
Regional plan for klima og miljø - handlingsprogram 2021/2022

Klimakommunikasjon og kompetanse
Hovedmål: Kommuner, bedrifter, regionale
myndigheter og frivillige organisasjoner har tilstrekkelig
kunnskap og kompetanse til å bidra til klimaomstilling

Indikator for hele kap.:
- Nordlands scoring

på måloppnåelse
for FNs
bærekraftsmål

- Spørreundersøkelse

Bærekraftsmål:
13, 17

Klimakommunikasjon
Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt-

person
Finansiering

Gjennomføre en regional
spørreundersøkelse årlig om
holdninger til klima og
klimatiltak

Nordland
fylkeskommune

Årlig Nfk

Strategier Indikator Relevante delmål bærekraftsmål
Motiver gjennom sosiale
nettverk, relater klima til
andre viktige temaer, dult folk
i riktig retning, bruk styrken i
fortellinger og hvem som
framfører budskapet, betyr
noe

Spørreundersøkelse som tar
for seg holdninger og atferd
relatert til klima, miljø og
energi.

13.2, 13.3,
17.14, 17.16

Kompetanse
Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt-

person
Finansiering

Gjennomføre systematisk
og langsiktig
kompetanseheving
innenfor de prioriterte
satsningsområdene

Teknologisk
kompetansesenter for
arktiske
logistikkoperasjoner
(ArcLog)

Tilrettelegge for målrettet
forskning og utdanning
som øker
konkurransekraften og
den regionale
verdiskapingen for
næringslivet i nord
Bidra til eventuelle
utviklingsprosjekter i
bedrifter, utarbeidelse av
aktuelle kurstilbud for
egne studenter, samt tilby
klimarelaterte etter- og
videreutdanning (EVU) for
bedrifter

Kompetansesenter for
bygge- og
anleggsvirksomhet i
nordområdene (BA-
senter Nord, UiT)

Bidra til å utvikle relevante
kurs og

Nordland
fylkeskommune



kompetanseheving for 
kommuner og bedrifter  
 
Kurs i klimatilpasning for 
kommuner 

Vefsn kommune, RKK, 
Nfk 

 2020 
(2021) 

  

Webinar klimarisiko for 
kommuner 

Nordland 
fylkeskommune 

 2021  Nfk 

      
      
Strategi  Indikator Delmål bærekraftsmålene 

Satse på utdanning, 
forskning og innovasjon 

 Andel virksomheter 
med FoU 

 FoU-årsverk i 
næringslivet 

13.2, 13.3, 
17.6, 17.17, 17.19 

Samarbeid og nettverk 
som læringsarena 

 Antall partnere i 
Klimapartnere 
Nordland 

 Antall regioner med 
plan- og klimanettverk 

13.2, 13.3, 
17.6, 17.7, 17.16, 17.17 

 
  



Reduksjon og opptak av klimagassutslipp
Hovedmål: Klimagassutslippene i
Nordland fylke skal reduseres med 60
% fram mot 2030, sammenlignet med
2009.

Indikatorer for hele kap.:
- Klimaregnskap for
Nordland
-Elindeks.no for kommuner

Bærekraftsmål:
7, 12, 13, 14, 15, 17

Klima- og miljøledelse

Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt
person

Finansiering

Utvidelse av
Klimapartnere
Nordland

Nordland
fylkeskommune

Sammensatt 2021-2030 Nfk +
partnere

Miljøsertifisering av
VGS+ andre
enheter

Nordland
fylkeskommune

Sammensatt 2020-2022 Nfk

Modellere effekt av
klimatiltak på Vikan
Avfallsplass

IRIS Salten IKS Vil bli vurdert
gjennom
prosjektet

2020-21

Delmål Indikator Relevante delmål bærekraftsmål
I 2030 har
kommuner,
næringsliv,
regionale
myndigheter, og
frivillige
organisasjoner i
Nordland oversikt
over egne kilder til
direkte og indirekte
klimagassutslipp

Antall partnere i
Klimapartner Nordland
Antall miljøsertifiserte
virksomheter i Nordland
Antall kommuner med
oppdatert klimaplan eller
klimabudsjett
Antall kommuner og
bedrifter som rapporterer
til CDP (carbon disclosure
project)
Antall søknader til
klimasats
Antall kommuner som
deltar i Covenant of
Mayors.

12.1, 12.2, 12.6, 12.7, 12.8,
13.1, 13.2, 13.3,
14.1, 14.2,
15.1, 15.2, 15.5,
17.6, 17.14, 17.19

Transport

Tiltak Ansvar Effekt Period
e

Kontaktpers
on

Finansiering

Elektrifisering av
elbusser Bodø

Nordland
fylkeskommun
e

-2 337
tonn CO2
årlig

2021 Bypakke Bodø 24 mill/
Enova 18 mill

Elektriske
minibusser i
Lofoten og
Vesterålen

Nordland
fylkeskommun
e

2021

Null og
lavutslippsferger
på Helgeland og
i Lofoten,

Nordland
fylkeskommun
e

Energieffektiviser
ing av Træna og
Herøy ruterr

Nordland
fylkeskommun
e

2020



Smartere
Transport Bodø

Nordland
fylkeskommun
er, Bodø
kommune,
Avinor og
Telenor

2018-
2023

50 mill
(samferdselsdeparteme
ntet)

Halvere
klimagassutslipp
fra innsamlingen
av
husholdningsavf
all i Salten

IRIS Salten
IKS

270 t
CO2-
ekvivalent
er

Innen
2026

Minimere
avfallstransport
langs vei, til
fordel for båt,
bane og lokal
behandling av
avfall

IRIS Salten
IKS

300
vogntog
restavfall
flyttet
over til
båt (3,48
mill. tkm
veitransp
ort
unngått).

Årlig
fra
2021

Delmål Indikator Relevante delmål bærekraftsmål
I 2030 har
transportsektore
n redusert sine
klimagassutslipp
med 70%
sammenlignet
med 2009

Klimaregnskap for
Nordland
Andelen fossil
energibruk i
transportsektoren i
Nordland
Antall registrerte
elbiler i Nordland
Antall
passasjerkm. med
buss per innbygger

12.1,

I 2030 har
hurtigbåt- og
fergetransport
oppnådd 30%
energieffektiviser
ing
sammenlignet
med 2018

Energibruk til
hurtigbåt og
fergetransport sett
i forhold til distanse
og antall
passasjerer

7.3,
12.1, 12.6,
14.1, 14.2

Bygg og energi

Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt
person

Finansiering

«Klimafokus i bygg og
anlegg», strategisk
samarbeidsprosjekt med
Bodø kommune

Nordland
fylkeskommu
ne

2020/202
1

Klimasats +
Nfk

Strategi for etablering av
ladeinfrastruktur

Nordland
fylkeskommu
ne

Sammensa
tt

2020 Klimasats +
Nfk

«De grønne øyene»
samarbeidsprosjekt for
elektrifisering og
digitalisering av Lofoten

Lofotkraft,
Lofotrådet og
destinasjon
Lofoten

Sammensa
tt



Forprosjekt; prosjektering
av solcellepark på Vikan og
kartlegging av klimagevinst
for en slik park

IRIS Salten
IKS

Antall kW h
produsert
vil komme
ut av
forprosjekte
t.

2021

Sette opp solceller på
næringsbygg

Bodø Energi

Jobbe med
energieffektivisering av
eldre bygg

Bodø Energi

Tilby byggvarme/-tørk av
nye bygg under oppføring

Bodø Energi

Tilby lokal fjernvarme Bodø Energi
Delmål Indikator Relevante delmål bærekraftsmål
I 2030 har energibehovet til
bygg blitt redusert med
20% sammenlignet med
2009

Antall kommuner
med kulturminner
og kulturmiljøplaner
Stasjonær
energiforbruk i
Nordland

7.3,
12.1

I 2030 er bygg og
anleggsplasser fossilfrie

Statistikk fra
Doffin/Mercell

12.1, 12.2, 12.6,

I 2030 er infrastrukturen for
fossilfrie drivstoff godt
utbygd

Statistikk fra:
hydrogen.no,
nobil.no,
biogassoslofjor.no,
lavutslipp.kystverke
t.no

12.1,
13.2,

Landbruk og havbruk

Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt-
person

Finansiering

Delmål Indikator Relevante delmål bærekraftsmål
I 2030 har land- og
havbruksnæringen
redusert fossile utslipp
med 50 % i 2030
sammenlignet med 2009

Klimaregnskap for
Nordland
Klimaregnskap fra
land- og
havbruksnæringen

13.3,
14.1,
15.3

I 2030 har skogens og
matjordens karbonlager i
Nordland økt

Klimaregnskap for
arealbruk i Nordland
(oppdateres hvert 5.
år)

12.1, 12.2,
15.2, 15.5, 15.8



Klimatilpasning
Hovedmål: Nordland
har robuste
lokalsamfunn som
håndterer klimarisiko,
og som utnytter
mulighetene ved et
endret klima

Indikator:
Alder på kommuneplaner (samfunns- og
arealdel)
Antall kommuner som har strategier på
klimatilpasning inkludert i overordnet
plan/økonomiplan/temaplan
Antall kommunale økonomiplaner som
inkluderer tiltak for å håndtere fysisk
klimarisiko.
Antall arealplaner som inneholder
bestemmelser om klimatilpasning (f.eks.
nedre byggegrense, lokal
overvannshåndtering og grønn
arealfaktor
Skadeutbetalinger knyttet til
naturhendelser

Bærekraftsmål:
13, 15, 17

Samarbeid

Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt-
person

Finansiering

Sette fokus på
klimatilpasning og
klimarisiko i møter i plan-
og klimanettverksmøter og
på planforum

Nordland
fylkeskommune

2021-
2030

Innarbeide klimatilpasning
som tema i
regionvekstavtalene

Nordland
fylkeskommune og
regionrådene

2021

Delmål Indikator Relevante delmål bærekraftsmål
I Nordland jobber
myndighetene systematisk
og tverrsektorielt med
klimatilpasning etter føre-
var-prinsippet

Antall regioner med
plan- og
klimanettverk.
Antall søknader til
tilskuddsordningen for
klimatilpasning

13.1, 13.2, 13.3,
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5,
15.9,
17.6

Kunnskap og innovasjon
Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt-

person
Finansiering

Utarbeide
klimasårbarhetsanalyse
for Nordland

Nordland fylkeskommune 2021

Sette fokus på
klimatilpasning og
klimarisiko i møter i
plan- og
klimanettverksmøter

Nordland fylkeskommune 2021-
2030

Delmål Indikator Relevante delmål bærekraftsmål



Fylkeskommunen 
samarbeider med 
relevante parter gjøre 
kunnskap om 
klimautfordringer og 
aktuelle 
tilpasningstiltak mest 
mulig lokalt relevant 

 Antall regionale FoU-
prosjekter som er relevant 
for klimatilpasning 

 Fylkeskommune og 
kommunene har satt av 
ressurser til koordinering 
av klimatilpasningsarbeid 
innenfor egen organisasjon 

 Antall søknader til 
tilskuddsordningen for 
klimatilpasning 

13.2, 13.3, 
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.9, 
17.6, 17.4, 17.16, 17.17 

  



Sirkulær økonomi
Hovedmål: Kommuner,
bedrifter, regionale
myndigheter, og frivillige
organisasjoner tenker og
handler sirkulært

Indikator:
Materialgjenvinningsgrad av
husholdningsavfall og lignende avfall
Nordlands scoring på måloppnåelse
for FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål:
12, 14, 15

Forbruk
Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt-

person
Finansiering

Delmål Indikator Relevante delmål bærekraftsmål
I 2025 har plastavfallet blitt
redusert til 10 kg per
innbygger

Kilo plastavfall
per innbygger

12.4, 12.5, 12.6,
15.5,

I 2030 har matsvinnet blitt
halvert sammenlignet med
2015

Kilo matsvinn per
innbygger
Kilo matsvinn fra
primærproduksjon

12.2, 12.3, 12.8,
15.5,

Resursser, ombruk og gjenvinning
Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt-

person
Finansiering

Modellere effekt av
tiltak for reduksjon av
klimafotavtrykket
knyttet til
avfallsbehandling,
avfallsreduksjon og
bedre kildesortering

IRIS Salten IKS

Modellere effekt av
klimatiltak på Vikan
Avfallsplass

IRIS Salten IKS

Delmål Indikator Relevante delmål bærekraftsmål
I 2030 blir 60 % av
husholdningsavfall og
lignende næringsavfall
materialgjenvunnet (55
% i 2025)

Materialgjenvinningsgrad
av husholdningsavfall og
lignende avfall

12.4, 12.5, 12.6,
15.2,

I 2025 blir 70 % av
bygg- og anleggsavfall
materialgjenvunnet

Grad av
materialgjenvinning av
bygg- og anleggsavfall

12.2, 12.4, 12.5, 12.6,
15.2, 15.5,

I 2030 har
avfallsmengden i
Nordland
blitt redusert med 10%
sammenlignet med
2020

Utvikling av mengde avfall
i Nordland

12.3, 12.5,
15.5,



Forsøpling
Tiltak Ansvar Effekt Periode Kontakt-

person
Finansiering

Erfaringssamling for
avfallsselskaper

Fylkesman
nen i
Nordland
og
Nordland
fylkeskomm
une

Sammensat
t

Årlig Fylkesmannen

Rydd Norge Nordland.
Regional styringsgruppe
tildeler midler til
ryddeaktører.
Prosjekplan utarbeides
av SALT.

Handelens
miljøfond

Rydde 36%
av ytre
kystlinje

2021-
2023

105-280
millioner

Delmål Indikator Relevante delmål bærekraftsmål
I 2030 er forsøpling i
Nordland kraftig
redusert

Utvikling av
mengde avfall på
utvalgte områder

12.4, 12.5, 12.6, 12.8,
14.1, 14.3,
15.1, 15.4, 15.5,

I 2030 har strandrydding
og rydding på land i
Nordland bidratt til
effektivt å redusere
konsekvenser for liv i
havet og på land

Antall kilometer
strand ryddet i
sårbare områder
Mengde av
innsamlet søppel i
Nordland.

12.4, 12.8,
14.1, 14.2,
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