ZEROs sjekkliste for

kommunale klimatiltak
Kommuner spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Miljøstiftelsen ZERO har derfor
utarbeidet denne sjekklista for å vise hvilke konkrete grep kommunene kan gjøre for å
redusere utslipp fra egen drift, legge til rette for lavere utslipp som planmyndighet og byutvikler, bruke sin innkjøpsmakt til å skape et marked for utslippsfrie løsninger og ta en aktiv
rolle som forbilde overfor egne innbyggere, næringsliv, andre kommuner og Staten.

Innkjøp
Fremme klimavennlige løsninger i alle anbud (lovpålagt).
Still klimakrav og/eller minimum
30 prosent miljøvekting.

Bygg
Tilrettelegg for energistasjoner
med hurtiglading, hydrogen og
biodrivstoff.

Nye kommunale bygg skal som
hovedregel skal være plusshus.

Miljødifferensiering av bomring.

Fas ut all fossil oppvarming i
egne bygg og fjernvarme.

Still krav til utslippsfri/fossilfri
varelevering og transporttjenester.

Innfør null- og lavutslippssoner for all transport i
sentrale områder.

Lag minst et forbildeprosjekt
for nybygg eller rehabilitering til
plusshus.

Still krav til fossilfri varelevering og transporttjenester,
og utslippsfri når mulig.

Bruk skiltmyndigheten for å reservere p-plasser til utslippsfri
varetransport og drosjer.

Installér solenergi på kommunale bygg, smart energistyring
og ladeløsninger.

Still krav til utslippsfri/fossilfri
buss og ferje.

Still krav om utslippsfrie drosjer
og tilrettelegg for egen lading.

Still krav til utslippsfri/fossilfri
anleggsdrift og -transport.

Still krav til utslippsfrie
havner og miljødifferensierte
havneavgifter.

Inngå grønne leiekontrakter for
alle kommunens leieforhold
med krav om energiklasse A.

Still krav til fossilfri materialog energibruk.

Transport

Oppgrader energistandarden i
egne bygg, med mål om passivhusnivå.

Annet
Byutvikling

Skifte ut alle kommunens
kjøretøy til utslippsfrie
løsninger/fornybart drivstoff.

Planlegg alle nye utviklingsområder med utslippsfri
transport, bygg og energibruk.

Bygg ut ladepunkter på
offentlige parkeringsplasser,
gateparkering, borettslag.

Fremme utslippsfri mobilitet
med bl.a. krav til elbildeleordninger, sykkelparkering osv.

Still krav til lading for alle
nybygg og lademulighet på
arbeidsplasser og varehandel.

Still krav om solenergi i utbyggingsavtaler for alle nye
bygg.

Tilrettelegg for økt ombruk,
kildesortering og materialgjenvinning.
Legg til rette for produksjon av
biodrivstoff fra lokale
avfallsressurser.
Lag lokale støtteordninger for
gode klimaløsninger for å utløse
tiltak.

Prioritér utslippsfrie biler
og elbildeling i parkeringspolitikken.
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