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Grunnlag jf ISO 14001pkt
4.6
4.6 a)
Resultater av revisjoner og
vurderinger av samsvar med
lovbestemte krav og med
andre krav som kommunen
pålegger seg
4.6 b)
Henvendelser fra eksternt
berørte parter/brukere/
publikum, inklusive klager
4.6 c)
Kommunens miljøprestasjon
(miljørapport)
4.6d)
I hvilken grad er mål og
delmål oppnådd

Avvik/anmerkning/annet

Ledelsens vurdering/konklusjon

Jf. Rapport fra ekstern revisjon

2 merknader, lukket.
Rot-årsaksanalyse, se 4.6 d) og h)

Jf. Rapport fra intern revisjon

Ikke gitt merknader eller avvik.

Oppsummering egenvurdering/
samsvarsvurdering datert 21.11.14

Vedr. lov om offentlige anskaffelser §6.
Ivaretas gjennom Klima- og miljøplan jf.
indikator 3.4.5
Ingen merknad

Årsmelding, registrerte målinger
mm.

I forhold til Revidert klima- og
miljøplan, som ble vedtatt juni 2014, er
det tidlig å vurdere måloppnåelse.
Det har vært manglende måloppnåelse
tidligere, før den ble revidert, særlig for
overgang til fornybar energi. Det er
derfor i rådmannsteam 24.11.14 likevel
gjennomført Rot-årsaksanalyse for dette,
som konkluderte med følgende som
hovedårsaker
1. Urealistisk framdriftsplan /
mangelfull utredning /ikke
konkretisert pr. bygg
2. Det har vært rekkefølgefokus,
først å bruke mindre energi, så
overgang til fornybar energi
3. Dårlig forankring og oppfølging i
organisasjonen
4. Mangel på kompetanse /
erfaringer og liten forståelse av
hvorfor i organisasjonen
5. Markedet fungerer ikke
(konservativt)
Konklusjon ad behov for tiltak:
Revidert Klima- og miljøplan har mer
realistisk framdriftsplan.
Det er nettopp søkt ENOVA om støtte
under programmet “Varme og
infrastruktur” til et forprosjekt for å
kartlegge for fjernvarme / samt lokale
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4.6e)
Status for korrigerende og
forebyggende tiltak
4.6f)
Oppfølgingstiltak etter
ledelsens tidligere
gjennomgåelser

4.6g)
Endrede forutsetninger,
inklusive utvikling med
hensyn til lovbestemte krav
og andre krav som angår
dens miljøaspekter
4.6h)
Anbefalinger om
forbedringer

Tertialgjennomgang
jf. årshjul.
Følgende er ikke fulgt opp som
forutsatt:
 Å etablere på nett oversikt
over enhetenes
energiforbruk.
 Utvikle samspill mellom
teknisk og øvrige enheter
for bruk av tallene
Forskrift om oversikt over
folkehelsen

Uttalelse fra MNS miljø- og
landbruk vedrørende rangering av
miljøaspekter

energisentraler pr. bygg.
Organisasjonen har gjennom
nyrekruttering fått styrket kompetanse
innenfor bygg og energi.
Se ellers 4.6 h) pkt. 2
Ingen merknad
Se 4.6 h) pkt. 3

Arbeid pågår for å etterleve aktuell
forskrift

1. Ingen endring faste vesentlige
miljøaspekt
Nytt: 2 prosjektrelaterte
vesentlige miljøaspekt
(byggeprosjekt):
a) OBUS
b) Skage barnehage
2. Mer konkrete utredninger /
planer pr. bygg for overgang til
fornybar energi (søkes dels løst
gjennom omsøkt forprosjekt).
3. Det skal etableres på nett
oversikt over enhetenes
energiforbruk. Utvikle samspill
mellom teknisk og øvrige enheter
for bruk av tallene dvs. fokus på
klima og miljøplan pkt. 3.5.1 pkt.
4

Samsvarsvurdering

Asle Lydersen
referent

På grunnlag av revisjoner, vurdering
av etterlevelse av
handlingsprogrammet inkludert at
dette nylig er revidert /vedtatt, samt
registrerte avvik og hendelser det siste
året, er konklusjonen at det er høy
grad av samsvar.

