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Regional plan for klima og energi 
Handlingsprogram for 2019 
 
 
 
 

Innsatsområde 1: Mer produksjon av fornybare ressurser 

Strategi Tiltak Mål Initiativansvar  

Støtte 

teknologiutviklingen 

1.1 Etablere innovative 
nettverk/tenketanker 

2020: Det er etablert (eller forsterket) minst to nettverk/tenketanker som har 
bidratt til ny kunnskap og konkrete løsninger. Disse løsningene har økt 
verdiskapingen i deltakende bedrifter. 

Vestfold 
fylkeskommune 

 

Bistå næringer i 

utviklingen av fornybar 

energi 

1.2 Legge til rette for økt 
bruk av sol-energi i 
relevante yrkesbygg/ 
landbruksbygg 

 
2020: Det er vanlig at yrkesbygg varmes og kjøles med solstrøm og solvarme.   
 

Vestfold 
Bondelag 

1.3 Bidra til å videreutvikle 
verdikjeden for biogass i 
regionen 
 

2019: Følge opp arbeidet i Biogass Oslofjord med tilhørende 

aktivitetsprogram. 

2020: Realisere regionens potensial for verdiskaping og reduksjon i utslipp av 

klimagasser, gjennom å støtte opp under produksjonen av energi fra gjødsel, 

slam og organisk avfall. 

Vestfold 

fylkeskommune 
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Innsatsområde 2: Redusere utslipp fra vegtrafikken 

Strategi Tiltak Mål Initiativansvar 

Redusere bruk av bil 

og gjøre 

kollektivtrafikk, sykkel 

og gange mer 

attraktivt 

2.1 Kampanje for å redusere utslipp av 

klimagasser fra arbeidsreiser i Vestfold 

2019 

• Øke sykkelandelen i forbindelse med arbeidsreiser 
gjennom å delta i «sykle til jobben»-aksjonen.  

• Sykkelkampanjen spres aktivt til det brede 
partnerskapet, som inkluderer kommune og alle egne 
virksomheter/arbeidssteder.  

 

 

Vestfold 

fylkeskommune 

 
 
 
Forsterke klimahensyn 
i areal og 
transportplanlegging  

2.2 Styrke kommunenes oppfølging av 

Regional plan for bærekraftig 

arealpolitikk. 

 
2020: Planen brukes mer aktivt i kommunene. Erfaringer 
innarbeides i rulleringen av planen. 
 

Vestfold 

fylkeskommune 

2.3 Plan for lokalisering av 
energistasjoner i Vestfold 
 

2019: Følge opp mulighetsstudien for energistasjoner gjennom 

å kommunisere denne bedre til kommunene og derigjennom 

bidra til at kommunene avsetter aktuelle områder til formålet. 

2019: Bidra til etablering av 1 til 2 fyllestasjoner for flytende 

biogass for tungtransport langs E 18. 

Vestfold 

fylkeskommune 

Økt bruk av fornybar 

energi til biler, busser 

og godstransport 

2.4 50% av offentlige tjenestebiler skal 
være utslippsfrie innen 2020. 

2020: Halvparten av alle offentlige tjenestebiler i Vestfold er 
utslippsfrie. 

Vfk, VKEF, FM 

2.5 Mer gods over på jernbane. 2025: En større andel av godset går med jernbane.  Vestfold 

fylkeskommune 

2.6 Flere fossilfrie drosjer. 2025: Drosjenæringen i Vestfold har redusert sine 
klimagassutslipp med 40%. (Målt i forhold til 2015) 

Vestfold 

fylkeskommune 
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Innsatsområde3: Utvikle flere energieffektive bygg  

Strategi Tiltak Mål Initiativansvar 

Mer energieffektiv 

drift av eksisterende 

yrkesbygg 

3.1 Mer bevissthet og økt 
kompetanse om energisparing 
i bygg og anlegg 

2020: EUs mål er oppfylt. I eksisterende bygningsmasse, anlegg og 
veibelysning er det gjennomsnittlig spart minst 20% energi innen 2020.  

Vestfold klima- og 

energiforum 

Samarbeide bedre om 

gode energiløsninger i 

nye bygg 

3.2 Bygg program for økt 
samarbeid. 
 

2020: Nye og bedre samarbeidsmåter er etablert som normal rutine i den 
tidlige fasen. Aktørene fornyer sin kunnskap om energieffektive løsninger 
kontinuerlig. Det er bygget flere ulike demonstrasjonsbygg som gir viktig 
informasjon og inspirasjon til fagfolk. 

Vestfold klima- og 

energiforum 

 

Innsatsområde 4: Støtte kommunenes innsats for klimatilpasning 
 

Strategi Tiltak Mål Initiativansvar 

Øke kommunenes 
oppmerksomhet og 
kompetanse på 
klimatilpasning  

4.1 Klima-tilpasningstiltak 

tydeligere inn i kommunale 

planer og budsjetter 

2020: Alle kommuner har innarbeidet de viktigste tiltakene for 

klimatilpasning i budsjettet. 

Fylkesmannen 

2019: Drifte nettverk for arbeidet med overvann i kommunene. Vestfold klima- og 

energiforum 

Forbedre 
kommunenes 
tilrettelegging for 
klimatilpasning i 
landbruket 

4.2 Kompetanse-
utviklingsprogram - Bedre 
klimatilpasset landbruk 
 

2020: Flertallet av gårdene i Vestfold har satt i verk forebyggende tiltak og 
har også planer for eller gjennomført tiltak som kan utnytte gunstige 
vekstbetingelser. Alle kommuner har blitt dyktigere som veiledere i 
planlegging og gjennomføring av klimatilpasningstiltak. 

Fylkesmannen 
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Innsatsområde 5: Utvikle felles kompetanse, finansiering og samhandling 
Strategi Tiltak Mål Initiativansvar 

Offentlige innkjøp skal 
stimulere til grønn 
innovasjon 

5.1 Utrede aktuelle 
områder og kriterier for 
grønne innkjøp 
 

2020: Øke innovasjonseffekten av offentlig anskaffelse, stimulere til økt 
konkurranse, regional næringsutvikling og innovasjon, og slik legge til rette for 
mer behovsrettede produkter og tjenester.  Tiltakene skal bidra til 
fremtidsrettede miljøvennlige løsninger. 

Vestfold 
fylkeskommune 

Styrke kommunenes 
klima- og 
energiplanlegging 

5.2 Klima- og 
energiplanene: Nettverk 
for økt kompetanse og 
gjennomførings-kraft 

2020: Kommunene har utviklet klima- og energiplaner med tydeligere mål og 
prioriteringer, og disse er innarbeidet i kommunenes øvrige styringsstruktur. 
Kommunene samarbeider om felles utfordringer. Flere tiltak enn tidligere er 
gjennomført. 

Vestfold 
fylkeskommune 
og Vestfold klima- 
og energiforum 

 
 
 
 
 
 
Øke befolkningens 
kunnskap om 
klimaspørsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Bidra til oppbygging 
av kompetansesentre om 
verdikjeder for 
naturressurser, kretsløps-
tenkning og 
klimapåvirkning 

2019: Det er etablert et kompetansesenter som viser praktiske løsninger på 
hvordan avfallsstrømmer kan utnyttes for gjenvinning av næringsstoffer, 
produksjon av fornybar energi, gjenbruk av materialer og gjenvinning av 
naturressurser. Det er utviklet et godt pedagogisk tilbud for grunnskolen og 
videregående skole, med mulighet for FoU-oppgaver. Planer for etablering av et 
kompetansesenter for bygg i forbindelse med nye Horten vgs. er utarbeidet og 
første fase for etableringen er besluttet. 
 
2020: Det er etablert samarbeid mellom flere etablerte kompetansesenter i 
fylket og dette har økt attraktiviteten og antall brukere for alle sentrene.  

Vestfold 
fylkeskommune og 
VESAR 

5.4 Innføre klimaregnskap 
som også bidrar til tiltak 
for fylkeskommunens 
virksomheter 

2021: Vestfold og Telemark fylkeskommune har innført klimaregnskap som 
bidrar til tiltak for 75% av sine virksomheter. 

Vestfold 
fylkeskommune 

5.5 Bistå næringslivet i 
bedre tilpasning til 
lavutslippssamfunnet 
 

2020: Næringslivet i Vestfold framstår med en rekke bedrifter som har tilpasset 
driften ved å utnytte all restproduksjon og effektivisert ressursbruken og/eller 
har innrettet produktene/tjenestene sine i forhold til nye grønne 
markedsmuligheter 

 

 
5.6 Innføre klimabudsjett 
for ny fylkeskommune 
 

 
2020: Vestfold og Telemark fylkeskommune har innført klimabudsjett 

Vestfold og 
Telemark 
fylkeskommune 
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 5.7 Innføre miljøledelse i 
all fylkeskommunal 
virksomhet 

 
2019: Alle virksomheter i Vestfoldfylkeskommune har innført miljøledelse etter 
Miljøfyrtårn.  Innføres før 01.01.21 
 

Vestfold 
fylkeskommune 

Strategi Tiltak Mål Initiativansvar 

Øke befolkningens 
kunnskap om 
klimaspørsmål 

5.8 Innføre system for å 
sikre at alle politiske 
saker gis en vurdering i 
forhold til FNS bærekrafts 
mål. 

2019: Innføre system som skal sikre at alle politiske saker gis en vurdering i 
forhold til klima og miljø, er forelagt politikerne for behandling. Forslag til RPS 
felles – forslag at all saksbehandling rapporterer på bærekrafts målene.  

Vestfold 
fylkeskommune 
 

 
 
Øke befolkningens 
kunnskap om 
klimaspørsmål 

 
5.9 Understøtte 
reiselivets arbeid med å 
utvikle Vestfold til 
bærekraftig reisemål. 

2021:  

• Vestfold sertifisert som bærekraftig reisemål etter merkeordningen til 
Innovasjon Norge.  

• Bærekraft ligger til grunn for all utvikling innen reiseliv i Vestfold.  

• Bærekraftig utvikling innen reiseliv er forankret i planverket i 
kommunene og fylkeskommunen.  

• Reiselivsnæringen har fått økt kunnskap om bærekraft og flere 
bedrifter arbeider langsiktig med bærekraftspørsmålene. 

 
Visit Vestfold, 
kommunene og 
næringsaktørene 

 

5.10 Synliggjøre 

eksisterende virkemidler 

gjennom klima- og 

miljøfond 

 
2019: Tilskuddsordning for klima og energitiltak videreføres. 

 

 
Vestfold 
fylkeskommune 

 
 
 

 
 

 

 


