Klimastrategi mot 2030

Gode innspill til Oslos klimastrategi

Tilbakemeldingene fra næringslivet, organisasjoner og befolkningen til faggrunnlag for ny
klimastrategi mot 2030 ble mange, gode og konkrete. Nå er de 74 høringsinnspillene gjennomgått
og fagrunnlaget forbedret og oppdatert.
Det er liten tvil om at Oslos befolkning, organisasjoner og næringsliv ønsker å bidra til målet om å bli
en klimarobust nullutslippsby.
Etter at faggrunnlaget for ny klimastrategi mot 2030 ble lagt ut på offentlig høring i desember, og
Klimaetaten ba om innspill fra innbyggere, næringslivet og organisasjonene, har ikke reaksjonene latt
vente på seg:
– Vi er glade for det store engasjementet næringslivsaktører, teknologiaktører, miljøorganisasjoner,
privatpersoner, statlige institusjoner, akademia og kommunens virksomheter har vist. Vi har mottatt
mange kloke, nyttige, gode og konkrete innspill og vi har blitt utfordret på flere områder. Dette har
bidratt til et bedre faggrunnlag som vi nå kan presentere for byrådet med stolthet, sier direktør i
Klimaetaten, Heidi Sørensen.
El-infrastruktur og gjenbruk av bygg
Oslos utslipp av klimagasser skal reduseres med 95 prosent innen 2030, men strategien fra 2016 viste
ikke tilstrekkelige klimamuskler for å nå dette målet. Derfor startet arbeidet med et nytt og mer
ambisiøst faggrunnlag for klimastrategi mot 2030 høsten 2018.

– Helt fra start var det åpenbart at for å lykkes med grunnlaget for klimastrategien måtte kommunen
ha folket, organisasjoner og næringsliv med på laget, og derfor inviterte vi alle til å se nærmere på
utkastet og foreslå sine klimaløsninger, forteller Sørensen.
Blant områdene som er vektlagt tydeligere og viet mer plass etter høringsinnspill var blant annet
systematisk og offensiv satsning på utbygging av ladeinfrastruktur. Dette var noe blant annet
miljøorganisasjonen Zero, NAF, Elbilforeningen og Sintef pekte på.
Flere av høringsinnspillene var også rettet mot behovet for rehabilitering og gjenbruk av bygg kontra
å bygge nytt. Dette var noe blant annet eiendomsutvikler Aspelin Ramm, Asplan Viak, Bydel Sagene,
Bymiljøetaten, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo, Sweco og Norske arkitekters landsforbund så
behov for å få innarbeidet i strategien.
Andre miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige virkninger
Et nytt kapittel om økonomiske og administrative konsekvenser er også innarbeidet i strategien.
Klimaetaten har konkretisert utfordringene på flere av innsatsområdene og sett bredere på
samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Dette er arbeid som må videreutvikles framover.
Mange av de som har levert høring har vektlagt hvordan klimastrategien henger sammen med andre
sentrale samfunnshensyn. Blant annet hensyn til naturmangfold og friluftsliv. Disse hensynene er
tydeligere innarbeidet i det nye faggrunnlaget.
Dette dokumentet er Klimaetaten endelige anbefaling til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.
Byrådsavdelingen vil nå arbeide videre med saken, og forberede den for politisk behandling.
Her kan du lese strategien:
https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2019/02/Strategi2030-Endelig.pdf
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