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HANDLINGSPLAN KLIMA 

Kommunens egen 
virksomhet 

ID Ansvar Eksterne Finansiering  2021 2022 2023 2024 2025  

Klimakommunikasjon 
Kampanjer, informasjon 
og markeringer 

 Froland 
kommune 

Agder fylkeskommune 
Agder 
kollektivtransport 
Agder renovasjon 
Staten 

Økt budsjettering x x x x x x 

 

 

Tiltak Transport ID Ansvar Eksterne Finansiering  2021 2022 2023 2024 2025  
Kampanje økt bruk av 
kollektivtransport 

 Agder 
kollektivtransport 
Froland 
kommune 

Agder fylkeskommune     x x  

Kampanje bruk av 
gange og sykkel 

 Froland 
kommune 

Agder fylkeskommune       x 

Anlegge gang- og 
sykkelveg fra 
Mjølhusmoen til 
Froland Kirke. 

Trafikkmål 1 
Trafikkmål 2 
 

Froland 
kommune 

Utbyggere av Liheia 
Agder fylkeskommune 

Økt 
budsjettramme/anlegg
sbidrag 

     x 

Anlegge gang- og 
sykkelveg fra Kleivene 
til Froland Verk 

Trafikkmål5 
Trafikkmål6 
Trafikkmål7 
 

Agder 
fylkeskommune 

Utbygger av Jonsplass, 
Kleivene vest, 
Svinevika 

Agder fylkeskommune 
Handlingsprogram/ 
anleggsbidrag 

     x 

Anlegge gang- og 
sykkelveg fra 
Blakstadheia til  
Blakstad bru 

Trafikkmål4 
Trafikkmål6 

Agder 
fylkeskommune 
Froland 
kommune 

Utbyggere av Mølla 
boligområde 

Finansieringsplan/ 
anleggsbidrag 

X      

Anlegge fortau på 
nordsiden av Fv. 42 fra 
Dalen til Osedalen 

Trafikkmål1 
Trafikkmål2 

Agder 
fylkeskommune 

Utbygger av Dalen 
Handelspark 

Agder fylkeskommunes 
handlingsprogram/ 
anleggsbidrag 
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Anlegge gang- og 
sykkelveg over Songe 
med bro over Songeelva 
til Kringla 

Trafikkmål1 
Trafikkmål 2 

Froland 
Kommune 

Utbygger Dalen 
Handelspark, Bliksåsen 
del 2, Songeheia 

Økt 
budsjettramme/anlegg
sbidrag 

     x 

Anlegge fortau langs Fv. 
3718 fra Blakstad bru til 
Ålborg (Stasjonen) 

Trafikkmål 5 Agder 
fylkeskommune 

Utbygger Toksåsen Agder fylkeskommune 
Handlingsprogram/ 
anleggsbidrag 

     x 

Anlegg av 
sykkelparkeringer til 
publikumsbygg i 
sentrum Osedalen 

Trafikkmål 2 
Trafikkmål 3 
 

Froland 
kommune 
Utbyggere i 
sentrum 

 Økt budsjettramme 
Privat finansiering 

x x x x x x 

Anlegge riktig 
dimensjonert 
trafikkanlegg ved 
skolene 

Trafikkmål 3 Froland 
kommune 

 Innenfor budsjettet x      

Anlegge gang- og 
sykkelveg fra 
Blakstadheia til 
Kommunegrensen mot 
Arendal (Libru) 

Trafikkmål 4 
Trafikkmål 6 

Agder 
fylkeskommune 

 Agder fylkeskommune 
Handlingsprogram/ 
anleggsbidrag 

     x 

Anlegge «park and 
ride»-anlegg ved 
kollektivknutepunktet i 
Osedalen 

Trafikkmål 7 
Trafikkmål 5 

Agder 
fylkeskommune/F
roland kommune 

 Agder fylkeskommune 
handlingsprogram 

     x 

Et 
kollektivtransporttilbud 
tilpasset etterspørselen 

Trafikkmål 8 
Trafikkmål 5 
Trafikkmål 7 

Agder 
kollektivtransport 

 Tilskuddsmidler Agder 
fylkeskommune/billett
salg 

x x x x x x 

Anlegge ladestasjoner 
ved kommunens 
tjenestebygg for 
kommunens 
tjenestebiler 

Trafikkmål 9 Froland 
kommune 

 Økt budsjettramme 
Eventuelt 
tilskuddsmidler 
 

 x     
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Oppmuntre private til 
omlegging av 
utslippsfrie kjøretøyer 

Trafikkmål 
10 

Staten 
Agder 
fylkeskommune 
Froland 
kommune 

 Statlig tilskudd 
Fylkeskommunale 
tilskudd 
Økt budsjettramme 

x x x x x x 

Anlegge næringsarealer 
etter samferdselsbehov 
til bedriftene (ABC) 

Trafikkmål 
11 

Froland 
kommune 

Private 
næringsdrivene 

Økt budsjettramme x x x x x x 

 

Tiltak Avfall og avløp ID Ansvar Eksterne Finansiering  2021 2022 2023 2024 2025  
Kampanje informasjon 
til innbyggerne om 
kildesortering  

Avfallsmål 1 Froland 
kommune 

Agder renovasjon Økt budsjettramme  x x    

Kampanje om gjenbruk 
og transformasjon av 
forbruksgjenstander 

Avfallsmål 2 Froland 
kommune 

Agder renovasjon Økt budsjettramme  x x    

Informasjon til 
innbyggerne om bedre 
utnyttelse av mat 
(redusere matsvinn) 

Avfallsmål 3 Froland 
kommune 

Agder renovasjon Økt budsjettramme  x x    

Informasjon om 
kildesortering av 
bygge- og rivingsavfall  

Avfallsmål 4 Froland 
kommune 

Agder renovasjon Innenfor budsjettet  x x    

Oppgradere 
eksisterende 
avløpsledninger for å 
forhindre inntrengning 
av overvann. 

Avfallsmål 5 Froland 
kommune 

 Innenfor budsjettet 
(selvkost) 

 x x    

Oppgraderinger og ved 
nyanlegg legge 
separerte overvanns- 
og avløpsledninger 

Avfallsmål 6 Froland 
kommune 

 Innenfor budsjettet 
(selvkost) 

 x x    
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Tiltak jordbruk ID Ansvar Eksterne Finansiering  2021 2022 2023 2024 2025  
Rådgiving om 
omlegging av 
gårdsdrift som kan gi 
en minimal utslipp av 
klimagasser  

Jord/skogbrukmål1 Froland 
kommune 

 Innenfor budsjettet x x x x x x 

Rådgiving om 
omlegging av 
skogbruksdrift som 
kan gi minimalt 
utslipp av klimagasser 

Jord/skogbrukmål2 Froland 
kommune 

 Innenfor budsjettet x x x x x x 

Utøve en 
arealplanlegging med 
vern om produktiv 
skog, myr, dyrket og 
dyrkbar mark. 

Jord/skogbrukmål3 Froland 
kommune 

 Innenfor budsjettet x x x x x x 

Ta opp som tema 
utbygging basert på 
sirkulærtankegang, 
miljøvennlig 
materialer og lave 
klimagassutslipp i all 
plan- og byggesaks-
behandling. 

Jord/skogbrukmål4 Froland 
kommune 

 Innenfor budsjettet x x x x x x 
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Tiltak oppvarming ID Ansvar Eksterne Finansiering  2021 2022 2023 2024 2025  
Installering av 
akkumulatortank til 
nærvarmeanlegget på 
Mjølhusmoen 

 Froland 
kommune 

 Innenfor budsjettet x      

Investert nye 
kommunale bygg i 
plusshus-standard, 
med klimavennlig 
ventilasjonsanlegg og 
energiovervåkingssyst
em basert på 
sirkulærtankegang, 
miljøvennlige 
materialer og lave 
klimagassutslipp i 
samsvar med 
kommunens 
anskaffelsesstrategi. 

 Froland 
kommune 

Enova 
Miljødirketoratets 
Klimasats 

Økt budsjettramme 
Klimasats 

     x 

Rådgiving og 
veiledning til private i 
forbindelse med plan- 
og byggesaks-
behandling til 
utbygging og 
rehabilitering i 
plusshus-standard, 
med klimavennlig 
ventilasjonsanlegg og 
energiovervåkingssyst
em basert på 
sirkulærtankegang, 
miljøvennlige 

 Froland 
kommune 

Enova 
Miljødirketoratets 
Klimasats 

Innenfor budsjettet x x x x x x 
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materialer og lave 
klimagassutslipp. Råd 
om varmekilder som 
vedfyring, 
varmepumpeanlegg, 
biopellets eller bioolje 

Rådgiving og 
veiledning til private i 
forbindelse med  
plan- og byggesaks-
behandling til 
utbygging og 
rehabilitering til 
investering i 
energiproduksjon som 
f.eks. microvannkraft, 
solfanger og 
solcelleanlegg. 

 Froland 
kommune 

Enova 
Miljødirketoratets 
Klimasats 

Innenfor budsjettet x x x x x x 

 


