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Tiltakets tittel Miljøtiltak i lokalsamfunnene 
Prosjektansvarlig Fredrikstad kommune og Grønn hverdag 
Målsetting • Å oppnå et samarbeid med 1-3 lokalsamfunnsutvalg i arbeidet med 

bærekraftig samfunnsutvikling på lokalnivå. 
• Oppnå handlings- og holdningsendring hos den enkelte, i husstandene 

og lokalsamfunnene gjennom utprøving av ulike tiltak. 
Kort beskrivelse • ”Grønn hverdag” arbeider for å sette fokus på folkelig og bred 

deltakelse i det lokale miljøarbeidet. 
• Det skal prøves ut ulike aktivitetsopplegg som innebærer at man 

gjennom individuelle og/eller sosiale metoder gjennomfører en rekke 
tiltak som i neste omgang bidrar til handlings- og holdningsendring. 

Bilde  

 
 

Organisering, ansvarlig 
for gjennomføring 

• Det er etablert et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og ”Grønn 
hverdag” om å få igang ulike miljøtiltak i lokalsamfunnene. Målet er å 
engasjere deltakerne i arbeidet med bærekraftig utvikling på lokalnivå. 

• Administrativt er prosjektet plassert i faggruppe lokalsamfunn og ledes 
av Rita Heide Eggen i 20 % stilling. 

• Faggruppe lokalsamfunn fungerer som prosjektgruppe. 
Aktivitet, utfordringer 
 
 
 

• Måten vi innretter hverdagslivet på er avgjørende for Fredrikstads 
totale ressursbruk, og miljøbyfilosofien tilsier at lokalsamfunnene er 
stedet der miljøpolitikken må realiseres. 

• Der er her de små handlingene utføres, og det er summen av 
enkelthandlingene som påvirker miljøkvaliteten i positiv eller negativ 
retning. 

Lovverk, politisk vedtak Bærekraftig utvikling av Fredrikstadsamfunnet er nedfelt i en rekke 
kommunale dokumenter og planer, bl. a. kommuneplan, handlingsplaner, 
Miljøbyprogram og prosjektplan for ”Ny lokalsamfunnsorganisering”. 

Evaluering, 
helsefremmende 
resultat 

Prosjektet er i oppstartfasen, og det er således alt for tidlig å si noe om 
resultatet.  

Aktuell informasjon, 
dokumenter, webside 

• Prosjektet er markedsført bl.a.gjennom et kveldsmøte for 
lokalsamfunnsutvalgene, politikere og administrasjon. 

• Konseptet ”Liv & lyst” fra Grønn hverdag/miljøheimevernet. 
Finansiering Prosjektet er en del av kommunens lokalsamfunnssatsing 

og det er avsatt kr. 150.000 til gjennomføringen. 
Kontaktperson 
adresse 
tlf  
mail 

Anne Skauen 
Grønn Hverdag 
Kasernegata 47 
1632 Gamle Fredrikstad 
Tlf.nr.: 69 32 10 60 / 95 9125 52 
e-post: ostfold@miljohv.no 
 

Rita Heide Eggen  
Fredrikstad kommune 
Plan- og miljøseksjonen 
Postboks 1405 
Tlf.nr.: 69 30 56 31 
e-post: rheg@fredrikstad.kommune.no 
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