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Orientering

•Klimabudsjettet

•Karbonrike arealer 

•Sirkulærøkonomi

•Klimavennlige offentlige anskaffelser 

•Gjenbruksuka/Arendalsuka

•Hvis vi får tid  - Naturmangfold og kunst ☺

Still gjerne spørsmål underveis



Klimabudsjett i Framsikt 2022 –
CO2 budsjettet



Klimabudsjettet -
spennende, men mye 
igjen! 

• Marint (40 %)

• Transport 

• Bygg og anlegg 

• Luftfart, industri, avfall og avløp, energiforsyning 
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Warsawa – Nordisk 
konferanse 22./4.-22

• Polske kommuner ønsker
å lære, har behov for 
klimakompetanse

• Invitasjon til å fortelle
om klimabudsjettet



KPA - Karbonrike naturtyper



bodo.kommune.no





Sirkulær økonomi 

Videreutvikling av 
arbeidet i Bodø 
kommune 



• Sirkulær økonomi handler om optimal 
utnyttelse av ressurser som allerede er 
utvunnet

• En tradisjonell lineær økonomi skaper 
avfall, også ikke-fornybare kilder, de 
står i fare for å bli brukt opp

• Noe vi kan videreutvikle ifbm grønn 
økonomi? 

Den lineære økonomien er årsaken til noen av de 
største klima- og miljøproblemene menneskeheten 
står overfor, og har bidratt til at jordens tålegrenser 
er overskredet (KS 2022). 



Planetens tålegrenser – SRC 2007

En omstilling fra lineær til 
sirkulær økonomi er et viktig 
ledd i arbeidet med å nå 
overordnede klima- og 
miljømålene i Parisavtalen, FNs 
bærekraftsmål og Norges 
klima- og miljømål og 
forpliktelser

- KS mars 2022

12. April Earth overshoot day



Nasjonale 
føringer

• Regjeringen (2021) Nasjonal strategi for ein grøn, 
sirkulær økonomi

• Statlige planretningslinjene 2020.

• Miljødirektoratet (2020) Klimakur 2030.

• KS, mars 2022 Kunnskapsgrunnlag – kommunesektorens 
arbeid med sirkulær økonomi. 



Utvalgte tiltaksområder (KS)

1. Styring og ledelsesprosesser
2. Industri og næringsutvikling 
3. Bygg, areal og infrastruktur 
4. Grønn transport og mobilitet 
5. Matsystemer og skogsbaserte verdikjeder 
6. Avfall, avløp og gjenvinning 

Se rapport fra KS her: 
https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/miljo/sirkular-okonomi-og-
avfallspolitikk/nytt-kunnskapsgrunnlag-om-sirkular-okonomi/

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/miljo/sirkular-okonomi-og-avfallspolitikk/nytt-kunnskapsgrunnlag-om-sirkular-okonomi/




Sosial 
bærekraft 

• Rettferdig klimapolitikk 

• Ungt utenforskap

• Integreringsarbeid 

• Lønnsomhet! 



Klimavennlige offentlige anskaffelser

•Det offentlige er landets største første forbruker, og kjøper for rundt 600 milliarder NOK årlig

•Klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser ligger på omkring 11 millioner tonn CO2 årlig

•Tilsvarer 16 % av Norges totale klimafotavtrykk

•3 av 5 kilo offentlige klimagassutslipp kommer fra innkjøp av varer og tjenester

•Anskaffelser må brukes som et strategisk verktøy for å redusere klimagassutslipp



Klimavennlige offentlige anskaffelser

1. Redusere klimagassutslipp og negativ miljøpåvirkning fra Bodø 

kommunes anskaffelser

2. Fremme klimavennlige løsninger og sirkulær økonomi

3. Påvirke nasjonale og globale leverandørkjeder

Prioriterte kategorier

•Transport, bygg og anlegg, mat og måltidstjenester, plastprodukter, 

IKT/elektrisk og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler. 



Klimavennlige offentlige anskaffelser - Prosjekt

•Finansiert av klimasatsmidler fra Miljødirektoratet

•2-årig prosjekt, oppstart februar 2021 

•Arbeidssted innkjøpskontoret, men jobber tverrfaglig med hele kommunen

•Utslippsfrie anleggsplasser – Sjøgata, Finnshaugen

•Brune- og hvitevarer – Utslippsfri transport, energimerking

•Miljømerker og miljøledelsessystemer

•Transport i anskaffelser 

•Skole- og barnehagemøbler – Resirkulert plast





Klimavennlige offentlige anskaffelser – Tiltak i 
klimabudsjettet 2022 - 2025

•Utslippsfri varetransport i anskaffelser

•Standard veiledning for kommunens anskaffelser utarbeidet, tas i bruk i disse dager

•Gjenbruk av møbler/IKT

•Krav i nye avtaler for møbler, gjenstår arbeid for å kartlegge og systematisere internt 

gjenbruk

•Redusere matsvinn i anskaffelser

•Samarbeid mellom kjøkkenvirksomheten og innkjøpskontoret oppstartet



Andre sirkulære tiltak i klimabudsjettet

•Enøk-tiltak i eksisterende og ny kommunal bygningsmasse

•Gjenbruk av bygg

•Redusere restavfall per innbygger til 50 kg innen 2024







https://app.folketsfotavtrykk.eco/

https://app.folketsfotavtrykk.eco/


Arendalsuka-
hvorfor det? 
• Investere i demokratiet, grunnleggende 

verdier 

• Bodø trenger folk- vi trenger investorer! 
Rekruttering 

• Attraktiv hovedstad i nord – vi må synes. Vi 
kan bidra nasjonalt!

• NYBY Smart sustainable city Bodø2024 
m.m.

• Få innspill – få nettverk- få skryt - bygge 
kompetanse- bli oppdatert- bli utfordret

• Hvordan skape grønne arbeidsplasser?

• Hva er bærekraftig byplanlegging i 
2022?  

• Hva spår de største i bygg- og 
anleggsbransjen? 

• Hvor går sirkulære kommune-Norge?

• Hvordan planlegge for taksonomien i 
nord? 

• Ha det fint med kollegaer! En litt annen måte 
å jobbe sammen på ☺



Spørsmål?









Naturmangfold 
Nyby-Nyflyplass





Kommunedelplan Hernes på høring

• Overvannsplan 

• Plan for grønstruktur

• Handlingsplan naturmangfold 

• Friluftsliv 

• Ramsalten våtmarkssenter



Kompenserende tiltak naturmangfold-
+
B2024/Tartu 
+
KORO- kunst i stedsutvikling
= sant

Curated urban nature – Flyfugl

1. Styrke estetiske og kreative fag i 
byplanlegging 

2. knytte naturhistorien til Bodøhalvøya 
tettere til dagens byutvikling, byens 
identitet og ideer for framtidens by, 

3. innbyggerinvolvering, meningsdannelse 
kunstneriske ytringer, 

4. bidra til internasjonalisering









Våre samarbeidsland – sirkulærøkonomi er helhetlig politikk  

• EUs grønne vekststrategi Green 
Deal 
• Handlingsplan for 

sirkulærøkonomi (2019)

• EUs klimapakka  - Klar for 55

• Taksonomien

• Påvirker EØS- regelverk 
• Eiendomsforvaltning, transport, 

byggenæring, arealutnyttelse –
forvaltning

• Viktig for utforming av anbud, 
kravspesifikasjoner på vann, 
transport, avløp, renovasjon 
(kommunalbanken)

• EUs rammeprogram- tilgang på 
EU-midler 

• Grønn finansiering, forsikring  


