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FORORD 

Denne rapporten oppsummerer en undersgkelse gjennomfgrt i de sju kom- 
munene som er med i prosjektet Baekraftige lokalsamfunn: Fredrikstad, 
Flora, Hurum, Kristiansand, Rgros, Stavanger og Steigen. Hensikten med 
undersgkelsen har vaert ii kartlegge husholdningenes holdninger og handlin- 
ger pii miljgomriidet to 
prosjektet ble etablert og i forhold til situasjonen ved prosjektstart i 1996. 

etter prosjektstart, og se dette i forhold til tiden for 

Rapporten er basert pA et spgrreskjema utarbeidet av Agenda i samrAd med 
oppdragsgiver og prosjektlederne i deltakerkommunene, samt gruppeintervju 
med hu s ho Id ninger i delt akerko mmunene. 

Resultatene som presenteres i rapporten er et resultat av aktiv medvirkning 
biide fra husholdningene og de lokale prosjektlederne. 

SFT, oktober 1998 . 
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.I SAM M ENDRAG 

Rapporten oppsummerer resultatene fra en undersokelse i husholdningene i 
de sju kommunene som deltar i prosjektet Bzrekraftige lokalsamfunn. Dette 
er kommunene Fredrikstad, Flora, Hurum, Kristiansand, Rgros, S tavanger 
08 S teigen. Undersokelsen bar omfattet temaene miljoengasjement og mo ti- 
vasjon, transport, energibruk, produkter og innkjgp, avfallshindtering og 
kommunikasjon med den lokale prosjektledelsen. 

Hb yt milj bengasjemen t i hus holdningene 

Undersokelsen viser at rniljobevisstheten er stor og at den har @kt i forhold til 
tiden for prosjektet startet. Dette skyldes imidlertid ikke bare husholdninge- 
nes deltakelse i prosjektet, men den oppmerksomhet miljovernsporsdl har 
fitt de senere Arene og det faktum at de fleste husholdningene som deltar har 
vzrt miljginteressert i utgangspunktet. 

Motivasjonen er sterkest i de kommunene hvor husholdningene bor samlet. 
Motivasjonen og engasjementet er generelt prisgitt den tid man har til ridig- 
het, i en travel hverdag er det grenser for hvor mye man kan rekke over. I de 
fleste kommunene onsker husholdningene en sterkere kontakt med andre 
husholdninger som deltar i prosjektet. I dag er dette nettverket lite utbygd. 

Transport er et vanskelig tema 

De fleste husholdningene i undersokelsen klarer seg med en bil og s p e s  at 
det bor man gjore. Felleskj@ring/kameratkj@ring til jobben praktiseres i liten 
grad, dette oppleves som vanskelig i organisere. For fritidsaktiviteter er i- 
midlertid husholdningene flinkere til i samordne sin transport med andre. 

Bruk av piggfrie vinterdekk er lite utbredt i samtlige kommuner. Bortsett fra 
i Fredrikstad og i Stavanger har det heller ikke skjedd noen markert endring i 
forhold til tidligere Ar. Oppfatningene om piggfrie dekk er gjennomgilende 
sterke, enten er man helt for eller helt i mot bruk av piggfrie dekk. 

Hby bevissthet om energibruk 

De fleste husholdningene opplever at de er kommet et godt stykke p i  vei nilr 
det gjelder energisparing. De tiltak som er gjennomfort dreier seg ikke bare 
om enkelttiltak som sparedusjer, det finnes ogs% eksempler pil miljgvennlige 
helhetslosninger som varmepumper. Husholdningene har i beskjeden grad 
benyttet seg av det lokale energiverks tilbud om enok-bistand, selv om ener- 
giverkene oppleves i ha en hgy profil p i  dette omridet. 
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Husholdningene er opptatt av miljflvennlige produkter 

Undersgkelsen viser at de fleste husholdningene velger miljomerkede varer 
ntir disse finnes, og at oppmerksomheten mot gkologisk dyrkede produkter 
og miljgriktige produkter har forsterket seg i forhold til tidligere. Samtidig 
synes noen at miljgmerkingen er blitt noe utvannet. De fleste synes at daglig- 
varebutikkene burde ha en hgyere miljgprofil. 

Husholdningene i undersgkelsen opplever seg som relativt flinke til A hoste 
mat fia naturen. 

Det er ikke noen utpreget “brukt-tradisjon” i noen av kommunene, selv om 
sportsutstyr 0.1. til en viss grad kjgpes p i  loppemarked og det skjer en viss 
omsetnhg av brukt sdbarnstgy. 

Stor vilje, men liten stfltte til miljflvennlig avfallshlndtering 

Undersgkelsen indikerer at det har skjedd en positiv utvikling ntir det gjelder 
mulighetene for kildesortering av husholdnhgsavfallet og mulighetene for A 
levere avfall til gjenbruk/gjenvinning. Videre er hjemmekompostering relativt 
utbredt blant de deltakende husholdningene. 

I 4 av de 7 kommunene oppfatter husholdningene det slik at kommunen i 
svaert liten grad premierer miljgorientert avfallshhdtering. I 2 av de 3 gvrige 
kommunene (Kristiansand og Rgros) oppleves situasjonen som akseptabel og 
bare i Fredrikstad kan kommunen sies i fA godt skussrdl. Selv om kommu- 
nene til en viss grad subsidierer innkjgp av kompostbeholdere og har diffe- 
rensiert renovasjonsavgift oppleves premieringen generelt som utilstrekkelig . 

Husholdningene f lr  den hjelp de trenger fra lokalt prosjektansvarlig 

Undersgkelsen viser ulikt omfang p i  kontakten med den lokale prosjekt- 
ledelsen, men husholdnhgene opplever tilgjengeligheten som god. Underso- 
kelsen viser ogsi stort sett bra treff med hensyn til temavalg og form p i  fel- 
lesarrangementer. Det samme gjelder skriftlig informasjon som formidles fra 
lokalt prosjektansvarlig. 

Undersgkelsen viser at prosjektet Baerekraftige lokalsamfunn i beskjeden 
grad er tilrettelagt for aktiviteter blant barn og unge, noe som etter infor- 
mantenes oppfatning burde vaert gjort i storre grad. 



2 INNLEDNING 

Prosjektet “Baerekraftige lokalsamfunn” (BLS) ble startet i mars 1996. Pro- 
sjektet bygger p& prinsippene for Lokal Agenda 21 som bl a innebaerer bred 
lokal medvirkning i miljgvernarbeidet og aktiv dialog mellom myndigheter, 
befolkning og naeringsliv. 

SFT koordinerer prosjektet p& vegne av Miljgverndepartementet. Sju kom- 
muner deltar i prosjektet. Det er kommunene Fredrikstad, Flora, Hurum, 
Kristiansand, Rgros, Stavanger og Steigen. 

I prosjektet har det vaert lagt vekt p& A formidle erfaringer fra de som deltar i 
arbeidet lokalt og denne rapporten gjengir resultatene fra en spgrreunder- 
sgkelse rettet mot et utvalg av husholdninger i de sju kommunene. Undersg- 
kelsen ble gjennomfgrt vhen 1998 og har omfattet fglgende tema: 

Miljgengasjement og motivasjon 
Transport 
Energibruk 
Produkter og innkjgp 
Avfallshiindtering 
Kommunikasjon med den lokale prosjektledelsen 

Det er lagt vekt p& & formidle kvantitative sammenlikninger (innen tema og 
utviklingstrender), men undersgkelsen er gjennomfgrt i en interaktiv prosess 
med informantene, hvor det ogsA er sgkt & fange opp kvalitative vurderinger 
og synspunkter. 

Design av undersgkelsen og spgrreskjemaet som er brukt framgh av vedlegg 
til rapporten. 

Leseranvisning 
Resultatene i de neste kapitlene i rapporten er gjennomgaende presentert som 
s~ylediagrammer. De viser gjennomsnittsverdiene for de angitte pastandene for 
husholdningene i hver av de sju kommunene, pi3 skalaen 1 til 7,  hvor 1 er “best” 
og 7 er “dArligst”. Ssylen til venstre er situasjonen slik den oppfattes i tiden fsr 
BLS ble etablert, for noen av spsrsmAlene hvordan situasjonen ble opplevd ved 
prosjektstart. Den midtre ssylen (msrkest ssyle) er situasjonen nB, mens den h0y- 
re ssylen (lys saryle) er et uttrykk for det ambisjonsnivh man bsr ha, uavhengig av 
BLS eller andre faktorer sorn pavirker utviklingen. Enkelt sagt vi1 h ~ y e  ssyler gi 
uttrykk for en gunstig situasjon, mens lave srayler er uttrykk for en utilfredsstillende 
situasjon. 

Det design som er valgt for undersskelsen tilsier at smd forskjeller i s~ylene ikke 
bOr tillegges nevneverdis vekt, mens s t~ r re  sprang (som 6n enhet PA skalaen eller 
mer) vi/ vzere uttrykk for reelle endringer innen de dike temaene. 
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3 MILJIBENGASJEMENT OG MOTIVASJON 

Lokal Agenda 21 og BLS er tuftet p i  lokal mobilisering og lokalt engasje- 
ment i miljgispgrsdl. V k  undersgikelse omfattet 6 relativt generelle spgrsmill 
omkring dette tema, bl a hvor opptatt husholdningene er av miljgivern, kunn- 
skapsniviet om sammenhengen mellom egne aktiviteter og konsekvensene 
for miljget, motivasjon for 51 delta i BLS og nettverk med andre f a d e r  som 
deltar i prosjektet. 

I figur 3.1 - 3.4 har vi stilt sammen tilbakemeldingen p i  fire av spgrsmAlene 
under dette temaet. 

Figur 3.1 viser tilbakemeldingen p i  spgrsdlet om hvorvidt man tenker mil- 
jgivern i alt man foretar seg (spm l). 

Tenker husholdningene alltid miljnvern ? 

1 Slik var det Slik er det Slik bOr det v s r e  1 
Figur 3.1 Husholdningenes tilbakemelding pa hvorvidt de “tenker milj~vern 

alt de foretar seg” 

Figur 3.1 indikerer hgiy miljgbevissthet og at denne bevisstheten har gkt mar- 
kert i husholdningene i kommunene i forhold til tiden fgr BLS. I alle kom- 
munene, muligens med unntak av Kristiansand, gnsker informantene S @ke 
dette bevissthetsnivilet ytterligere. Forskjellen mellom dagens situasjon og 
gnsket situasjon er imidlertid ikke veldig stor. De fleste kommunene har ogsS 
beveget seg oppover fra den “negative” delen til den “positive” delen av 
skalaen mens de har deltatt i BLS. 

I gruppeintervjuene kom det gjennomgiende fram at denne gkte miljgbevisst- 
heten og -interessen i stor grad har skjedd uavhengig av BLS. Dels har dette 
sammenheng med den oppmerksomheten miljgivernspgirsmil generelt har PAtt 
de senere hene, dels skyldes det at husholdningene i utgangspunktet har 
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vaert miljginteressert. BLS representerer slik sett en “arena” for en miljgin- 
teresse som allerede er der. 

Det samme gjenspeiler seg i et annet s p g r s d ,  som g h  pil hvorvidt hushold- 
ningene har gode kunnskaper om sammenhengen mellom egne aktiviteter og 
konsekvensene for miljget. Her viser undersgkelsen en positiv utvikling fra et 
relativt godt utgangspunkt (verdier mellom 4 og 2). Gapet mellom er- og 
bgr-situasjonen er relativt lite, og hovedbildet er dermed at v h e  hushold- 
ninger har hgy generell miljgkompetanse. 

I figur 3.2 har vi samlet tilbakemeldingen pil sporsdlet hvorvidt det er moti- 
verende il ta del i BLS (spm 3). 

Er det motiverende 6 ta del i BLS ? 

BSlik var det ESlik er det 

igur 3.2 Husholdningenes tilbakemelding PA hvorvidt det er motiverende A 
ta del i prosjektet Berekraftige lokalsamfunn 

Var-situasjonen p% dette s p g r s d e t  gjenspeiler oppfatningen ved oppstart av 
BLS. Figur 3.2 indikerer noe ulikt motivasjonsnivii i de ulike kommunene. 
Rgros og Steigen framtrer som de mest motiverte, noe som har sammenheng 
med d t e n  prosjektet drives pil (henholdsvis geografisk konsentrasjon og 
sammensveisede bygdelag). Det samme gjelder S tavanger, hvor det i inter- 
vjuet pil Eikeberget ble sterkt understreket at motivasjonen har sammenheng 
med at dette er blitt en “flaggsak” for borettslaget. Blant informantene i de 
gvrige kommunene mil motivasjonen karakteriseres som moderat positiv. 
Motivasjonsnivilet som angis kan sies il vaere en “samleindikator” for flere 
faktorer som betyr noe for engasjementet i prosjektet. Tid er den faktoren 
som oftest nevnes som dempende. I en travel hverdag er det grenser for hvor 
mye husholdningene rekker over og som de dermed fgler de har lyst til il 
delta i. 
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Figur 3.3 viser tilbakemeldingen pA spsrsdlet  hvorvidt husholdningene had- 
debar et godt nettverk og samarbeid med andre familier som deltar i pro- 
sjektet (spm 4). 

Nettverk og samarbeid med andre husholdninger 

?gur 3.3 Husholdningenes tilbakemelding pa hvorvidt det er et godt nett- 
verk og samarbeid med andre deltakende husholdninger 

Utenom Rgros og Stavanger angir husholdningene at de har et mangelfullt 
nettverk med de gvrige grgnne familiene i kommunen. I de fleste intervjuene 
ble det pekt pA et sterkt gnske om A ha kontakt og en mer eller mindre 
strukturert erfaringsutveksling med andre husholdninger i kommunen. Man- 
gel p% tid ble ogsA her angitt som en hindringsfaktor hos enkelte, og fia noen 
ble det vist til at kontakten burde skje som ledd i fellesarrangementer, dvs. 
knyttet til aktiviteter, og lkke bare for “A snakke sammen”. 

I undersgkelsen inkluderte vi et spgrsd l  om man ogs% prgver A f% venner 
mer rniljginteressert nA.r man er sammen (spm 6). Figur 3.4 viser tilbakemel- 
dingen om en slik “misjonsvirksomhet”. 

Figur 3.4 indikerer at informantene til en viss grad bruker anledningen til A f8 
venner og kjente mer rniljginteressert nA.r man er sammen med dem. For 
samtlige kommuner gjgr informantene dette i stgrre grad enn for BLS ble 
etablert, men det er ingen kraftig “misjonsvirksomhet”. Intervjuene under- 
bygger dette bildet, i det de fleste kommentarer gikk p% at “noe skal man jo 
snakke om”, eller at det familien befattet seg med ogsA blir et tema i venne- 
lag. Dette gjenspeiler seg i figuren gjennom en forholdsvis moderat 
“gjennomsnittsscore” pa bgr-situasjonen. Det var imidlertid ingen som s p e s  
at miljervern ikke burde vaere et tema i en slik sammenheng. 
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Er milj~vern tema i vennelag ? 

Kr.s Reros Steigen Hurum Frstad Flora Stav 

[WSlik var det WSlik er del OSlik bQr det m r e  I 

'igur 3.4 Husholdningenes tilbakemelding pa om miljsvern er et tema 
vennelag 

Undersgkelsen viser ogsh at det er relativt liten kontakt mellom husholdnin- 
gene og frivillige organisasjoner som arbeider med milj@spgrsdl i kommu- 
nene. Det er heller ikke noe sterkt gnske om omfattende samarbeid med disse 
organisasjonene, selv om informantene i samtlige kommuner mener det burde 
vaere mer samarbeid enn det som er tilfelle i dag. Steigen avviker fi-a de ovri- 
ge kommunene her, noe som har sammenheng med at BLS i Steigen er orga- 
nisert omkring det lokale organisasjonsliv i bygda Leines. Utover Steigen vi- 
ses det i intervjuene gjennomghende til at organisasjonene har et eget ansvar 
innen miljovern, adskilt fra husholdningenes rolle i det lokale miljgvernarbei- 
det. 

4 TRANSPORT 

Under sokelsen o mfat te t 6 sp gr s d l  kn yt te t til hu sho ldning ens transport- 
aktiviteter, bl a om husholdningene klarer seg med Cn bil, bruk av bil i og 
utenom jobben og hvorvidt husholdningenes bil(er) har piggdekk. 

I figur 4.1 - 4.3 har vi stilt sammen tilbakemeldingen pa tre av sporsdlene 
under dette temaet. 

Figur 4.1 viser tilbakemeldingen ph sporsdlet om hvorvidt husholdningen 
greier seg med en bil (spm. 7). 

I samtlige kommuner, med unntak av Roros, s p e s  informantene at hushold- 
ningene absolutt bgr klare seg med en bil. For kommunene Kristiansand, 
Fredrikstad, Flora og Stavanger s p e s  ogsh dette h viere det informantene 
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faktisk gjgr. I Rgros, og til en viss grad i Hurum er innslaget av en-bils hus- 
holdninger blant informantene relativt beskjedent. 

Kr.s R0ros Steigen Hurum Fr.stad Flora Stav. 

lslSlik var det WSlik er det OSlik bar det were 

Greier familiene seg med 1 bil ? 

Kr.s R0ras Steigen Hurum Frstad Flora Stav 

I HSlik var det WSlik er det OSlik ber det vare I 
I 
Figur 4.1 Husholdningenes tilbakemelding pa hvotvidt de klarer seg med en 

bil 

Figur 4.1 og intervjuene viser at vi her har en “distriktsdimensjon”, idet 
“utkantene” Rgros, Steigen og Hurum i mindre grad klarer seg med en bil 
enn de mer “sentrale” BLS-kommunene. Svarene pA dette spgrsm3let gjen- 
speiler imidlertid i vesentlig grad informantenes alder og gkonomiske situa- 
sjon, hvor mange oppga at det ikke var aktuelt med mer enn en bil, selv om 
de prinsipielt ikke var i mot flere biler. Here av informantene oppga ogs3 at 
de ikke hadde bil. 

Figur 4.2 viser tilbakemeldingen pA hvor mye informantene praktiserer felles- 
kjgrinflameratkjgring ved bilkjgring til jobben (spm. 8). 

Praktiseres kameratkjsring til jobben ? 

1 ,o 

2.0 

3.0 

4 0  

5.0 

6.0 

70 
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Bortsett fra Steigen indikerer figur 4.2 et sterkt gnske om mer felleskjgring 
enn det som praktiseres i dag. PA den andre siden scorer Steigen, sammen 
med Kristiansand og Florg, hgyest n&r det gjelder dagens omfang av felles- 
kjgring. I intervjuet i Steigen ble det vist til stor interesse for felleskjgring, 
men at det ikke passer for alle. 

Generelt indilcerer figur 4.2 et relativt lite omfang av kameratkj@ring/felles- 
kjgring til jobben i dag og endringen fra tidligere er beskjeden. I intervjuene 
ble det vist til at det er vanskelig A organisere dette, og at arbeidsplassene til 
ektefelle, familie eller naboer ligger langt unna egen arbeidsplass. Det samme 
mgnsteret g%r igjen pa sporsdlene om det er flere i bilen utenom jobben, og 
hvorvidt husholdningene organiserer fi-itidsaktiviteter slik at transportbehovet 
reduseres, selv om informantene for slike aktiviteter er flinkere til samordne 
sin transport med andre. 

Undersokelsen inkluderte ogsA et s p o r s d  om transportmgnster knyttet til 
feriereiser. I samtlige kommuner svarer informantene at transportmiddelets 
miljgvennlighet tillegges svaert liten vekt ved denne typen reiser. Noen s p e s  
ogsA at ved feriereiser burde man tillate seg A “slappe av pa kravene”. 

I figur 4.3. har vi stilt sammen tilbakemeldingen PA spgrsdlet om bruk av 
piggfrie de& pA husholdningens bwiler (spm. 12). 

For eller i mot piggfrie vinterdekk ? 

Kr.s R0ros Steigen Hurum Fr.stad Flora Stav. 

I BBSlikvar dedSlik er detnSlik b0r det vard 

igur 4.3 Husholdningenes tilbakemelding n8r det gjelder bruk av piggfrie 
vinterdekk 

Bruk av piggfrie dekk er svaert lite utbredt i samtlige kommer, og bortsett fra 
i Fredrikstad og i Stavanger har det heller ikke skjedd noen markert endring i 
forhold til situasjonen fgr BLS. 

Det er store forskjeller i oppfatningene om bruk av piggfrie dekk. I Kristian- 
sand, Fredrikstad og Stavanger mener langt de fleste av informantene at det 
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bor man absolutt gjore, mens informantene i Steigen er like sterkt i mot. 
“Midt pB treet”- kommunene Rprros, Hurum og Flora i figur 4.3 gjenspeiler 
et gjennomsnitt av sterkt for (score 1 - 2) og sterkt mot (score 6 - 7). Gene- 
relt var oppfatningene i intervjuene slik at informantene med fB unntak enten 
var helt for eller helt i mot bruk av piggdekk. Bide piggdekkforkjemperne og 
piggdekkmotstanderne begrunnet sin oppfatning i vaer- og fprreforhold i 
kommunen, men ogs& i stor grad til hva de trodde pB. 

5 ENERGIBRUK 

Energibruk og energigkonomisering har vaert et fokusert tema i de fleste av 
BLS-kommunene. I v&r undersgkelse inkluderte vi 4 sporsmiil om energibruk 
og engk som gikk pB hvorvidt husholdningene benytter flere energikilder for 
oppvarmingsfordl, om liv og laere n& det gjelder enok og hvorvidt hus- 
holdningene har benyttet det lokale energiverks tilbud om enok-bistand. 

De aller fleste husholdnhgene oppgir at de benytter flere oppvarmingskilder 
(som ved og elektrisitet), bortsett fra Stavanger. Her bor nesteii alle infor- 
mantene i Eikeberget borettslag, som er knyttet til ett sentralt, feIles oppvar- 
mingssystem. I dette borettslaget er boenhetene ogsB knyttet til et fellesopp- 
legg for varmtvann, men man er nil pB vei over til individuelle lprsninger - en 
bereder for hver ledighet - som vil synhggjgre vannkostnadene bedre og som 
er forventet i gi et lavere varmtvannsforbruk samlet sett. 

Figur 5.1 viser tilbakemeldingen p i  spgrsdlet hvorvidt informantene mener 
B ha gjennomferrt alle mulige energisparingstiltak i husholdningen (spm. 15) 

~~ ~ 

Er energisparingen fullf~rt ? 

Kr.s Rsros Steigen Hurum Frstad Flora Stav. 

LblSlik var det WSlik er det OSlik b r  det m r e  

Figur 5.1 Husholdningenes tilbakemelding pa hvorvidt de har gjennomfart 
alle mulige tiltak for energisparing 
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Figur 5.1 indikerer at de fleste husholdningene opplever at de er kommet et 
godt stykke pa vei n&r det gjelder energisparing innenfor “eget territorium”. 
De fleste opplever imidlertid ogsA at det er et stykke igjen til situasjonen slik 
den bgr vaere. I intervjuene kom det fiam at det ikke bare er tale om enkle 
tiltak som installasjon av sparedusjer, men ogsii om stgrre lgsninger som 
overgang til varmepumper, slik det faktisk er blitt gjort i et par husholdninger 
pa Rgros. 

’ 

Tilbakemeldingen indikerer at husholdningene i relativt beskjeden grad har 
benyttet seg av det lokale energiverks tilbud om engk-bistand, selv om ener- 
giverkene, med unntak av i Steigen, synes 51 ha hatt en relativt hgy profil in- 
nen dette omradet. I intervjuene kom det fi-am at mange av husholdningene 
har relativt nye boliger, hvor informantene ut fi-a generelle kunnskaper og 
hgy miljgbevissthet har gjennomfgrt de nodvendige tiltakene uten fi spgrre 
noen til rads. 

6 PRODUKTER OG INNKJ0P 

Undersgkelsen omfattet 6 spgrsd l  knyttet til innkjgpsvaner, bl a om hus- 
holdningene alltid kjgper rniljgmerkede varer (hvis disse finnes innenfor den 
aktuelle varegruppe), om husholdningene legger vekt p% at produktene har 
liten emballasje, omfanget av bruktkjgp og engasjement overfor matvare- 
butikken. Vi inkluderte ogsa et spgrsd l  om husholdningene utnytter sine 
muligheter til 3 hgste mat fra naturen, enten dette er i den frie naturen eller 
innenfor hagegjerdet. 

I figur 6.1 - 6.4 har vi stilt sammen tilbakemeldingen pA fire av spgrsdlene 
under dette temaet. 

Figur 6.1 viser tilbakemeldingen pi3 hvorvidt informantene “alltid” kjgper va- 
rer som er miljomerket (spm 17). 

Figur 6.1 viser en sterk endring i positiv retning i samtlige kommuner i for- 
hold til situasjonen tidligere. Oppmerksomheten omkring rniljgmerking har 
vaert og er noe forskjellig fia kommune til kommune, hvor husholdningene i 
Kristiansand, Hurum og Stavanger synes B ligge best an, mens husholdninge- 
ne i Steigen synes a vaere mindre opptatt av rniljgmerkingen. Den samme 
rekkefalgen vises ogs% i oppmerksomheten omkring emballasje. 

Dette bildet ble ogsa bekreftet i intervjuene, hvor det ble vist til et mye hgye- 
re engasjement nA em tidligere n&r det gjelder gkologisk dyrkede varer og 
miljgriktige produkter for gvrig. Samtidig ble det tilkjennegitt at miljgmerk- 
ingen synes A ha blitt noe utvannet. Blant informantene i Steigen og Rgras 
ble det dessuten lagt vekt pa at matvarene var produsert lokalt, eller at de 
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kom fra leverandgrer de kjente, noe som kan forklare det noe moderate am- 
bisjonsniviiet (bgr-situasjonen) i disse kommunene. 

Kjsper familiene miljsmerkede varer ? 

Kr.s R0ros Steigen Hurum Frstad Flora Stav 

HSlik var det ESlik er det OSlik bar det were 

‘igur 6.1 Husholdningenes tilbakemelding PA hvorvidt de “alltid kjnrper varer 
som er miljarmerket” 

I figur 6.2 har vi samlet tilbakemeldingen psl spgrsmiilet hvorvidt man handler 
brukt hvis det er muligheter for det (spm 18). 

Handler husholdningene brukt ? 

1 .o 

2,o 

3.0 

4.0 

5.0 

6 0  

7.0 

I Kr.s R0ros Steigen Hurum Frstad Flora Stav. 

mSlik var det sllSlik er det OSlik brar det m r e  

I 

‘igur 6.2 Husholdningenes tilbakemelding pA hvorvidt de handler bruM 

Figur 6.2 indikerer at det ikke er noen utpreget “brukt-tradisjon” blant hus- 
holdningene i de sju kommunene, muligens med unntak av Fredrikstad og 
Flora. For Flora sin del ble det pslpekt i intervjuet at det ikke finnes bruktbu- 
tikk i kommunen, men at det bruktmarkedet som ble arrangert i 1997 (og 
som vil bli gjentatt i 1998) ble viet stor oppmerksomhet med “tomme hyller” 
for de som stilte opp med bruktartikler. I intervjuet i Fredrikstad ble det an- 
gitt en betydelig “selektivitet” n& det gjelder brukthandel, hvor sportsutstyr i 
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stor grad ble kjgpt pA loppemarkeder og andre bruktmarkeder, mens gvrige 
varige konsumgoder ble kjgpt nytt. Dette var ogsA holdningen til noen av 
informantene i de gvrige kommunene. 

I intervjuene ble det gjennomgaende piipekt at det omsettes og byttes mye 
brukt smAbarnstgy. Den generelle tendens til “aversjon” mot brukthandel i fi- 
gur 6.2 bgr derfor nyanseres noe. 

Figur 6.3 viser tilbakemeldingen pa hvorvidt man tar initiativ til at kolonialen 
skal fsI flere miljgvennlige produkter (spm 20). 

lnitiativ for miljavennlige varer i hyllene ? 

Kr.s Rsros Steigen Hurum Fr.stad Flora Stav. 

1 eSlik var det HSlik er det USlik bplr det vaBre1 

Ygur 6.3 Husholdningenes tilbakemelding pi3 hvorvidt de tar initiativ for at 
kolonialen skal fa flere milj~jverlnlige produkter 

Med unntak av informantene i Kristiansand er husholdningene relativt forsik- 
tige med sI “mase p i  kjgpmannen” om flere miljgvennlige varer. Samtidig 
oppgir de fleste at dette burde skje i stgrre grad. I intervjuene ble det vist til 
at flere matbutikker hadde tatt gnsker om et stgrre milj@sortimknt pB alvor. 
Eksemplene som ble oppgitt her var uten unntak NKL-butikker (Mega, S- 
Marked 0.1.). Blant kommentarene var ogs% fglelsen av makteslgshet i for- 
hold til de store kjedene, hvor piivirknings- og beslutningsgangen ble opplevd 
som lang. Forhold sorn det % kjenne kjgpmannen ble ogsh oppgitt som en 
“hindrende faktor” for mer aktiv psIvirkning. 

Innen dette temaet inkluderte vi ogsA et spgrsmiil om husholdningene utnyt- 
ter sine muligheter til 8 hgste mat fra naturen (spm 22). Figur 6.4 viser til- 
bakemeldingen om en slik ressursutnyttelse. 

Figur 6.4 viser at husholdningene opplever seg selv som relativt flinke til B 
hgste mat fia naturen, med et noe awikende bilde for informantene i Stavan- 
ger. Selv om det gjennomggende tilkjennegis et hgyt ambisjonsnivii, er det 
smsl forskjeller mellom var- og er-situasjonen. I Steigen har egenforedling av 
egenplukkede rgstoffer (som saftkoking og sylting) vaert et profilert tema i 
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BLS-arbeidet, noe som gjenspeiles i figuren og som ogs3 kom fram i inter- 
vjuet. 

Undersgkelsen viser ogs3 at husholdningene har vzrt og er store frukt- og 
grgnnsakspisere. 

Utnyttes hestingsmuligheter fra naturen ? 

Kr.s Reros Steigen Hurum Fr.stad Flora Stav. 

I BSlik mr det BSlik er det OSlik b8r det w r e  I 
'igur 6.4 Husholdningenes tilbakemelding pa hvorvidt de utnytter mulighe- 

tene for hnrsting av mat fra naturen 

7 AVFALLSHANDTERING 

Undersgkelsen omfattet 4 spgrsm3l om avfallshhdteringen for husholdning- 
ene, som dekket mulighetene for kildesortering og levering til gjen- 
bruk/gjenvinning, omfanget av hjemmekompostering og hvorvidt hushold- 
ningene opplever at miljflvennlig avfallsbehandling blir premiert p3 en eller 
annen d t e  av kommunen. 

I figur 7.1 har vi stilt sammen tilbakemeldingen p3 spgrsmalet om hushold- 
ningene er forngyd med muligheten for kildesortering (spm 23). 

For husholdningene i samtlige kommuner, med unntak av Kristiansand, indi- 
kerer figur 7.1 at det har vaxt en markert forbedring av mulighetene for kil- 
desortering. Den beskjedne endringen for Kristiansand har sin bakgrunn i at 
denne kommunen var tidlig Ute med et kildesorteringssystem, hvor mulighe- 
tene var gode allerede for BLS-prosjektet. I tillegg til Kristiansand oppleves 
situasjonen i dag som meget positiv i Steigen, Fredrikstad, Flora og Stavan- 
ger. I disse kommunene har man etter informantenes rnening antakelig n%dd 
det niv3et man bgr vaere p3, selv om det i intervjuene fiamkom gnsker om A 
utvide ordningene til ogs3 3 omfatte f eks. plast og metaller. 
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Fornayd med muligheten for kildesortering ? 

Kr.s Reros Steigen Hurum Frstad Flaa Stav. 

[BSlik var det .Slit er det OSlik b r  det -re 1 
~ ~~ ~~ 

Figur 7.1 Husholdningenes tilbakemelding pA-hvowidt de er fornaryd med 
muligheten for kildesortering av sitt avfall 

I Hurum er det gjennomfgrt kildesortering for deler av kommunen, og den 
relativt beskjedne plasseringen markerer i fglge intervjuene en vente-og-se- 
holdning til hvordan systemet vil hngere i praksis. 

Det s a m e  mgnsteret viser seg p i  spgrsdlet om det er lett i levere avfall til 
gjenbruk/gjenvinning, selv om den positive forandringen i forhold til situasjo- 
nen tidligere har vmt noe mindre. 

Figur 7.2 viser tilbakemeldingen p i  omfanget av hjemmekompostering i de 
forskjellige kommunene (spm 25). 

Hjemekornposterer alle ? 

Krs Reros Steigen Hurum Frstad Flora Stav 

I BBSlik var det ESlik er del OSik ber detvmre 1 
igur 7.2 Husholdningenes tilbakemelding pa hvorvidt de hjemmekomposte- 

rer 

Med unntak av Steigen viser figur 7.2 at hjemmekompostering har relativt 
god og gkende utbredelse blant husholdningene i BLS-kommunene, enten 



som en borettslagsordning/grendelagsordning som i Stavanger og Rgros eller 
som individuelle ordninger i de gvrige kommuner. I flere intervjuer ble det 
pekt p% at dette i stor grad skyldes den oppmerksomhet kompostering var 
gitt i prosjektet BLS. 

Under dette temaet inkluderte vi ogs% et spgrsm%l om man opplever at kom- 
munene premierer miljgvennlig avfallsbehandling i husholdningene (spm. 26). 
Figur 7.3 viser tilbakemeldingen pB dette spgrsdlet. 

Premierer kommunen miljsvennlig avfallsbehandling ? 

C > E 
2 
I U 

m 5 P 8 
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ImSlik var det BSlik er det USlik ber det w r e ]  

igur 7.3 Husholdningenes tilbakemelding pA hvorvidt milj~rvennlig avfalls- 
behandling premieres av kommunen 

Figur 7.3 viser at i hele 4 av de 7 kommunene oppfatter husholdningene det 
slik at kommunen i svmt liten grad premierer en miljgorientert avfallshiindte- 
ring. I 2 av de 3 gvrige kommunene (Kristiansand og Rgros) oppleves situa- 
sjonen som akseptabel og bare i Fredrikstad kan kommunene sies ii f& godt 
skussdl.  

Steigen avviker her noe fra de gvrige kommunene, i det informantene ikke 
s p e s  det er viktig at kommunene gir noen miljgpremie for avfallshiindterin- 
gen. I intervjuet i Steigen ble det vist til at dette hadde sammenheng med or- 
ganiseringen av avfallsinnsamlingen. 

I intervjuene ble det vist til at kommunene til en viss grad har sgrget for ra- 
batter for innkjgp av kompostbeholdere og at det opereres med differensiert 
renovasjonsavgift avhengig av kompostering og omfang av kildesortering. 
Denne premieringen oppleves imidlertid gjennomgilende som altfor dkrlig. 
Selv om husholdningene p r h r t  deltok i ordningene ut fra milj@motiver, 
mente de fleste at dette var et ypperlig ornr%.de for % synliggjgre at miljg og 
gkonomi kan g% hBnd i hiind. 
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8 KOMMUNIKASJON MED DEN LOKALE 
PROSJEKTLEDELSEN 

I Stavanger, og til en viss grad ogsB i Steigen og Rgros, er det relativt hyppig 
kontakt med den lokale prosjektledelsen. Fra de gvrige kommunene ble det i 
intervjuene vist til relativt sjelden kontakt, samtidig som man heller ikke sB 
noe poeng i noen omfattende kontakt. 

I P i  spgrsmAlet om husholdningene f h  god hjelp av den lokale prosjektlede- 
ren, indiker svarene en relativt beskjeden “score”. I intervjuene ble det imid- 
lertid vist til at informantene gjennomgaende fikk hjelp nib- de trengte det, og 
at det viktigste var B vite at man hadde noen som var tilgjengelig for bistand. 

I figur 8.2 har vi samlet tilbakemeldingene pB spgrsmklet om utbytte av fore- 
drag og temamgter som arrangeres (spm. 29). 

Avslutningsvis i undersgkelsen hadde vi med 6 spgrsd l  om kontakten mel- 
lorn husholdningene og de lokalt prosjektansvarlige, bl a om omfanget av 
denne kontakten, utbytte av foredrag, temamgter og skriftlig informasjon og 
synspunkter pB hvilket engasjement kommuneforvaltningen bgr ha i et slikt 
pro sjekt. 

Figur 8.1 viser tilbakemeldingen p i  spgrsdlet om man “har mye kontakt 
med den lokale prosjektlederen” (sprn 27). 

Mye kontakt med lokal PL 3 

C 2 
m u! ii m .- 0)  2 
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I BSlk var det .SIR er det OSlk ber det vare 

:igur 8.1 Husholdningenes tilbakemelding pa omfanget av kontakten me( 
lokalt prosjektansvarlig 

Figuren indikerer rirnelig bra treff i temavalg og form pB arrangementene i 
forhold til husholdningenes gnsker. I intervjuene ble det fi-a enkelte vist til at 
utbyttet var svaert forskjellig, hvor enkelte arrangementer var svaert interes- 
sante mens andre var mer pB det jevne. Fra noen av informantene ble det vist 
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til at magert utbytte hadde sammenheng med at de ikke hadde tid til ti delta. 
Den relativt beskjedne “score” for Rgros her ble koplet til at man opplevde at 
de mest interessante temaene ble tatt opp tidlig i prosjektet. 

Stort utbytte av foredragAemadager ? 

BSlk var del HSlik er del USlik bmr det v m e  

Figur 8.2 Husholdningenes tilbakemelding pA utbytte av foredrag og tema- 
dager som arrangeres 

P i  sperrsdlet om nytten av skriftlig informasjon som formidles av lokal pro- 
sjektleder, angir husholdningene i undersgkelsen at denne gjennomgaende 
har hgy nytteverdi. Prosjektlederne s p e s  ogsi her 51 ha truffet bra i forhold 
til husholdningenes interesse. 

De fleste informantene s p e s  at kommunen bgr ha en hgy profil i BLS- 
arbeidet, samtidig som kommunens engasjement pr i dag vurderes som reL- 
tivt beskjedent. 

Informantene i Steigen mener at kommunen verken har eller i noen saerlig 
grad bgr ha et sterkt engasjement i prosjektet, fordi dette er noe som delta- 
kerne selv b@r s t i  for. Denne vurderingen av bgr-situasjonen ble delt av en- 
kelte av husholdningene i de gvrige kommunene, idet disse informantene sy- 
nes at f a d e r s  og enkeltpersoners engasjement burde vaxe det sentrale i 
denne typen prosjekter. Informantene mente imidlertid gjennomgtiende at det 
burde vaere et synhg kontaktpunkt i kommuneforvaltningen, som kunne 
stgtte husholdningene i deres aktiviteter. 

Figur 8.3 viser tilbakemeldingen p i  spgrsmiilet hvorvidt prosjektet er godt 
tilrettelagt for aktiviteter/innsats blant barn og unge. 

Figuren indikerer at informantene i relativt beskjeden grad opplever BLS 
som godt tilrettelagt for barn og unge. For de 5 kommunene Kristiansand, 
Rgros, Hurum, Fredrikstad og Flora er det stor avstand mellom er- og bgr- 
situasjonen. 
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Er BLS tilrettelagt for barn og unge ? 

Kr.s Rerm Steigen Hurum Frstad Flora Stav. 

(aSlik var det mSlik er det USlik ber det w r e  I 

Ygur 8.3 Husholdningenes tilbakemelding pa hvorvidt BLS-prosjektet er 
godt tilrettelagt for aktiviteter/innsats blant barn og unge 

I intervjuet i Steigen ble arbeidet blant bardunge pilpekt som en spesiell ut- 
fordring, selv om informantene ogsh mente at disse gruppene hadde fhtt plass 
i arbeidet. I Stavanger mente informantene at prosjektet i stor grad omfattet 
aktiviteter som var attraktive for barn og unge. 
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METODE OG PROSJEKTGJENNOMFIZIRING 

Undersgkelsen ble gjennomfgrt som gruppeintervjuer av et utvalg av hus- 
holdninger som delta i BLS i hver av kommunene. Intervjuene var basert p i  
et felles spgrreskjema, som var bygd opp omkring et knippe pistander om- 
kring fglgende tema: 

Miljgengasjement og motivasjon 
Transport 
Ener gibruk 
Produkter og innkjgp 
Avfallshhdtering 
Kommunikasjon med den lokale prosjektledelsen 

I intervjuene ble informantene fgrst “tvunget” til & gi sin individuelle vurde- 
ring av hvert tema via avmerking pA spgrreskjemaet. Avmerkingene p i  alle, 
eller deler av spgrsdlene, ble deretter talt opp som grunnlag for spg r sd l  
eller kommentarer knyttet til eventuelle forskjeller i avmerkingen. Ordet ble 
gitt fiitt for supplerende muntlige forklaringer/begrunnelser og synspunkter i 
lys av hva de ulike deltakerne i gruppen meddelte. Denne vekslingen mellom 
individuell tilbakemelding og etterfglgende kommentarrunde har gitt oss ver- 
difulle kvalitative tilleggsvurderinger. Vi hadde ogs% et besternt inntrykk av 
at deltakerne satte pris pA denne arbeidsformen. 

Spgrsdlene knyttet til hvert av de aktuelle temaene ble i skjemaene formet 
som et sett med mest mulig konkrete (og positive) pastander som informan- 
tene skulle ta stilling til langs en 7-delt skala. I svarrubrikken ble det skilt 
mellom “var”- og “er”-situasjonen. Var-situasjonen er informantenes vurde- 
ring av det aktuelle tema i tiden fgr deltakelse i BLS, eller hvordan situasjo- 
nen var ved prosjektstart, mens ”er”-situasjonen gir uttrykk for situasjonen i 
dag (vilren 1998). For de fleste av spgrsmiilene inkluderte vi ogsi “b@r”- 
situasjonen, dvs. hvordan ting ideelt sett bgr vaere, uavhengig av hvor man i 
dag ligger i lgypa, eller uavhengig av deltakelse i BLS. 

Oppdelingen av hvert spg r sd l  gir en d l i n g  p i  endringer i @pet av prosjekt- 
perioden og et inntrykk av hvor langt man ligger unna et “ideelt d l” .  Den 
utviklingen som har skjedd skyldes imidlertid ikke ngdvendigvis BLS, idet 
mange andre forhold kan ha bidratt til i endre holdninger og handlinger i 
husholdningene i denne perioden. I vilr undersgkelse har vi ikke noe grunnlag 
for 8 vite hvor mye av utviklingen som skyldes BLS og hvor mye som skyl- 
des andre forhold. I et slikt perspektiv er det hensiktsmessig i betrakte un- 
derserkelsen som en grov “temperatumzdling” pd endringer i utviklingen, 
hvor det er rimelig 2 anta at BLS har representert et positivt element. Ut fra 
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formidlingshensyn og andre overordnede f o r d l  med BLS ser vi det ogs& 
som viktigere A fA fi-am hvilke endringer som er oppnAdd, enn A problemati- 
sere hvorvidt dette skyldes BLS eller ikke. 

Intervjuene har skjedd i mars 1998 i hver av de deltakende kommunene. PA 
grunn av lavt fremmgte til intervjuene i kommunene Kristiansand, Hurum, 
Fredrikstad og Stavanger ble spgrreskjemaet for disse kommunene i tillegg 
sendt ut til et stgrre utvalg husholdninger i etterkant av intervjuet i kommu- 
nen. 

Rapporten er derfor basert pa en blanding av gruppeintervjuer hvor vi hadde 
anledning til A skape en entydig forstaelse av innholdet i spgrsdlene og rent 
individuelt utfylte skjemaer som ble sendt til Agenda (betegnet postskjema 
nedenfor). VAr registrering og gjennomgang av de utfylte skjemaene indike- 
rer imidlertid ingen nevneverdig forskjell i hvordan sparsdlene er blitt opp- 
fattet i de to ulike svarsituasjonene. 

P& denne bakgrunn baserer rapporten seg pA utfylte spgrreskjema og inter- 
vjuer fra til sammen 107 infomzanter i de sju kommunene, fordelt slik: 

Kristiansand: Totalt 8 husholdninger hvorav 7 postskjema 
Rgros: (( 7 
S teigen: " 10 " 

Hurum: '' 32 '' 
Fredrikstad: (' 21 (( 

Flora: " 21 " 

<< ingen 
ingen 

18 
17 
18 
2 

(6 66 

(6 f.6 

< d  

< c  

66 

66 

<< 44 

& <  (6 66 Stavanger: " 8 

I kommunene Kristiansand, Rgros, Hurum, Fredrikstad og Flora omfatter 
undersgkelsen et utvalg av husholdninger fia "Grgnne familier" som tar del i 
BLS. Disse er, med unntak av Rgros, spredt over hele kommunen. De gran- 
ne farmliene i Raros er konsentrert til to bygdelag i kommunen. I Steigen 
omfatter undersgkelsen familier i bygda Leines. De deltar ikke i BLS i egen- 
skap av husholdninger, men gjennom det arbeidet som drives gjennom orga- 
nisasjonslivet i bygda. I Stavanger er de grgnne familiene konsentrert til Ei- 
keberget borettslag, og bydelen Storhaug. 

Spgrreskjemaet ble sendt til kommentering hos prosjektlederne i BLS- 
kommunene, noe som resulterte i flere forbedringer i spgrsfilene. Spgrre- 
skjemaet framgAr som del av dette vedlegget. 
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