer til frukt og grønt. Sette tydeligere frem handlenett i 

butikkene. 

2 • Kjøpe mer brukte ting, f.eks. Finn.no. 



19. Landbruk, natur og næring - tiltak 
 

 Øke binding av CO2 i skog ved å tilrettelegge for planting av 

skog og sikre effektiv skogskjøtsel. 

4 

  Myrområder skal bevares som naturlig karbonbinder, 

erosjonsdemper og flomsikrer, og skal ikke dreneres til annet 

formål. 

4 

  Kartlegge mulighetene for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til 

biogassproduksjon.  

3 

  Sikre optimalisering av gjødslingsprosesser ved å utføre 

informasjonskampanjer mot jordbruket om viktigheten av hurtig 

nedmolding sett i sammenheng med klimagassutslipp og 

økonomi.  

0 

 Øke gjenbruk av masser ved å tilrettelegge for bruken av lokale 

mellomlagringsområder for jordmasser.  

2 

 Støtte opp om prosjektet «Den grønne øya» på Hunsøya.  4 

  Alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres.  4 

  Vennesla kommune skal være proaktive for å påvirke og bidra til 

at bedrifter i kommunen miljøsertifiseres.  

3 

 

 
 

 

20. Deres forslag til tiltak innen landbruk, natur og næring? 

ID Svar 

1 • Reduser hogging av trær. 

 

 



21. Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid - tiltak 
 

 Utarbeide "Grønn guide" som gir informasjon om hvordan 

innbyggerne kan gjøre grønnere valg i hverdagen.  

4 

  Lage årlige klimaregnskap med klimagasstatistikk til info.  3 

  Kommunen legger opp til oppgaver og aktiviteter for 

undervisning i skole og barnehage om klima, miljø og 

bærekraftig utvikling, som eks. utarbeide film, "energijeger".  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Deres forslag til tiltak innen kunnskapsbygging og holdningsskapende 

arbeid? 

ID Svar 

1 
• Gjerne lage en grønn guide for barn. Spesifisert til hvilket barn. 

Spennende å få post. 

 

 

 

 

 

23. Til slutt kan dere komme med forslag til andre klimatiltak eller 

klimabehov. 

ID Svar 

1 • Det var det vi rakk. 

2 • Har sagt det vi mener. 

 


