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Forord

De menneskeskapte utslippene av klimagasser til atmosfæren påvirker hele 
klimasystemet på jorda. Dette merkes tydeligst i form av ekstreme værfenomener. 
Vi har allerede sett antydninger i form av sterkere vind, kraftigere nedbørsepisoder 
med flom og lange tørkeperioder her på Hedmarken. Dette gir blant annet store 
utfordringer for landbruksnæringen, noe som bønder i Løten tydelig fikk føle på sist 
sommer. Verken årsaken eller følgene av klimaendringer kjenner grenser mellom 
land eller kommuner. Utslipp som følge av aktiviteter i Løten bidrar til klimabaserte 
sultkatastrofer i utviklingsland, og utslipp i resten av verden fører til tørkesomre eller 
flom her hjemme. Alt vi lever av er avhengig av en natur i balanse. Økte temperaturer 
og lengre vekstsesonger vil påvirke vegetasjonsbeltet, arter forflytter seg og endrer 
atferdsmønster- og hele økosystemer trues av klimaendringene.

Vi i Løten må gjøre det vi kan - innenfor de virkemidlene vi har tilgjengelig - for 
at det globale klimasystemet skal påvirkes i minst mulig grad. Dette skal vi få til 
ved at kommunen tar ansvar for klimahensyn i alle virksomhetsområder. Vi må 
samarbeide med enkeltpersoner, andre virksomheter og offentlige myndigheter om 
utslippsreduserende tiltak. Alle kan bidra på ulike måter, og selv om endringene for 
den enkelte kanskje kan synes små og ubetydelige, så vil de i sum utgjøre mye. 

Det skal være enkelt å leve klimavennlig i Løten!

19.08.2019

Bente Elin Lilleøkseth
Ordfører

Tollef Imsdalen
Rådmann
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1 Innledning 

Den første energi- og klimaplanen for Løten kommune ble vedtatt som kommunedelplan i januar 2010. 
Kommunens planstrategi for 2012-2015 slo fast at energi- og klimaplanen skulle revideres i løpet av 
2014. De nasjonale forventningene til kommunal planlegging sier at energi- og klimaplaner skal rulleres 
hvert fjerde år. 

Arbeidet med kommunedelplan for klima og energi følger prosessreglene i plan- og bygningslovens 
kap. 11.  Planprogram for revidering av energi- og klimaplanen ble vedtatt i Løten kommunestyre den 
23.3.2015. Revideringen av kommunedelplan for klima og energi følger for øvrig kommunal planstrategi 
2016-2020 vedtatt av kommunestyret 19.10.2016.

Prosessen med revidering av energi- og klimaplanen ble påbegynt våren 2014. Høsten 2015 var det 
kommunevalg, og ei politisk arbeidsgruppe ble etablert i 2016. Prosessen med forankring, medvirkning 
og revisjon av energi- og klimaplanen har pågtt over mange år og har vært preget av flere steg 
framover, og noen steg bakover. 

Kommunen tar i denne planen et ansvar som bidragsyter og tilrettelegger for reduksjon av 
klimagassutslipp, og som forebygger i forhold til klimaendringer. Klimaplanen er utarbeidet som en 
temaplan.

Følgende politiske arbeidsgruppe vært med i prosessen: 

Miljøpartiet de grønne: Jon Lurås, leder 
Senterpartiet: Else Børke 
Sosialistisk venstreparti: Gunnar Søberg
Venstre: Ole Hågensen 
Det norske arbeiderparti: Andres Lopez (Kristian Dragset fra 2015-2017)

Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak, v/Erik Skontorp Hognes 
Layout: Bjørnar Bjørke Olsen
Prosjektleder: Sigrun Skjelseth (fra 2017)

2 Situasjonsbeskrivelse

1 CO
2
 ekvialenter (ulike klimagassers effekt - omregnet til effekt av mengde CO

2
-utslipp)

2.1 Sammendrag faktagrunnlag
Løten kommune sitt klimaregnskap for egen virksomhet var i 2017 på 7 007 tonn CO

2
e1. Dette var en 

nedgang fra 2016, men trenden over perioden 2001 til 2017 er at de totale utslippene er på vei oppover. 

Utslippene fordeler seg noenlunde jevnt utover alle virksomhetsområder, men de største bidragsyterne 
til klimaregnskapet for kommunens egen virksomhet er innkjøp av tjenester, materiell og bygg innenfor 
helse og omsorg. Det er også her vi finner virksomhetsområdet og innkjøpene som står for brorparten av 
veksten i det totale klimaregnskapet til kommunens virksomhet. 

Utslippsregnskapet for det geografisk området Løten kommune ga at et samlet utslipp på 44 632 tonn 
CO

2
e i 2016. Disse utslippene har også en økt over perioden 2009 til 2016. De største utslippskildene er 

veitrafikk og jordbruk.  

2.2 Klimamål Globalt, Nasjonalt og Lokalt

2.2.1 Globalt

FNs klimapanel slår med all tydelighet fast at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken 
til den observerte temperaturøkningen fra 1951 til i dag. Globalt slipper vi nå ut sju tonn klimagasser per 
innbygger i snitt. Litt avhengig av beregningsmetodikk, og hvilke bidrag som inkluderes, så er vi i Norge 

Figur 2-1 Utvikling av internasjonale klimaavtaler
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ansvarlig for mer enn det dobbelte, ca. 16 tonn CO
2
e per innbygger2. 

Internasjonalt er det jobbet med klimagassreduserende avtaler i mer enn 20 år. Rio-konferansen i 92 
var et startskudd, og gjennom Kyoto-avtalen i 97 fikk 27 i-land kvantifisert sine klimamål. Figur 2-1 viser 
utviklingen av internasjonale klimaavtaler. 

Den siste rapporten fra FNs klimapanel peker på en rekke svært alvorlige konsekvenser av den globale 
oppvarmingen som nå foregår. For å begrense den til 1,5 °C anslår de at utslippene av klimagasser må 
reduseres med 40-50 prosent innen 2030. Selv ved 1,5 °C global oppvarming vil konsekvensene på 
økosystem, mennesker og økonomi være alvorlige, men sammenlignet med en økning på 2 °C kan man 
unngå noen kritiske vippepunkter med irreversible konsekvenser [1].

2.2.2 Nasjonalt

Parisavtalen i 2015 var et viktig steg fremover der landene forpliktet seg til å utarbeide nasjonale 
utslippsmål og rapportere på arbeidet med å nå dem. Norges forpliktelser i Parisavtalen er å redusere 
utslippene med 40 % målt mot 1990-nivå innen 2030. I desember 2018 ble det holdt et nytt klimamøte 
i Polen der reglene for Paris avtalen ble videreutviklet. 

Figur 2-2 viser hvordan norske klimagassutslippene har utviklet seg fra 1990 til 2017 sammen med to 
interessante framskrivinger. De røde strekene viser hvordan norske klimagassutslipp må utvikle seg fra 
2017 til 2030 for at vi skal oppnå forpliktelsene i Parisavtalen og dersom vi skal følge FNs klimapanel 
sine mål for å begrense global oppvarming til 1,5 °C. Figuren viser at dersom Norge skal bli med på de 
utslippskuttene, må det kuttes enda mer enn det Parisavtalen forplikter oss til. Grafen illustrer også hvor 
klimasmart næringslivet må bli for å henge med på utslippskuttene. Den grønne streken viser hvor mye 
verdiskapning, i form av BNP, som må skapes per tonn CO

2
e dersom vi skal fortsette utviklingen i BNP fra 

2 http://carbonfootprintofnations.com/content/environmental_footprint_of_nations/

1970 og frem til i dag samtidig som man kutter norske klimagassutslipp i henhold til Parisavtalen. For å 
oppnå dette trengs en nesten eksponentiell effektivisering: Skal vi begrense global oppvarming til 1,5°C 
må vi i 2030 skape mer enn 2,3 ganger mer verdi per enhet CO

2
e vi slipper ut sammenlignet med det vi 

gjør i dag.  

Figur 2-3 viser hvordan de norske klimagassutslippene har fordelt seg mellom ulike aktiviteter. De største 
kildene er transport (veitrafikk, luftfart og sjøtransport), olje og gassutvikling, samt industri og bergverk.
CO

2
 er den viktigste klimagassen i det norske klimaregnskapet (82% av utslippene i 2016) etterfulgt av 

metan (CH
4
), lystgass (N

2
O) og hydrofluorkarboner (HFK).  

De norske forpliktelsene i Parisavtalen er ambisiøse. For å oppnå forpliktelsene må det spilles på alle 
mulige typer tiltak og alle sektorer må ta en aktiv rolle. Avtalen åpner for å ta kutt via kvotekjøp, men 
det er et uttalt mål at «en vesentlig del skal tas hjemme». 

Regjeringens nasjonalbudsjett for 2018 trekker frem følgende hovedtrekk for norsk klimaarbeid: 

 þ De viktigste virkemidlene for å redusere utslipp av klimagasser i Norge er avgifter på 
utslipp og deltagelse i EUs kvotehandelssystem. Over 80 pst. av norske utslipp er priset, enten 
gjennom kvoteplikt eller avgift. 

I regjeringens perspektivmelding anslår de at mesteparten av reduksjonen vil skje i ikke-kvotepliktig 
sektor via utfasing av bruk av fyringskjeler, kraftig økning i antall elbiler og økt bruk av biodrivstoff [3]. 
En budsjettpost som er spesielt relevant for kommunene er Klimasats3, der det er satt av 103 millioner 
kroner som kommuner kan søke på til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling 
til lavutslippssamfunnet.   

3 Miljødirektoratet administrerer Klimasats ordningen: www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/Lokalt-klima/Klimasats--stotte-
til-klimasatsing-i-kommunene/

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

kr
 B

NP
/1

00
0 

to
nn

 C
O

2e

10
00

 to
nn

 C
O

2e

Norske klimagassutslipp - med fall ned til 60% av 1990 nivå fra 2017 til 2030

Utslippsbane med FNs (IPCC) 1,5 C mål (kutte 45%)

kr Brutto NasjonalProdukt /1000 tonn CO2e

Figur 2-2 Utviklingen i norske klimagassutslipp fra 1990 til 2017 (SSB tabell 08940) inkludert framskriving av utslippsbane for å nå 
Parisavtalen og FNs klimapanel sitt mål om 1,5 C global oppvarming. Grønn graf viser hvor mye verdiskapning (i form av BNP) som 
må oppnås per enhet klimagasser den norske økonomien slipper ut - for å fortsette utviklingen i BNP fra 1970 samtidig med at 
Parisavtalens mål oppnås. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

10
00

 to
nn

 C
O

2e

Olje- og gassutvinning

Industri og bergverk

Veitrafikk

Luftfart, sjøfart, fiske,
motorredskaper m.m.

Jordbruk

Andre kilder

Energiforsyning

Oppvarming i andre
næringer og husholdninger

Figur 2-3 Klimagassutslipp fordelt på kilder for Norge (SSB tabell 08940)

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019-2030 | 8 9



I stortingsmeldingen «klimastrategi 2030» presenterer regjeringen følgende målsetninger 

1. Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 
prosent av Norges utslipp i 1990

2. Norge har tatt på seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenlignet med 1990

3. Norge skal være klimanøytralt i 2030

4. Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Lovfestet i klimaloven

5. Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i 
samsvar med bærekraftig utvikling

6. Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringene

Regjeringen slår også fast at 

 þ 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås med hovedvekt på innenlandske 
utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. De 
ikke-kvotepliktige utslippene kommer i hovedsak fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men 
også fra industrien og petroleumsvirksomheten. [4]. 

2.2.3 Lokalt

Kommuner i Norge har helt siden Rio-konferansen og Lokal Agenda 214 hatt en sentral rolle i 
klimaarbeidet: «Tenk globalt, handle lokalt». Klimagasser er en global utfordring som ikke påvirkes av 
hvor utslippene skjer, mens handlinger og tiltak i stor grad blir gjennomført lokalt. Her har kommunene 
flere viktige roller: De er forvalter, regulator, pådriver og de står for en stor del av aktivitetene og 
forbruket i lokalsamfunnene. 

Kommunene kan bidra til lavere klimagassutslipp både direkte og indirekte:

 - Direkte ved å kutte i utslippene fra egen virksomhet, dvs. redusere klimafortavtrykket fra 
kommunens innkjøp/investeringer og aktiviteter/tjenester 

 - Indirekte via hvordan de påvirker/regulerer samfunnet. Blant annet har kommunene 
en spesielt viktig rolle som forvalter av Plan og bygningsloven (PBL) i areal- og 
transportplanlegging og kunnskapsbank, organisator og pådriver for en effektiv omstilling 
til lavutslippssamfunn  

Skal Paris-målsetningen nås, er det estimert at klimagassutslippene må reduseres til 1,5-3,1 tonn CO
2
e 

per innbygger innen 2050. Sistnevnte intervall er omtrent det nivået klimasporet til offentlig virksomhet 
ligger på per i dag. Dette viser med all tydelighet det omfattende arbeidet man står ovenfor. 

Kommunens rolle og forpliktelser i klimaarbeidet understrekes blant annet av kravene i de statlige 
planretningslinjene for klima- og energiplanlegging i kommunene [5].

4 Lokal Agenda 21: En handlingsplan utviklet under FNs miljøutviklingskonferanse i Rio (1992) som går ut på at alle verdens 
lokalsamfunn skal handle lokalt

2.2.4 Klimarisiko

Med global oppvarming kommer endringer vi ikke kjenner omfanget av. Dette medfører nye former for 
risiko, først og fremst konsekvenser av klimaendringer, som mer ekstremvær, men også risikoen ved å 
ikke forstå eget klimaspor og hvordan verden og økonomien vi lever i endrer seg raskt. Klimarisiko kan 
deles inn i tre områder [6]: 

 • Fysisk risiko. Akutte skader fra mer ekstremvær og kroniske endringer som at områder blir 
uegnet for matproduksjon og dårlig vannforsyning

 • Overgangsrisiko. Økonomisk risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet. 
Kan deles opp videre i politikk og reguleringer, teknologi, marked og omdømme. 
Globale klimamål medfører gigantisk transformasjon som forandrer rammene for 
næringsvirksomhet og markedsøkonomien

 • Ansvarsrisiko. Erstatningskrav knyttet til feil eller manglende beslutninger. Dette kan være 
krav om erstatning fra land som har tjent mye på salg av fossil energi at selskap saksøkes 
for å holdt tilbake informasjon om hvordan de påvirker eller påviser av klimaendringer 

Risikostyring er viktig her som med all annen risiko. Det skjer blant annet via en god forståelse av eget 
klimaspor og hvordan global oppvarming endrer relevante klimamønster og økosystem. 

2.3 Løten kommune

2.3.1 Geografi 

Løten kommune har et areal på 369 km2. Kommunens areal består av 279 km2 skog, 43 km2 dyrket 
mark, 29 km2 myr og snaufjell, 6 km2 tettsteder og 7 km2 ferskvann. Løten har et typisk innlandsklima 
med relativt lite nedbør, kalde vintre og varme somre. 

2.3.2 Bosetting og befolkningsutvikling 

Løten kommune hadde per 1.1.2019 en befolkning på 7664 personer. Det innebærer en 
befolkningstetthet på drøye 20 personer/km2 som er noe over landsgjennomsnittet på ca. 15 personer/
km2. Prognosene viser et forventet innbyggertall på 8103 i 2040 (SSB 2019). Andelen bosatt i tettbygde 
strøk er på 56 prosent, noe som er godt under landsgjennomsnittet.  Den største befolkningstettheten i 
Løten finner en i området rundt Løten sentrum, Ådalsbruk og Brenneriroa. 40 prosent av arbeidsstokken i 
Løten kommune jobber i kommunen og de resterende pendler ut av kommunen for å arbeide. 

Løten er en utpreget landbrukskommune, med nesten 600 landbrukseiendommer. Disse brukene bidrar 
til at hele 13 % av Løten kommunes samlede areal, er jordbruksareal (43 178 daa). I all hovedsak er 
det gras og korn som dyrkes, men det finnes også erter, oljevekster og potet. I Løten er også store 
skogbruksarealer, og per 2017 utgjør områder med produktiv skog 236 573 daa (SSB, 2019).

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019-2030 | 10 11



4 Faktagrunnlag og analyser 

4.1 Metode: Klimaregnskap

Målet med klimaregnskap er å kartlegge de viktigste kildene og driverne bak klimagassutslipp og 
evaluere mulige tiltak. 

Det presenteres her analyser med ulike avgrensninger og metoder:

1. Klimaspor av kommunens egen virksomhet

2. Klimaspor av husholdningenes forbruk i kommunen

3. Utslippsregnskap for kommunen som geografisk område 

Et klimaspor inkluderer både direkte og indirekte klimagassutslipp. 

En oppsummering av de ulike 
avgrensingene i klimaregnskapet er 
illustrert i Figur 4-1. Det skisseres  
to dimensjoner, en som skiller på 
kommunenes egen virksomhet 
(kommunal tjenesteproduksjon) 
og kommunen totalt, og en som 
skiller mellom direkte og indirekte 
klimagassutslipp. Sirklene indikerer 
eksempler på bidrag, og pilen indikerer 
ulik grad av påvirkningspotensial. 
I en tiltaksanalyse blir det viktig å ta 
hensyn til påvirkningspotensialet: I 
mange sammenhenger vil det være 
enklere å endre egen aktivitet (som en 
kommunes virksomhet) heller enn å 
endre husholdningens forbruk.

Påvirkningspotensialet er altså relevant å 
vurdere, men ikke et kriterium for å velge 
et tiltak. Behovet for å kutte i klimagassutslipp er så omfattende at alle typer tiltak må benyttes. 

Historisk sett er det geografiske perspektivet ved analyser av klimagassutslipp mest brukt. Her trekker 
man systemgrensene ned som en kuppel over kommunen, og ser på alle klimagassutslipp som skjer 
innenfor de geografiske grensene. Dette er metoden SSB bruker i sine nasjonale utslippsregnskap. En slik 
metode er ryddig blant annet fordi den har så tydelige avgrensninger, men den har også sine svakheter. 
Den fanger for eksempel ikke opp om utslipp faktisk er redusert eller kun har flyttet seg utenfor den 
geografiske grensen. 

I en klimasporsanalyse utvides avgrensingene til å inkludere alle utslipp som forårsakes av aktiviteter 
og innkjøp i kommunen. Da fanges også utslipp som skjer utenfor kommunen opp. Avgrensningen går 
på at det kun er utslipp knyttet til sluttforbruk innenfor kommunene (både kommunenes virksomhet 
og husholdningen/forbrukerne). Som en konsekvens av å fordele klimagassutslipp til sluttforbruk, vil 
et klimaspor ekskludere utslipp fra industri/næringsliv/jordbruk, i de tilfeller produksjonen eksporteres 
til sluttforbruk i en annen kommune eller land. Altså, det geografiske perspektivet inkluderer utslipp 

3 Målsettinger LØTEN KOMMUNE
Løten kommune skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene ved å: 

 
Jobbe ambisiøst med reduksjon av klimagassutslipp. Dette 
skal tydeliggjøres i kommunal planlegging og integreres i alle 
virksomhetsområder

Framstå som et godt eksempel ved å vektlegge klimavennlige 
løsninger i anskaffelser og drift

Tilrettelegge for et klimaeffektivt areal- og transportmønster 

Være en aktiv pådriver og bidra til en landbruksnæring med minst 
mulig klimagassutslipp

Redusere klimagassutslipp i samfunnet gjennom dialog og 
tilrettelegging

Gjennom langsiktig planlegging ta hensyn til virkningene av 
fremtidens klimaendringer

Figur 4-1 Ulike systemgrenser i utvikling av klimaregnskap for 
kommuner
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fra jordbruksaktivitet i Løten kommune, men inkluderer ikke importerte matvarer til husholdninger. 
Klimasporet, derimot inkluderer alt av klimagassutslipp som forårsakes av mat som kjøpes inn til 
husholdninger i Løten, men ekskluderer samtidig klimagassutslipp fra jordbruksaktivitet i de tilfeller 
maten som produseres lokalt eksporteres ut av kommunegrensene.

Begge perspektivene har altså sine styrker og utfordringer. For en virkelig god forståelse må begge 
perspektivene benyttes. De komplementerer hverandre. Geografisk perspektiv er spesielt nyttig der 
kommunen har påvirkningspotensial på industri og produksjon, mens klimaspor gir en mer komplett 
oversikt og kvantifisering av den reelle klimapåvirkningen en kommune står for. 

En viktig grunn til at klimaspor-perspektivet er så viktig, er at det fanger opp om endringer kan føre 
til netto lavere utslipp eller kun til at utslippskilden flytter seg (uten at globale klimagassutslipp er 
redusert).  For eksempel varerier utslipp per innbygger, beregnet med det geografiske perspektivet, 
med en faktor 100. Dette fordi en slik tilnærming er komplett avhengig av hvilke typer industri som 
ligger innenfor grensene. Dette er produksjon og utslipp som skjer pga. forbruk og aktivitet utenfor de 
geografiske avgrensningene. Altså vil indikatorer som «tonn CO

2
e per innbygger» benyttet ukritisk ha en 

begrenset verdi som mål på hvor klimavennlig en kommune er.

4.1.1 Metode: Klimasporet til kommunens virksomhet

Klimasporet til kommunens virksomhet viser hvordan kommunens aktivitet og forbruk fordeler seg på 
tjenestefunksjoner/virksomhetsområder og type innkjøp. 

KLIMAKOST-modellen5 er benyttet for å beregne klimasporet til kommunens virksomhet. Kort 
oppsummert baserer metoden seg på data på kommunens forbruk (i kroner) kombinert med en 
database som angir hvor mye utslipp som genereres når man kjøper varer eller tjenester fra en 
næringssektor. 

Data på Kommunens forbruk innenfor hvert virksomhetsområde er hentet fra kommunens rapportering 
inn til KOSTRA systemet. «Kommune-Stat-Rapportering», KOSTRA systemet, er et system drevet av SSB6. 
der kommuner må rapportere inn data som forteller om virksomheten sin. Her også regnskap for de 
enkelte enhetene.  Det rapporteres inn fra mer enn 90 forskjellige funksjonsområder i kommunen7. 

Databasen som angir «utslipp per krone kjøp» lages ved å kombinere data på flyten av verdier mellom 
de ulike sektorene i den norske økonomien og data på hvor mye klimagassutslipp hver sektor står for. 
Mer spesifikt så kombinerer KLIMAKOST-modellen livsløpsvurdering (LCA) for fysiske innsatsfaktorer og 
miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske innsatsfaktorer. 

Bruk av økonomiske innsatsfaktorer – altså hvor mye kommunene kjøper inn av matvarer, 
undervisningsmateriell, byggematerialer, diverse tjenester, osv. – har vist seg som en god og effektiv 
måte å få et godt oversiktsbilde av klimasporet. Begrensingen er at man må benytte sektorsnitt av typen 
«matvareproduksjon», og er ikke i stand til å skille mellom ulike produkter innen hver kategori. Til dette 
trengs det mer detaljerte LCA-analyser. En klimakostanalyse er derfor ment som en innledende analyse 
av klimaspor for å identifisere fokusområder. 

5 Lenke til KLIMAKOST-modellen: http://www.klimakost.no/About
6 Lenke til SSB sin side om KOSTRA: www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
7 Wikipedia om KOSTRA syetemet: https://no.wikipedia.org/wiki/KOSTRA

4.1.2 Metode: Klimaspor husholdninger

Husholdningenes klimaspor er beregnet ved å koble SSB sin forbruksundersøkelse (FBU)8 med 
utslippsintensiteter beregnet fra nasjonalt utslippsregnskap, dvs. med miljøutvidet kryssløpsanalyse 
(EEIOA). Forbruksundersøkelsen er ikke gitt per kommune, men kun for landsdeler. For å gjøre den mer 
kommunespesifikk er resultatene for en kommune justert i henhold til husholdningenes inntektsnivå i 
hver kommune. 

Forbruksundersøkelsen er delt opp i følgende landsdeler: Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland, Sør-
Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge.

4.1.3 Metode: Klimaregnskap for direkteutslipp innenfor kommunens grenser

Klimaregnskapet for direkte utslipp innenfor en kommunes geografiske område tar utgangspunkt i det 
nasjonale klimagassregnskapet som så fordeles ut på landets kommuner. I hovedsak brukes tre metoder 
for å plassere utslipp til en kommune: 

 • Kjente punktutslipp, det vil si data fra den aktuelle kommunen

 • Beregning av utslipp fra aktivitetsdata på kommunenivå

 • Bruk av fordelingsnøkler til å fordele summen av nasjonale utslipp mellom kommuner

Tabell 8-1 viser en detaljer for metodikken som Miljødirektoratet/SSB bruker for å fordele norske 
klimagassutslipp på kommuner. For en komplett forståelse se Miljødirektoratets metodedokumentasjon 
[7].

I 2016 avviklet SSB den offisielle statistikken over kommunefordelte klimagassutslipp som gjaldt frem til 
2012. Dette var hovedsakelig på grunn av at SSB vurderte at tallkvaliteten på utslippene ikke hadde et 
tilstrekkelig kvalitetsnivå til å være offisiell statistikk. Dermed fikk Miljødirektoratet i oppgave å utarbeide 
forbedret klimagasstatistikk for kommuner. Den første nye kommuneanalysen av Miljødirektoratet ble 
publisert i begynnelsen av 2016. Her er det verdt å merke seg at de fleste utslippskildene fortsatt er 
beregnet av SSB, og etter samme metodikk som tidligere. Metodikken for SSB sine klimaregnskap er 
under utvikling og det forventes betydelig forbedringer i årene som kommer. 

Selv om statistikken på utslippsdata er forbedret er det viktig at utslippsstatistikken 
vurderes på en kritisk måte, da det fortsatt er usikkerheter og forbedringspotensial i 
rapporteringsgrunnlaget. SSB sier selv at: 

 þ De beregnede tidsseriene i den enkelte kommune har begrenset utsagnskraft i forhold til 
faktisk utslippsendring fordi kommunetallene i stor grad er basert på usikre grunnlagsdata og 
data som ikke er direkte relatert til utslippene (fordelingsnøkler). 

Den kommunefordelte klimagasstatistikken er fordelt på 38 utslippskilder. De samlede utslippene som er 
fordelt på kommuner er på omtrent 38,9 millioner tonn CO

2
e i 2016, mens det totale nasjonale utslippet 

var på 53,3 millioner tonn CO
2
e. Altså er kun litt over 70% av samlede norske klimagassutslipp fordelt 

på kommuner. Denne forskjellen kommer blant annet fra at utslipp fra olje- og gassutvinning offshore, 
sjøfart utenfor kommunegrensene, «cruise-fasen» til både nasjonal og internasjonal luftfart, samt 
militærfly ikke blir fordelt på kommuner. I tillegg er noen utslippskilder ikke fordelt på kommuner pga. 
mangel på informasjon. Dette gjelder blant annet utslipp fra produkter med fluorgasser, og utslipp fra 
småbåter. 

8 Lenke til SSB sin side: www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu
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4.1.4 Energianalyse

Energianalyser er en del av kravene i de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging i 
kommunene, og spesifiseres nærmere der [5]: «Planen bør inneholde informasjon om energisystem, 
energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens grenser, herunder tilgang på miljøvennlige 
energiressurser». I denne rapporten begrenser energianalyse seg til stasjonær energi, dvs. inkluderer 
ikke energibruk i transport og andre mobile kilder. Energianalysen har et geografisk perspektiv og tar for 
seg forbruk, produksjon og potensial innenfor kommunenes grenser (dvs. ikke kun kommunenes egen 
virksomhet).  

Energianalysen inkluderer følgende områder:

 - Forbruk av og produksjon av elkraft 

 - Forbruk av petroleumsprodukter til stasjonær forbrenning og forbruk av ved 

 - Forbruk og produksjon av fjernvarme. Inkludert potensial og planer for fjernvarmeutbygging

 - Kartlegging av relevante energiressurser: Avfall, biomasse, overskuddsvarme, sol, vann, 
vind, bølger osv.  

4.2 Resultater Klimaregnskap

4.2.1 Klimasporet for Løten kommunes egen virksomhet

Tabell 4-1 presenterer resultatet av klimasporet til kommunens virksomhet fordelt på 
virksomhetsområder og utgiftsposter.  Metodikkene og datagrunnlaget for dette er nærmere presentert 
i kapitel 4.1.1. Først er det gitt en gjennomgang som tar utgangspunkt i virksomhetsområdene, deretter 
kommer mer detaljer. Figur 4-2 gir et mer detaljert bilde av virksomhetsområdene og Figur 4-3 gir et 
mer detaljert bilde av hvilke utgifter som står bak klimasporet.

 
Viktig kommentar vedrørende fjernvarme i klimasporet til Løten kommune sin virksomhet
Klimakost modellen tar utgangpunkt i en gjennomsnittlig utslippsfaktor fra norsk fjernvarme. Denne 
utslippsfaktoren reflekterer da at norsk fjernvarme forsynes basert på både fornybare og ikke fornybare 
ressurser (som fossile energikilder). I Løten kommune er fjernvarmeanlegget drevet på 85% bioenergi 
og vil følgelig ha et lavere klimaspor enn den gjennomsnittlige fjernvarmen. Derfor må resultatene 
som legges frem her forstås med utgangpunkt i at bidragene fra fjernvarme nok er for høye. 
Fjernvarmeanlegget i Løten er presentert nærmere i kapittel 4.3.2.  

Klimasporet til Løten kommunes virksomhet er beregnet til 7 007 tonn CO2e totalt. Dette 
inkluderer klimaspor fra investeringer som kommunen har gjort, tar man bort investeringene, (dvs. ser 
kun på driftsutgifter) er samlet klimaspor 5 824 tonn CO

2
e. Investeringene har hovedsakelig gått til bygg. 

Ser vi på virksomhetsområdene (Figur 4-2) så peker helse og sosiale tjenester seg ut ved å stå for 36% 
av totalen. Der etter kommer grunnskole (18%), vann og renovasjon (13%) og barnehage (9%). De 
resterende virksomhetsområdene står for 6% hver. 

Helse og sosiale tjenester. Klimasporet fra helse og sosiale tjenester er på totalt 2 538 tonn 
CO2e. Figur 4-2 gir en mer detaljert oppdeling på virksomhetsområdene og viser at dette kommer fra 
aktiviteter som «Aktivisering og servicetjenester, eldre, funksjonshemmede» (634 tonn), «Pleie, omsorg, 
hjelp, rehabilitering i institusjon» (523 tonn), «Institusjonslokaler» (389 tonn) og «Kjernetjenester, pleie, 
omsorg, hjemmebasert omsorg» (327 tonn). Ser man på hvilke utgifter som står bak klimasporet til 
helse og sosiale tjenester så er de jevnt fordelt på utgiftspostene, den største er forbruksvarer, 691 
tonn CO

2
e, 27% av de totale utslippene knyttet til helse og sosiale tjenester. Bygg og infrastruktur 

(604 tonn), energi (557 tonn), kjøp av tjenester (388 tonn) og reise og transport (299 tonn) står bak 

resten av klimasporet til dette virksomhetsområdet. De to største enkeltpostene innen klimasporet til 
helse og sosial tjenester er: Innkjøp av vedlikehold og byggetjenester av aktiviteten «Aktivisering og 
servicetjenester eldre, funksjonshemmede» (455 tonn) og innkjøp av matvarer til «Pleie, omsorg, hjelp, 
rehabilitering i institusjon» (371 tonn). 

Grunnskole. Klimasporet til virksomhetsområdet «grunnskole» er på totalt 1 246 tonn CO2e. Figur 
4-2 gir en mer detaljert oppdeling på virksomhetsområdene og viser at dette hovedsakelig kommer 
fra aktiviteter som «skolelokaler» (539 tonn), «grunnskole» (439 tonn) og «skoleskyss» (215 tonn). 
Ser man på utgiftene som står bak klimasporet til grunnskole så kommer det fra innkjøp av energi 
(350 tonn), reise og transport (303 tonn), forbruksvarer (239 tonn), bygg og infrastruktur (178 tonn) 
og kjøp av tjenester (177 tonn). De største enkeltpostene innenfor virksomhetsområdet grunnskole er: 
Transportutgifter og drift av egne transport- midler til skoleskyss, 215 tonn CO

2
e og innkjøp av fjernvarme 

og strøm til skolelokaler, 178 og 163 tonn CO
2
e.

Vann og renovasjon (VAR). Klimasporet til virksomhetsområdet «vann og renovasjon» er på totalt 916 
tonn CO2e. De største bidragene er: 

 - Innkjøp fra IKS og særbedrifter til innsamling av husholdningsavfall (253 tonn CO
2
e), 

avløpsnett/innsamling av avløpsvann (120 tonn CO
2
e) og distribusjon av vann (100 tonn 

CO
2
e)

 - Drift av bygg i avløpsnett/innsamling av avløpsvann (136 tonn CO
2
e) og distribusjon av 

vann (70 tonn CO
2
e)

Barnehage. Klimasporet til virksomhetsområde «barnehage» er på totalt 616 tonn CO2e. De to største 
postene er innkjøp fra andre private og offentlige leverandører til førskole (407 og 73 tonn CO

2
e). Innkjøp 

av elektrisitet til førskolelokaler og skyss står for 38 tonn CO
2
e og innkjøp av matvarer og materiell til 

førskole for 37 og 17 tonn CO
2
e.   

Administrasjon. Klimasporet til virksomhetsområdet «administrasjon» er på totalt 438 tonn CO2e.  
Dette kommer hovedsakelig fra utgifter til elektrisitet, fjernvarme og bygg/administrasjonslokaler (152 
tonn CO

2
e) og utgifter til administrative tjenester som post, forsikring, gebyrer osv. (40 tonn CO

2
e), kjøp 

av tjenester fra andre offentlige instanser (33 tonn CO
2
e), reiser og godtgjørelser (31 tonn CO

2
e) og 

materiell (29 tonn CO
2
e).  

Bolig. Klimasporet til virksomhetsområdet «bolig» er på totalt 419 tonn CO2e. Nesten alt av dette 
kommer fra utgifter i kommunalt disponerte boliger til fjernvarme, elektrisitet og fyringsolje (116, 112 og 
16 tonn CO

2
e) og bygg og drift av bygg (87 og 51 tonn CO

2
e).

Samferdsel. Klimasporet til virksomhetsområdet «samferdsel» er på totalt 411 tonn CO2e. Alt dette 
kommer fra utgifter innen kommunale veier, miljø/trafikksikkerhet og parkering. Først og fremst utgifter 
til drift av bygg og infrastruktur (155 og 93 tonn CO

2
e) og elektrisitet (117 tonn CO

2
e). 

Annet. Denne kategorien samler alt det som ikke er med i de andre virksomhetsområdene og står for 
424 tonn CO

2
e. De største virksomhetsområdene i denne samlekategorien er kultur (200 tonn CO

2
e) og 

brann og ulykke (119 tonn CO
2
e). Fra kultur kommer bidraget fra utgifter til bygg og infrastruktur (77 

tonn CO
2
e) og energi (56 tonn CO

2
e), dette først og fremst til kommunale idrettsbygg, idrettsanlegg 

og kulturbygg. Fra brann og ulykker kommer mesteparten av bidraget fra utgifter til andre offentlige 
tjenester innen forebygging og beredskap. 

Figur 4-2 viser hele kommunens klimaspor fordelt på virksomhetsområder. Den gjentar det som 
er fremhevet fra Tabell 4-1, men gir en bedre oversikt over størrelsen på klimasporet til hvert 
virksomhetsområde når det er delt opp mer detaljert. Og viser tydeligere hvor store de er målt opp mot 
hverandre.
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Figur 4-2 Klimaspor fordelt på virksomhetsområde (kun poster som bidro med mer enn 10 tonn CO
2
e). Klimakost data.

Figur 4-3 viser klimasporet til kommunens virksomhet brutt ned på utgiftsposter. Den gir et litt annet 
perspektiv enn å se på klimasporet ut fra virksomhetsområdene og utgiftspostene er delt opp mer 
detaljert enn det som er gjort i Tabell 4-1: 

 - Innkjøp av tjenester fra private, kommune og interkommunale selskap er den største 
posten og står bak 2029 tonn CO

2
e, 29% av totalen. Vann og renovasjon og barnehage er 

to viktige kjøpere av disse tjenestene 

 - Utgifter til energi i form av strøm, fjernvarme og fyringsolje står for 1585 tonn CO
2
e, 

23% av totalen. Se for øvrig kommentar om «feil» i verdiene for fjernvarmen i Løten i 
innledningen til dette kapitelet 

 - Utgifter til bygg og infrastruktur står for 1 541 tonn CO
2
e, 22% av totalen 

 - Utgifter til forbruksvarer står for 1 145 tonn CO
2
e, 16% av totalen

 - Utgifter til reise og transport står for 706 tonn CO
2
e, 10% av totalen

Virksomhetsområde

Admini- 
strasjon

Barne- 
hage

Grunn-
skole

Helse & 
Sosial

VAR 
Sam-

ferdsel
Bolig Annet SUM

U
tg

if
te

r

Forbruksvarer 77 63 239 691 4 9 5 58 1145

Reise og transport 50 8 303 299 18 11 3 15 706

Energi 136 38 350 557 70 117 244 74 1585

Bygg og infrastruktur 28 10 178 604 238 249 140 95 1541

Kjøp av tjenester 147 498 177 388 587 26 26 181 2029

SUM 438 616 1246 2538 916 411 419 424 7007

Tabell 4-1 Kommunens klimaspor fordelt på virksomhetsområde og forbrukspost, tonn CO
2
e (Klimakost data)

Administrasjon
6 %
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4.2.1.1 Utvikling over tid

Figur 4-4 viser hvordan klimasporet, fordelt på virksomhetsområde og utgiftspost, har utviklet seg over 
tid. Klimasporet til skole og administrasjon har gått nedover, for de resterende virksomhetsområdene er 
det økt. For utgiftsposter så har klimasporet fra bygg gått nedover, men samtidig er klimasporet fra kjøp 
av tjenester økt. Klimasporet fra resten av utgiftspostene har også økt. 
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Figur 4-3 Klimaspor fordelt på utgiftsposter (kun poster som bidro med mer enn 10 tonn CO
2
e). Klimakost data.

12

16

18

20

22

26

35

44

47

52

70

76

96

96

98

110

116

121

157

244

412

484

499

527

537

684

750

787

819

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring

Fyringsolje

Kjøp, leie og leasing av transportmidler

Annonse, reklame og informasjon

Post, banktjenester, telefon

Medikamenter

Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester

Kontormateriell

Leie av lokaler og grunn

Kjøp av eksisterende

Opplæring og kurs

Medisinsk forbruksmateriell

Undervisningsmateriell

Andre oppgavepliktige godtgjørelser

Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil o.l. som er…

Konsulenttjenester

Serviceavtaler og reparasjoner

Inventar og utstyr

Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester

Transportutgifter og drift av egne transport- midler

Matvarer

Materialer til vedlikehold

Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager

Fra kommuner

Fra andre ( private )

Fjernvarme

Vedlikehold og byggetjenester

Strøm

tonn CO2e

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019-2030 | 20 21



4.2.3 Klimagassutslipp fra det geografiske området Løten kommune

Tabell 4-2 presenterer utslippene fra det geografiske området Løten kommune, basert på data fra 
Miljødirektoratet9. Figur 4-7 gir en mer grovinndelt grafisk framstilling av fordelingen mellom sektorene. 
Figur 4-8 viser hvordan hver sektor har utviklet seg over perioden 2009 til 2016. 

Summen av klimagassutslipp fra Løten kommune i 2016 er 44 632 tonn CO2e. Veitrafikk og 
jordbruk er de største kildene til klimagassutslipp. 

Veitrafikk står for 53% av totalen. Lette kjøretøy  står for det største bidraget med 62% av utslippene 
fra veitrafikk, mens det resterende kommer fra tunge kjøretøy. Utslipp fra veitrafikk har økt jevnt over 
perioden 2009 til 2016. Utslippene tilknyttet veitrafikk beregnes ut ifra salgstall for bensin og autodiesel. 
Deretter multipliseres salgstallene med utslippsfaktorer. Usikkerheten i utslippet som beregnes er 
dermed hovedsakelig tilknyttet i hvilken grad salgstallene gjenspeiler faktisk forbruk. I tillegg oppstår det 
usikkerhet i kommunefordeling på grunn av usikkerhet i modellen som brukes for å beregne trafikk på 
kommunale veier. Denne usikkerheten, og mer, er beskrevet i metodenotatet for veitrafikkmodelleringen 
utarbeidet av SSB [10].

Jordbruk står for 40% av de totale utslippene fra kommunen. Av dette kom 45% fra 
fordøyelsesprosesser i husdyra, 43% fra jordbruksarealer og 12% fra gjødselhåndtering. Utslipp fra 
landbruk har økt jevnt over perioden 2009 til 2016. SSB påpeker at beregningsgrunnlaget som brukes 
for å fordele utslipp på kommuner har jevnt over god. Dette skyldes at kvalitet på statistikken som 
brukes er jevnt over god, og fordelingsnøklene som brukes til å fordele utslippene «har nær relevans til 
aktivitetene som genererer utslippene» [7]. Like fullt foreligger det svakheter ved at fordelingsnøklene 
er kvantitative og knyttet til omfang av aktiviteten, og dermed fanges ikke kvalitative variasjoner opp 
mellom fylker og kommuner, altså variasjoner som gir ulikt utslipp per dyr eller arealenhet. Endringene 
i kommunens utslipp påvirkes dermed kun av endringer i volum på aktivitetene. Tallene fra SSB for 
landbruk er beregnet i henhold til FNs klimapanel sine retningslinjer for klimapåvirkning fra arealendring 
(LULUCF10) og tar hensyn til både opptak og utslipp fra jordbruksarealenes biomasse (levende og død) og 
jordsmonn. Det er for øvrig mange utslipp som er en del av landbrukets aktivitet som ikke bokføres på 
landbrukssektoren i gjeldende analyser. For eksempel føres forbruk av fossile energikilder til transport, 
maskiner og oppvarming til andre sektorer som transport, energi og bygg. CICERO peker på at metodene 
SSB bruker i dag for å fordele utslipp mellom ulike sektorer fører til at kun deler av klimaregnskapet til 
landbruket kommer frem11. Det ble i 2017 satt ned et eget utvalg for å forbedre metodikken og få et mer 
komplett bilde av landbrukets klimaregnskap12.   

Annen mobil forbrenning står for 4% av de totale utslippene. Nesten alt av dette fra dieseldrevne 
motorredskaper. Denne posten omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri autodiesel i motorredskaper brukt 
i næringer som jordbruk, skogbruk, forsvar, bygg og anlegg. På nasjonalt nivå er utslipp fra traktorer og 
anleggsmaskiner de største utslippskildene [11]. Utslippene beregnes på bakgrunn av salgsstatistikk for 
petroleumsprodukter, som igjen er fordelt på energivare, næring, fylke og kommune. Siden utslipp fra 
dieseldrevne motorredskaper baseres på salgsstatistikk er det ikke mulig å fordele utslippene på mer 
detaljert nivå. SSB oppgir at det er usikkerhet i kommunetallene for avgiftsfri autodiesel, primært på 
grunn av uoppgitt leveringsadresse og hvor produktene som selges til videreforhandlere brukes.

9 Data publisert på nettsiden miljøstatus.no: http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-
kommuner/
10 LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry
11 www.nationen.no/landbruk/utvalg-skal-kartlegge-klimagassutslippene-i-landbruket/
12 Regjeringens beskrivelse av teknisk beregningsutvalg for jordbruk: https://www.regjeringen.no/
contentassets/11005197e25042eaa364590181d086f8/teknisk-berekningsutval---mandat-og-samansetning_091117.pdf

4.2.2 Klimaspor husholdningene i Løten kommune

I Figur 4-5 er klimafotatrykket til husholdninger i Løten kommune illustrert. Samlet klimaspor for 
husholdningene 9 941 kg CO

2
e/person. 

Metodikken bak dette regnskapet er nærmere forklart i kapitel 4.1.1.
Transport og reise har det høyeste enkeltbidraget med 33%. Denne kategorien inkluderer alle typer 
reiser og ikke bare drivstofforbruk. Figur 4-6 viser et mer detaljert bilde av hvor klimasporet knyttet til 
transport kommer fra. Utslipp fra forbruk av drivstoff dominerer dette utslippet. 

Utgifter til mat, drikke og tobakk er den nest høyeste posten med 16%. Der etter følger energi (14%), 
utgifter til bolig (12%), husholdningsforbruk (8%), tjenester (5%) og til slutt klær og fottøy (3%). 
Utgiftsposten «forbruk ikke i FVU» står for 9% av klimasporet (dette er en kategori som dekker opp 
forbruk som ikke er en del av SSB sin forbruksundersøkelse). 

Mat, drikke, tobakk; 
1 610 ; 16 %

Klær og fottøy; 261 ; 3 %

Huskjøp, reparasjoner; 1 176 ; 12 %

Energi; 1 430 ; 14 %

Annet husholdningsforbruk; 760 ; 8 %Tjenester; 540 ; 5 %

Transport og reise; 
3 267 ; 33 %

Forbruk ikke inkludert 
i  FVU; 897 ; 9 %

Figur 4-5 Husholdningenes klimaspor, fordelingen av klimasporet per person
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Figur 4-6 Fordeling av husholdningenes klimaspor fra transport
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Figur 4-8 Figuren viser den relative utviklingen for hver kilde over perioden.  
Høyeste verdi over perioden er satt til 1 og resten av årene relativt til det.
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Figur 4-7 Fordeling av direkte klimagassutslipp Løten kommune. Tall fra miljøstatus.no. 

Oppvarming står for 2% av de totale utslippene. 60% av dette fra vedfyring og 40% fra kategorien som 
Miljødirektoratet kaller «Oppvarming unntatt KOSTRA-tall og vedfyring», dette er i praksis privat forbruk 
av fyringsolje. Her har det vært en markant nedgang siden 2009, og hovedgrunnen til dette skyldes en 
utfasing av bruk av fyringsolje i kommunen. Samtidig baseres beregningsgrunnlaget på salgsstatistikk av 
petroleumsprodukter, og dermed foreligger det usikkerhet i tall for salg av fyringsolje og fyringsparafin 
knyttet til uoppgitt leveringsadresse og hvor det som er solgt til videreforhandlere brukes. Dette gjør 
at for de fleste kommuner blir det oppgitt for lite forbruk av fyringsolje siden det er en del salg som 
mangler plassering på kommuner. 

Avfall og avløp står for 1% av de totale utslippene. 93% fra deponigass og 7% fra avløp. Disse 
utslippene inkluderer kun direkteutslipp fra aktiviteter som håndterer avfall og kjemiske prosesser i 
avfallet som fører til klimagasser. Det inkluderer ikke effekter fra f. eks. material og energigjenvinning 
utover dette. Denne kategorien sier altså lite eller ingenting om hvor godt ressursene i avfallet utnyttes.

Sektor Utslippskilde 2009 2011 2013 2015 2016

Veitrafikk
Lette kjøretøy 14 910 14 632 14 621 14 656 14 805

Tunge kjøretøy 6 346 6 381 8 138 8 556 8 893

Annen mobil 
forbrenning

Dieseldrevne motorredskaper 1 497 1 807 1 945 2 180 1 819

Snøscooter 11 15 21 20 21

Avfall og  
avløp

Avfallsdeponigass 703 662 622 586 568

Avløp 52 78 48 43 44

Biologisk behandling av avfall 8 7 7

Jordbruk
Fordøyelsesprosesser husdyr 6 349 6 235 6 950 7 636 7 958

Gjødselhåndtering 1 776 1 795 1 908 2 098 2 180

Jordbruksarealer 6 772 6 863 7 106 7 547 7 656

Oppvarming

Kommunale administrasjonslokaler 0 0 0

Kommunale førskolelokaler 0 0 0

Kommunale idrettsbygg 0 0 0

Kommunale institusjonslokaler 0 0 0

Kommunale kulturbygg 0 0 0

Kommunale skolelokaler 0 0 0

Oppvarming unntatt KOSTRA-tall og vedfyring 1 279 935 559 365 274

Vedfyring 566 572 425 466 414

Grand Total 40 269 39 975 42 349 44 159 44 632

Tabell 4-2 Klimagassutslipp fra det geografiske området Løten kommune fordelt på utslippskilder. Alle verdier i tonn CO
2
e.
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4.3 Energianalyse
Det er per i dag lite offentlige data på energiproduksjon brutt ned på kommunenivå og derfor vil 
energianalysen delvis forholde seg til Hedmark fylke. 

4.3.1 Elkraft produksjon og forbruk

Hedmark fylke produserte i 2016, 2 343 GWh. Dette hadde i all hovedsak opphav i vannkraft, i 
underkant av 2% kom fra varmekraftproduksjon. Hedmark står for relativt lite av den samlede norske 
elektrisitetsproduksjonen, ca. 1,5% (SSB Tab. 8305). SSB oppgir ikke tall fordelt på kommune nivå.

Eidsiva Nett AS13 har områdekonsesjonen, dvs. løyve til å bygge og drive fordelingsnettet innenfor 
det geografiske området. Figur 4-9 viser forbruket per innbygger i Hedmark14 og for hele landet. 
Hedmark har historisk ligget under snittet for resten av landet, men har de siste årene økt raskere enn 
landsgjennomsnittet. I 2016 lå Hedmark dermed nesten 5% over snittet for landet (SSB Tab 8313). 
Figur 4-10 viser hvordan elforbruket i Løten fordeler seg og har utviklet seg over tid (SSB Tab. 10314). 
Forbruket har holdt seg rundt 91 GWh, og viser de siste tre årene en svak vekst. Husholdningene står 
for brorparten av forbruket, og det er også denne utslippsposten som står bak veksten. Figur 4-11 
viser en sammenligning av hvordan elforbruket er fordelt i Løten og et utvalg kommuner i nærheten 
av Løten. Her er fordelingen over perioden 2011-2016 brukt for å få med eventuell variasjon fra år til 
år. Også her ser man at husholdningen peker seg ut. Denne utslippsposten utgjør en relativt sett større 
del av forbruket i Løten sammenlignet med de andre kommunene. Løten peker seg også ut ved at 
primærnæringer (her Landbruksnæringen) står for en større del av forbruket. 

13 www.eidsivanett.no
14 SSB oppgir kun forbruket per innbygger på fylkesnivå
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Figur 4-9 Elforbruk per innbygger i Hedmark og hele landet

4.3.2 Energikilder

Energiproduksjonen i Løten kommune består hovedsakelig av et fjernvarmeanlegg fyrt med ren skogsflis. 
Anlegget er tilknyttet en oljekjel som reserveløsning, men den benyttes normalt ikke (årsgjennomsnittlig 
inntil 1,2 % av energiforsyningen). Flisanlegget kan ikke driftes på sommeren, så under denne perioden 
benyttes en elkjel til å dekke energibehovet (årsgjennomsnittlig inntil 17 % av energiforsyningen). Totalt 
leverer fjernvarmeanlegget ca. 4,6 GWh per år til samtlige kunder i Løten, hvorav kommunale bygninger 
utgjør ca. 3 GWh. 

Se under kapittel 4.2.1 for viktig kommentar om hvordan fjernvarmeanlegget er håndtert under 
beregning av klimafotavtrykket for kommunens virksomhet. 
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4.3.3 Energibruk offentlige bygg

Figur 4-13 viser en sammenligning av energibruk (kWh/m2) og energikilder brukt i bygg eid av det 
offentlige i Løten, Hedmark fylke og hele landet. Løten bruker mindre energi per kvadrat enn snittet 
for landet og fylket. Figuren viser at Løten bruker mer fjernvarme enn snittet og ingen bioenergi, olje 
eller naturgass. Ettersom figuren viser hvilke typer energi som brukes i bygget tar den ikke med hvilken 
energikilde som er benyttet i fjernvarmen, i Løten kommune er det hovedsakelig treflis, så utvider man 
perspektivet til å også ta med energikilden til fjernvarmen så er innslaget av bioenergi i offentlige bygg i 
Løten kommune langt høyere. 

Figur 4-12 Løten fjernvarmeanlegg (http://www.oplandske.no/loten.cfm) 

Figur 4-13 Sammenligning av fordeling og effektivitet energibruk i administrative bygg (2017 tall fra SSB Tabell 12190)
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Tiltaksområde
Tonn 
CO2e 

2016
Tiltak

Kutt 
(n/n)

Tonn 
CO2e 

2030

Transport

Lette kjøretøy 14 805

100% av nybilsalg i 2030 nullutslippsbiler fører til at 47% av 
lett veitrafikk går elektrisitet eller hydrogen i 2030.  
Av bilparken som fortsatt bruker forbrenningsmotor går 25% 
på biodrivstoff med 60% lavere klimaspor enn fossile drivstoff. 
Nullvekst i personkm. 

0,58 6 292

Tunge kjøretøy 8 893

50% av salg av tunge kjøretøy nullutslipp i 2030, fører til at 9% 
av tung veitrafikk på elektrisitet eller hydrogen i 2030.  
Varetransport fra vei til jernbane og sjø.  
Av flåten som fortsatt bruker drivstoff går 25% på biodrivstoff 
med 60% lavere klimaspor enn fossile drivstoff

0,23 5 989

Annen mobil forbrenning

Dieseldrevne motorredskaper 1 819
Elektrifisering av maskiner og prosesser i bygg, anlegg og 
jordbruk. Økt bruk av biodrivstoff. Antar kutt likt det for tunge 
kjøretøy. 

0,23 1 225

Snøscooter 21  0,23 14

Avfall og avløp

Avfallsdeponigass 568
Samle deponigass og utnytte eller forbrenne. Antar at 
utslippene er metan og at dersom karbonet slippes ut som CO

2
 

fremfor metan, så reduseres klimaeffekten med faktor på 25.
0,96 20

Avløp 44 Ren antagelse 0,10 40

Jordbruk

Fordøyelsesprosesser husdyr 7 958
Landbrukets ambisjon er å kutte utslipp knyttet til biologiske 
prosesser med 15%

0,15 6 764

Gjødselhåndtering 2 180 0,15 1 853

Jordbruksarealer 7 656 0,15 6 507

Oppvarming

Oppvarming unntatt KOSTRA-
tall og vedfyring

274 All bruk av fyringsolje er utfaset i løpet av noen får år 1,00 0

Vedfyring 414 Antar at det ikke øker pga. bedre isolasjon i bygninger 0 414

Sum 2016 44 632
Sum 2030 dersom alle tiltak slår inn og andre utslipp ikke 
øker 

Sum 29 120

Tabell 5-1 Oversikt tiltak rettet mot direkteutslipp innenfor Løten kommune sine geografiske grenser5 Tiltaksanalyse

15 Lenke til McKinsey sin nettside om saken: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-
productivity/our-insights/a-cost-curve-for-greenhouse-gas-reduction

En kommune kan bidra til å redusere klimagassutslipp på mange ulike måter. Her presenteres tiltak 
som går på å redusere direkte utslipp fra kommunens egen virksomhet, fra kommunen som geografisk 
område og tiltak som bidrar til å redusere indirekte klimagassutslipp fra klimasporet til kommune og 
innbyggere. 

Klimaregnskapene presentert i de foregående kapitlene identifiserer hvilke forbruk og aktiviteter som 
tiltak bør rette seg mot, og hvor mye tiltak kan kutte, men det vil være mange gode og viktige tiltak 
som ikke kommer direkte frem fra regnskapene. I en tiltaksvurdering er størrelsen på mulige kutt viktig, 
men det er også svært viktig å ta hensyn til hvilke tiltak som er mest gjennomførbare/realistiske. Her 
kommer egenskaper som økonomi og lokalt eierskap inn som viktige parametere. 

Økonomien i tiltakene er ikke vurdert. Økonomien er en funksjon av flere parametere, som f. eks. 
teknologiutvikling, marked, skattlegging/kvoter av klimagassutslipp og støtteordninger. Disse er 
vanskelige å forutsi uten en mer konkret analyse enn den tiltaksanalysen som gjennomføres her. 
Det finnes imidlertid mer generelle oversikter som angir hva man forventer er billige/dyre tiltak. 
Miljødirektoratet sine tiltaksanalyser kategoriserer tiltak i tre «tiltakspakker» etter hvor mye de forventes 
å koste. Tiltak som kategoriseres som «under 500 kr/tonn» og «mindre krevende», og som vi vurderer 
som spesielt relevante for kommuner, er nullvekst i personbilkilometer, elektrifisering av transportmidler, 
mer biodrivstoff, godstransport fra vei til jernbane og sjø, utfasing av oljefyring i bygg, stans i nydyrking 
av myr og økt materialgjenvinning av plast og tekstiler [9]. 

Konsulentselskapet McKinsey gjorde en vurdering av kostnaden per enhet CO
2
 redusert, den viser 

en forventning om at energieffektivisering innen bygg og transport har en netto økonomisk gevinst 
samtidig med at det kan kutte klimagassutslipp15. Kapitel 5.7.1 presenterer data som viser at fornybar 
energi er på god vei til å bli like billig som fossil energi. 

5.1 Tiltaksoversikt og framskrivninger av direkteutslipp innenfor Løten 
kommunes grenser
Tabell 5-1 viser hvordan direkteutslipp innenfor kommunens grenser kan endre seg dersom en rekke 
kjente tiltak slår inn. Dette omfatter altså ikke alle tiltak, men tiltak som vurderes som realistiske og 
som er tydelig koblet til poster i klimaregnskapene som er lagt frem her. De neste kapitlene gir en mer 
komplett oversikt over aktuelle tiltak samt referanser for «kuttpotensialene» som er benyttet i disse 
tabellene. 

Figur 5-1 illustrerer hvordan utslippene fra Løten kommune kan utvikle seg dersom tiltakene presentert i 
Tabell 5-1 gjennomføres. Figuren viser også hvordan utslippene kan utvikle seg dersom trenden fra 2009 
til 2016 fortsetter og ingen tiltak blir iverksatt. 
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Figur 5-1 Framskriving av trenden i utviklingen av klimagassutslipp fra det geografiske området Løten kommune

Tiltaksområde

SUM 
2016,  
tonn 
CO2e

Tiltak
Kutt 
(n/n)

Klima- 
spor  
2030

Materiell 487 Jobbe med ”grønne innkjøp” og redusere utgifter til materiell 0,1 439

Matvarer 484
Redusere svinn med 15% og endre til matvarer med lavere 
klimaspor 9%

0,23 368

Administrative tjenester 152   152

Reise og godtgjørelser 276 Redusere flyreiser og velger elektrisk alternativ der det er mulig. 
Kutt satt basert på nasjonale mål for lett og tung veitrafikk

0,5 138

Transport 430 0,5 215

Energi/strøm f.o.m. 2013 819 Øke egen forsyning av fornybare energi og energieffektivisering. 0,5 409

Fjernvarme 750 For Løten kommune er allerede 85% av dette bioenergi.  750

Fyringsolje 16 Antar at all bruk av fyringsolje snart er kuttet ut 1 0

Inventar og utstyr 173 Jobbe med ”grønne innkjøp” og redusere utgifter til materiell 0,1 156

Bygg 886 Velg leverandører som bygger med lave klimagassutslipp og bygg 
med høye krav til energibruk og sikre god energistyring.

0,1 797

Annen drift av bygg 656 0,1 590

Konsulenttjenester 116
 Jobbe med grønne innkjøp med strenge krav til at tjenesten 
levers med lavest mulig klimaspor. Krav utformes ut fra hele 
spekteret av anerkjente klimatiltak. For eksempel krav til hvilke 
transportmiddel tjenesteyter bruker og krav om at tjenesteyter 
kan dokumentere effekt av klimatiltak i egen virksomhet.

0,1 104

Kjøp fra andre, offentlige 550 0,1 495

Kjøp fra andre, private 684 0,1 616

Kjøp fra andre, IKS og 
særbedrifter

527 0,1 474

SUM tonn CO2e 7007 Kutt 2050 vs 2016 kommunens klimaspor 0,18 5716

Tabell 5-2 Tiltak rettet mot utgiftsposter i Løten kommune sitt klimaspor 

5.2 Tiltaksoversikt og framskrivninger av klimasporet til kommunens egen 
virksomhet
Tabell 5-2 viser tiltak rettet mot Løten kommune sitt klimaspor. Der er tiltakene orientert mot 
utgiftspostene som står bak klimasporet. For en mer detaljert forståelse av hvilke virksomhetsområder 
som står bak disse utgiftspostene se kapitel 4.2.1. Figur 5-2 viser hvordan klimasporet til Løten 
kommune sin virksomhet kan utvikle seg dersom tiltakene presentert i Tabell 5-2 gjennomføres. Figuren 
viser også hvordan klimasporet kan utvikle seg dersom trenden fra 2001 til 2017 fortsetter og det ikke 
gjennomføres tiltak. 
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Figur 5-2 Framskriving av klimasporet til Løten kommunes virksomhet
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5.3 Transport og arealplanlegging
Reise og transport utgjør 10% av det totale klimasporet for Løten kommunens virksomhet, 430 tonn 
CO

2
e til transport og 276 tonn CO

2
e til reiser og godtgjørelser. Direkteutslipp innenfor kommunenes 

grenser fra lett og tung veitransport er hhv. 14 805 og 8 893 tonn CO
2
e, mens transport og reise utgjør 

33 % av husholdningenes klimaspor.
FNs klimapanel peker på at en spesielt stor utfordring for å nå klimamålene er at vi fortsetter å gjøre 
investeringer som låser oss til høye utslipp. For eksempel må målsetningen om å redusere og endre 
transport gjenspeiles i alle arealplaner og reguleringer. Klimaeffekten av god/dårlig planlegging, 
arealbruk og infrastruktur er ikke alltid lett å kvantifisere, men FNs klimapanel fremhever at «de neste 
tiårene er det avgjørende at byer utformes slik at det legges til rette for lave utslipp og at det investeres 
i infrastruktur og bygninger som ikke er avhengig av forsyning fra fossile kilder» [10]. Betydningen av 
god planlegging understrekes også ved at det forventes at persontransport i norske byer vil øke med 1% 
per år frem til 2030, en vekst som må tas med kollektivtransport, sykkel og gange dersom det ikke skal 
medføre en økning i klimagassutslippene [11]. 

Kommunen kan redusere utslipp fra transport på ulike nivå:

 - Endre hvordan transporten gjennomføres, bruke drivstoff energibærere med lavere 
klimaspor i mer energieffektive motorer

 - Redusere behovet for transport

FNs klimapanel anslår at dersom alle tilgjengelige tiltak tas i bruk, både ny transportteknologi, utvikling 
av infrastruktur, og areal/byplanlegging for å redusere transportbehovet, kan klimagassutslippene fra 
transport reduseres med opptil 40% innen 2050 [12].

Tiltakene som foreslås her har effekt både på klimasporet til kommunens virksomhet og direkte utslipp 
innenfor kommunens grenser, samt på utslipp utenfor kommunens klimaregnskap. 

Følgende tiltak vurderes som relevante: 

 - Begrensinger. Flere studier viser at å begrense parkeringsmulighetene, både tidsmessige 
begrensninger og antall plasser, i sentrumsområdene har stort påvirkningspotensiale på 
privates bruk av bil [13] 

 - Effektive kollektivløsninger som blir et attraktivt alternativ til personbil

 - Sykkel. Sykkel er blitt et stadig mer populært alternativ til bil. Viktige tiltak for å fortsette 
denne utviklingen er utbygging av gang- og sykkelvei og annen tilrettelegging 

5.3.1 Redusere det samlede transportarbeidet og bruken av personbiler 

Flere studier viser at å begrense parkeringsmulighetene, både tidsmessige begrensninger og antall 
plasser, i sentrumsområdene har stort påvirkningspotensiale på privatpersoners bruk av bil [13]. Effektive 
kollektivløsninger som blir et attraktivt alternativ til personbil er også et viktig virkemiddel. Eksempler 
kan være hyppigere kollektivavganger, samt å inkludere tilgang på elsykler ved kjøp av månedskort16. 
Dessuten er sykkel er blitt et stadig mer populært alternativ til bil. Viktige tiltak for å fortsette denne 
utviklingen er utbygging av effektive og trygge gang- og sykkelvei-nettverk og annen tilrettelegging 
(parkering- og oppbevaringsmuligheter). 

16 “Kjøp månedskort på bussen, få tilgang på elsykkel». URL: TU-artikkel.

5.3.2 Elkraft og hydrogen som energibærer i transport

Bruk av elkraft eller hydrogen som energibærer i biler fjerner de direkte utslippene av klimagasser 
fra bilen. Vurdert over livsløpet til bilen er derimot klimapåvirkningen gitt av summen av utslipp fra 
produksjon av bilen og produksjon av elkraften/hydrogenet. Altså er det vanskelig å angi presist hvor 
stor netto reduksjon er ved overgangen fra forbrenningsmotor til elbil. Det vil blant annet avhenge av: 
nøyaktig hvordan elkraften som benyttes er produsert, teknologiene som er benyttet i produksjonen 
av elbilen og hvor lenge bilen benyttes. Tidligere studier fra 2012 viste at for en medium personbil 
(Volkswagen Golf) og med gjennomsnittlig Europeisk strømproduksjon var klimabesparelsene over 
hele livsløpet kun 10-24% [14], mye på grunn av batteriproduksjonen. Siden 2012 derimot, har 
produksjonsmetodene for elbiler og den tilgjengelige elkraften endret seg- og de samme forskerne 
mener nå at reduksjonspotensialet øker17. I tillegg viser det seg at elbilbatterier har alle forutsetninger 
for å vare ut livsløpet til en elbil18. Med tanke på at batteriproduksjonen har en stor klimapåvirkning, vil 
dette bidra positivt til elbilregnskapet.   

Viktige tiltak for å øke bruken av elkraft som energibærer i veitransport er å bygge ut infrastruktur 
for lading/fylling og andre tiltak for å øke tilgjengeligheten av slike energibærere. Det siste kan også 
innebære å bidra til at bedrifter som kan produsere fornybare energi etablerer seg i kommunen. Et tiltak 
er også å gi insentiver for å gjøre elbiler mer attraktive enn fossile biler. For eksempel gratis/billigere 
parkering, lavere bomavgifter og andre fordeler.

5.3.3 Andel elbiler i kommunen

Blant nøkkeltall for miljø og energi oppgir 
SSB også tall som indikerer hvor mye av 
persontrafikken som har gått over til elbil. Tabell 
5-3 viser en sammenligning av hvor utbredt 
elbiler og elbil-infrastruktur er i Løten, Hedmark 
fylke og hele landet. Elbiler utgjør en liten 
del av bilparken i Løten med sine 0,9%.  Til 
sammenligning er andelen 1,2% for Hedmark og 
3,7% for hele landet. Dette gjenspeiler seg også 
i at antallet ladestasjoner per innbygger er lavt i 
Løten- både sammenlignet med Hedmark fylke 
og hele landet. Antall biler generelt er høyere per innbygger i Løten enn i fylket for øvrig og hele landet.

5.3.4 Biodrivstoff i transport

Biodrivstoff kan ha et lavere klimaspor enn dagens vanlige fossile drivstoff. Produktforskriften krever at 
biodrivstoff fra produksjon startet etter 2015 skal ha et klimaspor som er 60% lavere enn for tilsvarende 
fossile drivstoff [15]. Dagens biodrivstoff på det norske markedet har allerede et klimaspor ned mot 40% 
av fossile alternativer [9]. Effekten av mer bruk av drivstoff er altså gitt av hvordan det er produsert og 
distribuert, og hvor mye fossilt drivstoff som erstattes. Omsetningskravet til biodrivstoff vil fra 2018 være 
10 volumprosent [15]. Dermed må et tiltak utover å følge norsk lov sikre en større andel biodrivstoff 
enn dette. Ved tiltak for å øke bruken av biodrivstoff er det viktig å gjøre gode valg, både mht. klima og 
andre miljøutfordringer. For eksempel kan noen av råvarekildene konkurrere med matproduksjon og/eller 
være forbundet med negative effekter på biologisk mangfold. 

Viktige tiltak for å øke bruken av biodrivstoff er å etterspørre det i innkjøp av drivstoff og 
transporttjenester, og å øke tilgjengeligheten. Å bygge ut infrastruktur for fylling av biogass kan 
øke tilgjengeligheten av miljøvennlig biodrivstoff ved å bidra til produksjon basert på ressurser som 
skogavfall, gjødsel og husholdningsavfall. 

17 Nyhetssak på Teknisk Ukeblad: https://www.tu.no/artikler/ny-livslopsanalyse-elbilene-blir-renere-og-renere/230545
18 Nyhetssak electrek: https://electrek.co/2016/11/01/tesla-battery-degradation/

Løten Hedmark
Hele  

landet

Andel el-biler (%) 0,9 1,2 3,7

Antall innbyggere per el-bil 191 142 54

Antall innbyggere per ladepunkt for 
el-bil

1272 609 606

Antall innbyggere per personbil 1,64 1,70 1,99

Tabell 5-3 Nøkkeltall miljø og energi - Løten og tilgrensende områder 
(data fra 2016 og SSB tabell 09574)

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019-2030 | 34 35



5.3.5 Arealendring

Arealendring forårsaker store klimagassutslipp, men er en type klimapåvirkning som ofte overses. 
Forståelse og hensyn til klimapåvirkning fra arealendring er dermed et viktig klimatiltak. For eksempel 
arealplanlegging, landbruk og bygging av ny infrastruktur. Arealendring forårsaket i 2016 utslipp av 
4,5 millioner tonn CO

2
-ekvivalenter. Dette tilsvarer nesten 9% av det samlede norske klimaregnskapet 

for 2017 [16].1 Siden 1990 har avskogingen vært på ca. 58 km2/år. Avskogingen skyldes utbygging 
(68%), beite (18%) og nydyrking (13%). Her 
peker utbygging seg ut som den desidert 
viktigste årsaken til avskoging, og dette er også 
en irreversibel prosess. Innenfor kategorien 
«utbygging» er veier (13%) og boliger og 
fritidsboliger (13%) de viktigste årsakene til 
avskoging [17]. I Norge tar skog og andre 
naturarealer opp like mye klimagasser som 
halvparten av de totale klimagassutslippene 
[miljostatus.no]. Det ligger lagret store mengder 

karbon i myrområder, og når dette arealet endres (f.eks. dyrkes opp, grøftes eller tas ut som torv) fører 
det til at karbonet slippes ut i atmosfæren som CO

2
. I naturlig myr dannes det også metan, en sterk 

drivhusgass, som følge av nedbryting av organisk materiale i høytstående grunnvann og mangel på 
luft. Lystgass (N

2
O), en annen viktig drivhusgass, produseres ved tilgang på mineralsk nitrogen og delvis 

mangel på luft. Ved oppdyrking/drenering av myr frigjøres større mengder av disse gassene.   

For en indikasjon på hvor store klimagassutslipp arealendring kan føre til viser Tabell 5-4 et utvalg 
utslippsfaktorer for ulike typer arealendring. 

5.4 Landbruk og mat 
I følge Miljødirektorate/SSB sine tall for direkteutslipp innenfor kommunens grenser har Løten kommune 
følgende utslipp fra landbruk:

 - Jordbruk – fordøyelsesprosesser husdyr: 7 958 tonn CO
2
e

 - Jordbruk – gjødselhåndtering 2 180 tonn CO
2
e

 - Jordbruk – jordbruksarealer 7 656 tonn CO
2
e

Et bærekraftig landbruk med lavere klimagassutslipp er et av fire overordnede mål i Norsk 
landbrukspolitikk – de tre andre er matsikkerhet, landbruk over hele landet og økt verdiskapning [18]. 
Norsk landbruk  er en sentral del  av norske klimastrategier, dette er blant annet fremhevet i St. Melding 
41 (2016-2017),  «Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid.» [4].

Landbruk og matproduskjon har flere helt spesielle og fremtredende roller i klimautfordringen:
 - Det er en aktivitet som inngår direkte i karbonsyklusen og som både fanger og frigir 

drivhusgasser. Skog er for eksempel et spesielt viktig karbonlager og god skogsdrift kan 
fungere som en netto karbon/klimagass lagringsmekanisme 

 - Jordbruket er prosessen der vi omdanner solenergi til mat og slik en næring vi er helt 
avhengig av, men det er også en næring som forårsaker en stor andel av menneskeskapte 
klimagassutslipp og som derfor må redusere utslipp der det er mulig. Dagens 
klimautfordringer sammen med forventninger om global befolkningsvekst gjør at vi må 
lage mer mat med mindre klimagassutslipp 

 - Landbruk er direkte knyttet til globale klima- og økosystemer og derfor spesielt sårbar for 
store klimaendringer – altså en sektor som må redusere utslipp samtidig med at den blir 
mer robust ovenfor klimaendringer 

Landbruk er en type aktivitet der det i vurderingen av klimatiltak er viktig å få med både direkteutslipp, 
klimaspor og funksjonen landbruket oppfyller. Det er ofte et tydelig fokus på å redusere direkteutslipp, 
det er svært viktig, men det er også viktig å inkludere den funksjonen landbruket fyller: Å levere mat. 
Dersom norsk landbruk kan levere mat med et lavere klimaspor enn alternativene, så kan en økning av 
utslipp fra norsk landbruk være et godt klimatiltak. 

Prosjektet «klimasmart landbruk19» er en fellesinnsats fra landbruksnæringen som jobber med å utvikle 
rådgivningstjenester og verktøy for klimatiltak på gårdsnivå.

5.4.1 Gjødselhåndtering, totalutnyttelse og fôr

Gjødselhåndtering inkluderer en rekke mulige tiltak. På et overordnet nivå dreier de seg om å håndtere, 
bruke og utnytte husdyrgjødsel godt, og å velge mineralgjødsel med lavest mulig klimaspor samt å 
bruke den riktig. Et viktig tiltak er også alle former for jordforbedring og bruk av jorda som kan redusere 
behovet for mineralgjødsel og sikre god bruk av husdyrgjødsel. Et eksempel på tiltak som kan redusere 
behovet for mineralgjødsel er dyrking av belgfrukter som binder nitrogen fra lufta. 

Norsk landbruk har selv en ambisjon om å kunne kutte klimagassutslippene fra sektoren med 20%,  
hvorav 5% er knyttet til redusert bruk av fossil energi og 15% er knyttet til optimalisering av biologiske 
prosesser [19]. Eksempler på dette er klimavennlig gjødsling, bedre drenering og redusert jordpakking. 
Spesielt viktig er tiltak som reduserer utslipp av nitrogen, lystgass (N

2
O), metan og fosfor. Kommunens 

rolle kan her blant annet være å bidra til økt kunnskap om hvordan klimagassutslippene reduseres og 
hvilke støtteordninger som finnes. Utslippene fra jordbruk kan også reduseres ved å utnytte ressursene 
bedre og på den måten erstatte fossile energikilder, f.eks. gjennom biogass fra husdyrgjødsel. 

Miljødirektoratet bruker i sine tiltaksanalyser et mål om at utnyttelsen av husdyrgjødsel skal 
økes fra 1 % i dag til 20% i 2030. Dette reduserer først og fremst direkteutslipp av metan fra 
landbrukssektoren, men kan også erstatte fossil energi med høyere klimaspor [11]. Ved bruk av 
husdyrgjødsel til biogassproduksjon vil det fortsatt oppstå utslipp i den tiden det tar før det går inn i 
biomasseproduksjonen, så den totale reduksjonen er satt til 90% [20]. Dersom biogassen erstatter 
dieselolje som drivstoff, kan substitusjonseffekten beregnes som 3,0 kg CO

2
 pr kg biogass, basert på 

forutsetningen om at ett kg metan erstatter 0,93 kg dieselolje og ett kg dieselolje gir et utslipp på 3,2 
kg CO

2
. Dersom biogassen erstatter varme (oljefyr), kan substitusjonseffekten settes til 2,5 kg CO

2
 pr kg 

biogass [20]. 

Fôr bidrar til klimasporet gjennom påvirkning av dyras fordøyelse og ved hvordan det er produsert, 
dvs. fôrets eget klimaspor. Klimagassutslipp fra fôrproduksjon kommer fra dyrking av råvarene, ofte fra 
arealendringer i forbindelse med dyrkingen. Energibruk i tørking av råvarene og transport teller også 
med. Tiltak som reduserer utslipp knyttet til fôr er: 

 • Fôr fra beite fremfor kraftfôr

 • Endre fôrsammensetning, velge fôr med lavere klimaspor og som reduserer utslipp fra dyra

 • Rådgivning klimavennlig valg av fôr

 • Dyrehelse, bedre dyrehelse kan gi bedre utnyttelse av fôret 

Et overordnet tiltak knyttet til fôr er alle aktiviteter som kan bidra til at lokale råvarer som i dag går tapt 
eller er et avfallsproblem blir til en ressurs for produksjon av fôr – til både landbruk og havbruk.  

19 Lenke til nettsiden for «klimasmart landbruk»: https://klimasmartlandbruk.no/

Fra skog til: Tonn CO2e/ha

Nydyrking 117

Omlegging til beite 78

Utbygging 133

Vann og myr 18

Tabell 5-4 Utslippsfaktorer for ulike former for avskoging, estimert av NIBIO 
[17]
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5.4.2 Karbonfangst og lagring

Landbruket kan fange og lagre CO
2
 på ulike måter. I 2013 var nettoopptaket av klimagasser fra skog og 

andre landareal ca. 26,7 millioner tonn CO
2
-ekvivalenter, dvs. omtrent halvparten av landets samlede 

klimagassutslipp det året [9]. God skogsdrift, det kan inkludere gjødsling, kan fange store mengder CO
2
. 

Under denne kategorien kan også karbonfangst og lagring i industrien nevnes som tiltak som 
kommunen kan bidra aktivt til å gjennomføre. Karbonfangst og lagringsteknologi kan i teorien benyttes 
på alle utslippskilder for CO

2
, men for at det skal være lønnsomt må det det være kilder som er 

tilstrekkelig store, med tilstrekkelig CO
2
-konsentrasjon i utslippet og som ligger slik til geografisk at det er 

overkommelig å knytte seg til et system for CO
2
-lagring. 

5.4.3 Energibruk i landbruket

Det er per i dag mange utslipp som er en del av landbrukets aktivitet som ikke bokføres på landbruk i de 
nasjonale klimagassregnskapene (og dermed heller ikke i SSB sine data for kommuner). For eksempel 
bokføres forbruk av fossile energikilder til transport, maskiner og oppvarming på andre sektorer som 
transport, energi og bygg. CICERO peker på at metodene SSB bruker i dag for å fordele utslipp mellom 
ulike sektorer hindrer hele klimaregnskapet til landbruket å komme frem. Transport og forbruk av fossile 

energikilder blir for eksempel ikke medregnet. 
Det ble i 2017 satt ned et eget utvalg for å 
forbedre metodikken og få et mer komplett 
bilde av landbrukets klimaregnskap . Kort 
oppsummert kan man si at den nøyaktige 
størrelsen på energibruken til norsk landbruk 
er ukjent, men gitt størrelsen på aktiviteten og 
variasjon (antallet gårdsbruk, forskjell i utstyr 
osv.) så er det rimelig å antatt at det ligger et 
stort potensial i ulike former for energisparing og 
omlegging til andre energibærere og kilder.

5.5 Grønnere innkjøp og forbruk 
I klimaregnskapet for Løten kommunes 

virksomhet utgjør innkjøp av materiell 487 tonn CO
2
e, matvarer 484 tonn CO

2
e, og inventar og utstyr 173 

tonn CO
2
e. Dette gir et totalt utslipp på 1 145 tonn CO

2
e fra forbruksvarer (16% avkommunenst totale 

klimasporet). Forbruksvarer utgjør også en stor del av husholdningenes klimaspor, nesten 50 %. 

Utslippene fra disse forbruksvarene kan reduseres ved å velge produkt og tjenester med lavere 
klimaspor og leverandører med god miljøstyring – slik at de til enhver tid jobber strukturert og målrettet 
for å redusere sitt klimaspor. Både EU-kommisjonen [30] og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
[31] har guider som gir råd og veiledning på hvordan det offentlige kan gjøre klima- og miljøvennlige 
anskaffelser. Det er også en egen ISO standard for grønne innkjøp, ISO 20400:2017. Grønne innkjøp 
har ikke bare en direkte effekt på kommunens klimaspor, men kan også virke som en katalysator for 
innovasjon og utvikling av mer klimavennlige løsninger og et «grønt marked». Påvirkningspotensialet 
understrekes blant annet av at de samlede innkjøpene av varer og tjenester som norske kommuner 
gjennomførte (kommuneforvaltningen) i 2015 var på over 183 milliarder kroner20. I tillegg kan også 
kommunen, ved å gå foran, bidra til å øke forståelsen av koblingen mellom personlig forbruk og miljø 
hos husholdningene. Dette kan påvirke forbruket til privatpersoner ved at det kjøpes inn varer med 
høy kvalitet og lavt klimaspor. Andre kommuner og byer som har hatt fokus på grønne anskaffelser og 
innkjøp, har klart utslippsreduksjoner på mellom 10 og 75%, noe som forteller litt om potensialet i å ha 
en grønn og miljøvennlig tankegang ved offentlige innkjøp21. 

20 SSB Tabell 10807 offentlige innkjøp
21 Green procurement makes a difference: Url: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700882/FULLTEXT01.pdf

5.5.1 Kosthold og matsvinn

Mat utgjør en viktig kilde til klimapåvirkning, og noen estimat viser at matproduksjon står bak opptil 30% 
av globale klimagassutslipp [23]. En spesiell utfordring med mat er at det er svært høyt svinn. Globalt 
kastes 1/3 av all mat som blir produsert [28]. I Norge kastes det årlig 355 000 tonn med mat, hvorav 61 
% kastes av husholdningene, 21 % av næringsmiddelindustrien, 17 % av dagligvarebransjen og 1 % av 
grossistene. Klimasporet fra mat kan altså minskes ved å redusere svinn og ved å velge flere produkter 
med lavere klimaspor. Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn er en avtale mellom myndighetene og 
matbransjen om å redusere norsk matsvinn med 50% innen 2030. Dersom man antar at 1/3 av dagens 
utgifter til mat blir svinn, og at kommunen deler denne målsetningen, er reduksjonspotensialet en på 
over 17% kun basert på dette. I tillegg kommer potensialet i å velge mer klimavennlig mat.  

Selv om utslipp per enhet mat produsert kan reduseres med tekniske tiltak så er det mest effektive 
tiltaket å endre dietten (hvilke matprodukt vi baserer kostholdet på) for å oppnå et bærekraftig 
matkonsum [24][25][26]. Matprodukter kjennetegnes ved at det er stor variasjon i klimasporet innad 
i hver produktgruppe, se Tabell 5-5 for eksempler [27]. Det gjelder å utvikle bærekraftige dietter ut 
fra forståelse av variasjonen i klimasporet til matproduktene og at klima kun er én av flere miljø og 
ressursutfordringer knyttet til matkonsum.  

I Miljødirektoratets tiltaksanalyser legges det til grunn at en overgang fra kjøtt til mer vegetabilsk mat 
og fisk kan redusere utslipp fra norsk jordbruk med 9% [11]. Dette reduksjonspotensialet består av en 
endring i kostholdet som er i tråd med kostholdsrådene fra norske myndigheter. Endringen er altså bra 
for både miljø, helse og økonomi. Reduksjon av matsvinn er direkte lønnsomt, og det er sannsynligvis 
også en endring fra kjøtt til mer vegetabilsk mat og sjømat. Klimasporet til mat kan med stor 
sannsynlighet lett reduseres langt mer enn 9%. Norsk sild og makrell kan ha et klimaspor ned mot 2 % 
av gjennomsnittlig europeisk rødt kjøtt og 20% av utslipp fra kylling og svin. Norsk hvitfisk (f. eks. torsk, 
sei, hyse) og norsk oppdrettslaks kan ha et klimaspor ned mot 10 % sammenlignet med gjennomsnittlig 
europeisk rødt kjøtt [29].   

Et aktuelt tema når man ser på matens klimaspor er motsetninger mellom jordbrukspolitiske og 
klimapolitiske mål. Støtteordningene i jordbrukspolitikken samlet sett er innrettet slik at produksjon med 
høyest utslipp per produsert enhet, produksjon av rødt kjøtt (i hovedsak storfe og sau)  mottar mest 
støtte. Dette grunngis blant annet ved at metan og lystgass i dag ikke er ilagt avgifter og at en stor andel 
av jordbruksarealene i Norge er først og fremst egnet for grasproduksjon [20].

5.5.2 Kommunen som inkubator og endringsagent

Lokale myndigheter har to viktige roller forbundet med de sosiale endringene som må til for å nå 
etablere klimamål: 1) Endre egen virksomhet og 2) virke som en inkubator og endringsagent for 
lokalsamfunnet. Viktige aktiviteter for den siste rollen er å bidra til at klima og bærekraft er en viktig 
del av enhver agenda, bygge nettverk mellom kommuner og innad i kommuner mellom offentlige 
og private virksomheter og innbyggerne/forbrukerne [32]. Et eksempel på tiltak som en kommune 
kan bidra til å organisere er ulike former for delingsøkonomi. Et konkret eksempel er bildeling. Andre 
eksempler er utlån av verktøy på bibliotek, andelsjordbruk og utleie av feriebolig/hytte heller en selveie. 
Klimaeffektene av delingsøkonomi er gjerne indirekte ved at det fører til mindre forbruk. 

5.6 Avfallsbehandling
I følge SSB sine tall for direkteutslipp innenfor kommunens grenser har Løten kommune utslipp 
fra avfallsdeponigass: 568 tonn CO

2
e. Det er per i dag ingen operative deponi i Løten, men siden 

nedbrytning av avfall vil skje over lang tid kan det være at Miljødirektoratet inkluderer avfall som 
tidligere er lagt på deponi. Det har tidligere vært flere lokale avfallsdeponi i Løten. Se Tabell 7-1 for mer 
om metodikken bak bidrag fra deponigass. 

Produkt Kg CO2e/kg

Snitt Min Max

Melk 1,15 0,5 1,92

Smør 15,07 8,8 22,4

Ost 9,9 6,3 14,4

Storfekjøtt 16,83 13,7 22

Melkekyr 19,49 11 37,5

Ammeku 30,1 25 34

Egg 3,93

Tabell 5-5 Eksempler på data på klimaspor av ulike matprodukt. [27]
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Tiltak innenfor avfall inkluderer: 

 - redusere direkteutslipp fra nedbrytning av organisk materiell, dvs. utslippene av 
deponigass. Dette kan utgjørel en ressurs for bioenergi som heller kan redusere utslipp fra 
sektorer som transport og bygg/oppvarming. (Se også kapitel 5.3.4 om biodrivstoff for mer 
om dette temaet) 

 - effektivisere logistikken innen avfallshåndtering slik at transportarbeidet reduseres 

 - sikre systemer som optimaliserer ressursutnyttelsen av avfallet, dvs. sikre riktig sortering 
og gode valg av enten material- eller energigjenvinning 

 - utnytte fjernvarme som kan erstatte fossile oppvarmingskilder i offentlige bygg, industri og 
husholdninger 

5.7 Bygg, eiendom og energi
I klimasporet til Løten kommunes virksomhet utgjør bygg og infrastruktur 22% (1 541 tonn CO

2
e) og 

energibruk 23% (1 585 tonn CO
2
e). Det antas her at energibruken i all hovedsak går til bygg. 16 tonn 

CO
2
e av energibruken kommer fra bruk av fyringsolje. 

Direkteutslippene fra oppvarming i næringer og husholdninger innenfor kommunenes grenser har 
miljødirektoratet/SSB estimert til 688 tonn CO

2
e.  

Tiltak kan rette seg mot å redusere utslipp knyttet til bruk av bygget og redusere utslipp fra resten av 
byggets livsløp (også fra materialene i bygget og selve byggeprosessen).

Selvforsyning og tilrettelegging for klimavennlige elektrisitet og varmekilder. Bygg kan i dag 
bli selvforsynte med energi ved å integrere teknologier som solceller og varmevekslere i bygget. Det er 
også viktig at det legges til rette for å kunne bruke lokal klimavennlig energi som for eksempel biobasert 
fjernvarme. Miljøvurderingen i valget av fjernvarme (og annen lokal energi) eller elektrisitet begrenser 
seg ofte til å kun sammenligne klimasporet til norsk elkraft og fjernvarme. Ettersom klimasporet til 
norsk elkraft er lavt (pga. stor andel vannkraft) så viser regnestykket at elektrisitet er best. Men et 
slikt regnestykke kan gi feil konklusjon. Det må tas hensyn til at elektrisitet kan brukes i tiltak der 
energikilder som f. eks. biomasse ikke er egnet, og at overføringskapasitet i dag setter begrensinger på 
hvor mye som kan elektrifiseres22. Eksempel: For å kunne endre fra diesel til elektrisitet i transport og 
anleggsarbeid må det være overføringskapasitet og elektrisitet tilgjengelig. Da bør ikke disse ressursene 
okkuperes av energibruk som kunne vært erstattet med lokale fornybare/overskudd varmeressurser.  
Miljøvurderingen må altså ta hensyn til «energikvalitet». Den må ta hensyn til at elektrisitet er den beste 
formen for energi, og bør dermed alltid prioriteres til tiltak der den er det eneste reelle alternativet. 
Eksempel: For å bruke biomasse som energikilde i transport må energien gjennom en lang omvei og 
effektiviteten blir lav. Brukes den derimot som varme vil man kunne oppnå en svært høy effektivitet. 
Eksempel: En forutsetning for å kunne elektrifisere aktiviteter som transport er tilstrekkelig kapasitet. Her 
kan bruk av fjernvarme og lokal energi bidra til å gjøre kapasitet i el-nettet tilgjengelig.  

I vurderingen av fjernvarme vs. elektrisitet som varmekilde kan en ofte møte problematiske avveininger 
mellom økonomiske kostander og miljøkostnader og mellom private interesser og samfunnets interesser. 
Økonomiske ekstrakostnader ved å legge til rette for bruk av fjernvarme og lokale energikilder skal 
gjerne nedskrives i løpet av kort tid. De miljømessige konsekvensene strekker seg derimot over hele 
byggets levetid, 50 – 100 år. Her må altså de samfunnsøkonomiske kostandene over byggets levetid 
vurderes opp mot kostandene i etableringen av bygget og krav om fortjeneste og utbytte til noen private 
aktører - som kun delvis går tilbake til samfunnet.  

22 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at landets strømnett må forsterkes for 140 milliarder kroner innen 2025

Energistyring. Ta i bruk bedre verktøy og systemer for å styre energibruken (energiledelse) og valg 
som påvirker energibruk, f.eks. bruk av energieffektive løsninger og komponenter. Her er det viktig å 
dokumentere og rapportere utviklingen i energibruk for å kunne evaluere og identifisere gode tiltak. 

Ambisiøse tekniske krav og gode materialvalg. En må legge strenge krav i nybygg og renovering, 
hvor en benytter ny kunnskap og ambisiøse utbyggingsplaner for gode og klimavennlige materialvalg. En 
må sikre at det bygges og renoveres i henhold til strenge standarder, og gjerne med mer ambisiøse mål 
enn dagens lovfestede krav. Statsbygg har f.eks oppnådd en reduksjon av energiforbruk på en tredjedel 
av normalen for gode, nye kontorbygg i deres nye plusshus bygget på Stord23. Trematerialer har lave 
utslipp i et livsløpsperspektiv, dette blant annet som følge av at CO

2
 fanges i veksten. I Norge er også 

trematerialer ofte kortreist, dvs. at det krever lite transportarbeid. 

Redusere utslipp fra byggefasen. Fokusere på energisparing og endring til mer klimavennlige 
energibærere i byggefasen. Et steg for å redusere energibehovet i byggefasen er å velge gode metoder 
og materialer, f. eks. lavtemperaturbetong som reduserer behovet for oppvarming/tørking i byggefasen. 
Dessuten står anleggsmaskiner i dag for 30 % av alle klimagassutslipp fra transportsektoren.

Byggets rolle i mer klimavennlig infrastruktur. Planlegge bygg med hensyn på målsetninger om 
endring i transport og ressursutnyttelse. Å legge til rette for effektiv avfallshåndtering vil ha effekter 
som følge av økt gjenvinningsgrad og redusert transportbehov for avhending av avfallet. Trygg og tørr 
sykkelparkering samt muligheter for dusj kan være viktige forutsetninger for å erstatte biltrafikk med 
sykkel. 

23 Statsbygg og plusshus. URL: Statsbyggs mest miljøvennlige bygg.
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5.7.1 Kostander fornybar energi

Kostandene ved fornybar energiproduksjon må beregnes for det spesifikke alternativet. Det er verdt å 
merke seg at kostnader, teknologi og rammevilkår for energiproduksjon er i svært rask endring og at en 
vurdering derfor ikke kan basere seg på «gamle sannheter», men ta inn over seg at: 

 - Kostnadene går raskt nedover og flere former for fornybar energiproduksjon er i dag 
konkurransedyktig med fossil energi. Figur 5-3 viser hvordan prisene på viktige fornybare 
energikilder har utviklet seg og forventes å utvikle seg. Solenergi forventes å være billigere 
enn kull og olje allerede innen 2024 

 - Kvaliteten på teknologien og kompetansen på installasjon og bruk forbedres raskt og jevnt

 - Politikk og reguleringer endres for å støtte opp under renere energiproduksjon

5.8 Miljøstyring og sertifisering
God miljøstyring handler om at hver enkelt aktør forstår sitt eget klimaspor, både direkte og indirekte 
utslipp, og jobber metodisk og strukturert for å bidra til utslippskutt. Den helhetsforståelsen som 
miljøstyring gir er gjerne en forutsetning for å identifisere de mest økonomiske og effektive tiltakene. 

Miljøstyring brukes for kutt av direkte utslipp innenfor egen aktivitet, men også for å identifisere hvordan 
innkjøpsmakt og annen påvirkningsmakt kan brukes til å motivere underleverandører og kunder til å 
redusere sin utslipp. 

Sertifisering er en effektiv måte å få en ekstern vurdering av egen miljøstyring på, og for å følge opp 
at leverandører også har en form for miljøstyring. Men det understrekes at i all hovedsak handler 
miljøsertifisering om at man har et system for miljøstyring på plass og in mindre grad konkrete 
kvantitative krav til hvor mye som slippes ut eller kuttes.  

5.9 Vann og avløp
I klimasporet til Løten kommune finner man følgende poster som er relevante for vann og avløp:

 - Avløpsnett/innsamling av avløpsvann (120 tonn CO
2
e)

 - distribusjon av vann (100 tonn CO
2
e)

 - drift av bygg i avløpsnett/innsamling av avløpsvann (136 tonn CO
2
e) 

 - distribusjon av vann (70 tonn CO
2
e)

I sum utgjør disse utgiftspostene ca. 6% av Løten kommune sitt klimaspor. 

Blant direkteutslipp innenfor kommunens grenser står avløp for 44 tonn CO
2
e, mindre enn 1% av totale 

direkteutslipp. 

Klimagassutslipp fra vann og avløp kommer både som direkteutslipp fra nedbrytning av organisk 
materiale i systemene og indirekte fra energi, materialer, kjemikalier som brukes i prosessen. I tillegg 
kommer utslipp forbundet med bygg og anlegg som utgjør infrastrukturen for vann og avløp. 

Klimatiltak innenfor vann og avløp bør altså rette seg mot å unngå anaerob nedbrytning i systemet. Slik 
nedbrytning fører til utslipp av metan som er en sterk klimagass. De indirekte utslippene kan reduseres 
via tiltak som er presentert under bygg og energi.  

5.10 Indikatorer
Tabell 5-5 gir eksempler på relevante indikatorer til bruk på vurdering av måloppnåelse. 

Figur 5-4 Prisutvikling og framskriving av energikilder

Egen virksomhet Kommunen total

Energi
- kWh energi formålsbygg (kWh/m2)
- Energibruk ut over formålsbygg (kWh)
- Egenproduksjon (biogass etc.) kWh

- Totalt energibruk
- Fraksjon fornybar
- Egenproduksjon (solcelle etc.)

Transport
- Fraksjon lavutslipp/elbiler i egen bilpark
- Gram CO

2
/km snitt for egen bilpark

- Andel kollektivreiser/sykkelbruk
- Gram CO

2
/pkm buss/fergeflåte

- Trafikktellinger, sentrale strekninger

Bygg
Grad av miljøsertifisering av bygg (BREEAM etc.)
Grad av klimaregnskap for bygg, inkl. beliggenhet

- Energibruk per bygningsmasse/type
- Andel fossil oppvarming/fyringsolje

Forbruk
-Andel av anskaffelser med miljøkrav
-I snitt %-vis vekting av miljø i anskaffelser
-% miljøsertifiserte bedrifter som leverandører

- Avfallsmengder
- Antall treff/klikk på ressursside
- Antall deltagere på klima og miljødag

Tabell 5-5 Eksempler på indikatorer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019-2030 | 42 43



6 Klimatilpasning

24 Lenke: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-28-1469

6.1 Klimatilpasning i Norge 
Som følge av global oppvarming oppleves og forventes store klimaendringer. Dette gir utslag i form 
av mer ekstremvær, kortere snøsesong, endret flommønster og stigende havnivå. Slike endringer 
medfører store konsekvenser for natur, dyr, mennesker og samfunn. Viktig infrastruktur som veier, hus 
og strømnett møter nye og krevende utfordringer i et endret klima, og samfunnet må derfor tilpasse seg 
klimaendringer og bedrive planlegging etter det beste kunnskapsgrunnlaget vi har [33]. 

Klimatilpasning handler både om fysiske endringer og om å skaffe mer kunnskap for å forstå hva og 
hvordan vi må endre dagens løsninger. Blant annet vil det være behov for mer kunnskap om hvor elver 
og bekker vil gå over sine bredder, hvor faren er stor for råteskade og hvordan dette påvirker bygninger, 
samt hvilke nye arter og sykdommer vi kan forvente at vil inntre i Norge på grunn av klimaendringene. 

Stortingsmelding 33 (2012-2013) beskriver status for klimatilpasning i Norge, samt Regjeringens 
strategi på feltet [34]. I 2018 ble også Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning i kommuner vedtatt av Regjeringen24. Disse skal stimulere og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, men også til at samfunnet tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).

Det vil være store geografiske variasjoner i hvordan klimaendringene påvirker landet vårt. 
Klimaservicesenteret (KSS) tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data og presenterer 
klimaprofiler på regionalt nivå for alle landets fylker. 

6.2 Framtidens Hedmark
Klimaprofilen frem mot 2100 for Hedmark fylke beskriver en beregnet økning i årstemperaturen på 
ca. 4,5 °C [35]. Temperaturøkningen vil være størst om vinteren og minst om sommeren. I tillegg vil 
temperaturøkningen bidra til at vekstsesongen øker med 1-2 måneder. Årsnedbøren i Hedmark er 
dessuten beregnet å øke med ca. 15 %, med størst økning om vinteren og om våren. Det er forventet 
at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet til alle årstider. Dette vil 
stille større krav til overvannshåndteringen i fremtiden. Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør 
forventes å øke med ca. 20%. For regnskyll med kortere varighet enn 3 timer forventes nedbørmengden 
å øke ytterligere, og ved planlegging av klimatilpasning anbefales det å ta høyde for en økning på minst 
40%. Når det gjelder vind er det større usikkerhet i framskrivinger

Snømengdene og antall dager med snø forventes å bli færre sammenlignet med dagens situasjon. I 
verste fall kan snøsesongen bli opptil 4 måneder kortere, mens høyereliggende fjellområder kan få 
økende snømengder frem mot 2050. Etter dette forventes det at økt temperatur etter hvert vil føre til 
mindre snømengder også i disse områdene.

I Hedmark fylke forventes også at økende nedbør vil føre til økt gjennomsnittlig årlig vannføring i 
vassdrag. Dette vil oppleves om vinteren ettersom nedbørsmengdene øker og mer vil komme som regn 
i stedet for snø. Om sommeren, derimot forventes redusert vannføring fordi snøsmeltingen i fjellet skjer 
tidligere på året, og fordi fordampning vil foregå i større omfang. 

Gradvis reduserte snømengder vil gi gradvis mindre snøsmelteflommer, mens mer nedbør som regn vil 
føre til at regnflommene blir større. Økt forekomst av lokal, intens nedbør øker sannsynligheten for flom. 
I mindre elver og bekker som reagerer raskt på kraftig regn, samt i tettbygde strøk med mye tette flater 
vil mer intens lokal nedbør kunne skape særlig storeutfordringer knyttet til dette. Man må forvente minst 
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20% økning i flomvannføringene, og i mindre elver og bekker anbefales det et generelt klimapåslag på 
minst 20%. 

Selv om sommernedbøren i Hedmark forventes å øke noe, vil snøsmeltingen foregå tidligere, og 
fordampingen vil øke både om våren og sommeren. Dermed er det sannsynlig at man kan få noe lengre 
perioder med liten vannføring i løpet av sommeren, lengre perioder med lav grunnvannstand og større 
markvannsunderskudd. Slike perioder vil øke sannsynligheten for tørke og skogbrannfare mot slutten av 
århundret, og kan også gi økt behov for jordbruksvanning. 

I bratt terreng vil klimautviklingen kunne gi økt hyppighet av skred som er knyttet til regnskyll, flom og 
snøfall. Slike skred er først og fremst jordskred, flomskred og sørpeskred. Større vannføring i vassdragene 
vil også bidra til økt erosjonsfare. 

6.3 Klimatilpasning i Løten kommune
På Klimatilpasning.no ligger det veiledning og kunnskap tilknyttet klimatilpasning innenfor et bredt 
spekter av temaer, blant annet planlegging i kommunen. De viktigste funnene og nøkkelpunktene fra 
disse temaene oppsummeres i dette kapittelet. 

6.3.1 Planlegging i kommunen

Ettersom klimaendringene på mange måter kan endre forutsetningene og rammene for kommunens 
oppgaver, er det svært viktig med god og helhetlig planlegging. Dette for å sikre at vi former et 
klimatilpasset samfunn. 
Klimaendringene vil ha effekter for innbyggere, kommunen som samfunn og de enkelte 
virksomhetsområdene i kommunen, og klimatilpasning bør integreres i all kommunal planlegging. 
I forbindelse med folkehelse kan dette eksempelvis innebære økt behov for vaksinering mot 
nye sykdommer. I forbindelse med arealplanlegging vil dette blant annet handle om tilstrekkelig 
dimensjonering av overvannsanlegg og å begrense utbygging til områder hvor det ikke er fare for flom 
eller skred. 

6.3.2 Bygg og anlegg

I plan- og byggesaker må det planlegges for å ta hensyn til klimatisk påvirkning både på kort og 
lang sikt. Blant annet vil et mer ekstremt klima føre til at bygningskonstruksjoner må tåle større 
påkjenninger enn tidligere. Nybygg må kanskje bygges på en mer robust måte enn før, i tillegg til at 
vedlikeholdsrutinene av eksisterende bygg må endres. Når plassering av bygg skal bestemmes, må det 
tas hensyn til lokale klimaforhold, og kommunen bør ha god kompetanse og rutiner for planlegging med 
hensyn til økte nedbørsmengder, flom og skredfare, samt overvannsutfordringer. 

Ved utredning og kartlegging av flom- og skredfare i forbindelse med arealplanlegging og utbygging 
er det viktig at alle naturfarer vurderes i tråd med kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). NVEs 
aktsomhetskart for skred viser blant annet aktsomhetsområder for steinsprang, snøskred og jord- og 
flomskred. Begrensningene i terrengmodellen som kartene er basert på gjør imidlertid at bratte, mulige 
skredfarlige skrenter lavere enn 20 meter ikke er identifisert eller avgrenset på kartene. I noen tilfeller 
kan også skrenter på mellom 20 og 50 meter ha falt utenfor. Slike mindre skrenter må derfor vurderes 
særskilt i forbindelse med planlegging og utbygging. Løten kommune har svært få områder med 
skredfare, men enkelte bratte skrenter langs Svartelva og Fura kan utgjøre en risiko. Disse kan være 
spesielt utsatt for graving og erosjon i forbindelse med perioder med stor vannføring. 

NVEs aktsomhetskart for flom viser arealer med potensiell flomfare. Kartene kan brukes som et grunnlag 
for å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere dersom det planlegges ny utbygging. 
Nivået på aktsomhetskartet er imidlertid tilpasset kommunens oversiktskartlegging (kommuneplan-
nivå), og kan ikke benyttes direkte i reguleringsplanarbeid eller for å vurdere utbygging etter 
sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). 
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6.3.5 Vann og avløp

Klimaendringene fører til økt nedbør og vannføring. Derfor må avløpsnett og avløpssystemer 
oppdimensjoneres. Overvann bør ikke ledes til ledningsnettet. Kommunen bør også kartlegge 
kapasiteten på avløpsnettet og renseevnen i avløpsanlegg. 

6.3.6 Infrastruktur og samferdsel

Vi har en sårbart infrastruktur  i Norge, og med kraftig nedbør, svingninger i temperaturer og økt 
hyppighet av flom og skred vil ekstra store utfordringer oppstå fremover. Slik infrastruktur inkluderer 
vei og jernbane, men også energiforsyning. Det er svært viktig at dette er tilpasset klimaendringene for 
å ivareta sikkerhet og beredskap, levedyktige lokalsamfunn og et konkurransedyktig næringsliv i hele 
landet. Løten kommune er direkte påvirket av kvaliteten på samferdsel og energiforsyning innenfor 
kommunegrensen, men også indirekte påvirket av kvalitet på nasjonalt og regionalt vegnett, jernbane, 
luftfart og sjøtransport.

De største skadene på bebyggelse og infrastruktur i Hedmark oppstår ofte i forbindelse med kraftig og 
kortvarig nedbør som gir store mengder overvann. Tette flater som asfalterte veier, parkeringsplasser 
og store takflater gir raskere avrenning enn naturlige flater, og kan føre til overvannsflommer samt 
økt flomfare i bekker og vassdrag dersom vannet ledes for raskt ut i vassdragene. Utfordringene med 
overvann ventes å bli større enn i dag, og det er viktig å ta hensyn til dette på så tidlig tidspunkt som 
mulig i planleggingen. I forbindelse med overvannshåndtering bør «treleddsstrategien» legges til grunn. 
Dette betyr planlegging og fokus på infiltrasjon, fordrøyning og trygg avledning. 

6.3.3 Landbruk

Landbruket i Norge er sårbart for klimaendringer som følge av utfordringer med ekstremvær, tørke og 
økt forekomst av plante- og dyresykdommer. Blant annet kan flom og skred ødelegge jordbruksarealer 
på grunn av økt nedbør. Aktuelle forebyggende tiltak kan være løsninger for fordrøyning av vann og 
gode dreneringssystemer. Samtidig er det viktig at hele nedbørsfeltet vurderes samlet. Dette for å sikre 
at ikke enkelttiltak oppstrøms medfører økt fare og utfordringer nedstrøms. Det er også viktig å hindre 
erosjon og avrenning som kan føre til tap av jord, og til at næringsstoffer og plantevernmidler kommer 
ut i vassdragene. Aktuelle tiltak kan være redusert jordarbeiding, effektiv drenering og utbedring av 
hydrotekniske tiltak, etablering av fangdammer, buffersoner langs vassdrag og grasdekte vannveier. 

Skogbruket er også sårbart som følge av endringer i klimaet. Høyere temperaturer og mindre stabile 
vintrer kan gjøre det vanskelig å avvirke tømmer. I tillegg må skogbruket hindre at hogstavfall eller 
kjørespor gir tilstopping av vassdrag og at bekker finner nye veier i terrenget. Dette kan igjen føre 
til jord- og flomskred spesielt i bratt terreng. Det er mulig å søke om tilskudd til klimatilpasning i 
skogbruket fra Landbruksdirektoratet25. 

Husdyrproduksjonen vil bli utsatt for nye sykdommer og parasitter som følge av klimaendringene. 
Grunnlaget for utmarksbeite kan bli dårligere på grunn av gjengroing. Derimot kan vilkårene for 
fôrproduksjon potensielt bli påvirket positivt i Norge som følge av mer nedbør, bedre vekstforhold 
og lengre vekstsesong. Det kan derfor være aktuelt å innføre nye dyrkningssorter, noe som gjør at 
dyrkningsteknikkene må tilpasses endrende produksjonsvilkår. På klimatilpasning.no finnes informasjon 
om hvordan man kan utarbeide tiltak knyttet til husdyr- og planteproduksjon.

6.3.4 Naturmiljø

Intakte natursystemer og naturbaserte løsninger er med  på å dempe virkninger av klimaendringer. For 
eksempel fungerer myrarealer både som flomdempende vannreservoarer og som karbonlager. Samtidig 
er flere naturtyper og arter truet enten direkte eller indirekte, som følge av klimaendringer [44] og [45]. 
Klimaendringer forsterker spredning og påvirkning fra fremmede arter i våre hjemlige økosystemer, 
men intakte og robuste økosystemer kan forebygge slike skadelige effekter. Derfor er det viktig at de 
nasjonale målene for naturmangfold [36] nås, ved hjelp av tilpasninger og tiltak. Friluftslivet i Norge 
står også i fare for å endres vesentlig, dette vil merkes blant annet ved kortere skisesonger, økt fare for 
skogbranner og dårligere framkommelighet i skog og mark på grunn av gjengroing. Det kan derfor bli 
nødvendig med omlegging og sikring av stier og løyper.

25 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/om-skog-og-klima/om-skog-og-klima
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Transport- og arealplanlegging
Ansvar- 
Virksomhetsområde

Gjennomføres 
innen  

utgangen av

Arbeide for bedring av kollektivtilbudet; flere lokale ruter og avganger, lavere 
priser og felles kollektivkort  

Kultur og kommunikasjon/
Teknisk forvaltning

løpende

Utbedre og etablere gang- og sykkelveger, med fokus på effektive sykkelnett. Teknisk forvaltning løpende

Ivareta langsiktige klimahensyn i kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner 

Teknisk forvaltning løpende

Arbeide for etablering av pendler/bil- og sykkelparkering ved trafikk- og 
kollektivknutepunkter

Teknisk forvaltning løpende

Arbeide for hyppigere togavganger/bedre togtilbud mellom Løten/Hamar/
Elverum 

Teknisk forvaltning løpende

Tilrettelegge for bruk av el-biler og utbedring av hurtigladernettet Teknisk forvaltning 2023

Tilrettelegge for økt bruk av el-biler i kommunal tjeneste Teknisk forvaltning 2023

Fokusere på areal- og transporteffektivitet ved planlegging av bolig- og 
fritidsbebyggelse

Teknisk forvaltning løpende

Integrere langsiktige klimahensyn i Sentrumsplanen (fortetting, gang- og 
sykkelvegnett mv.)

Teknisk forvaltning 2021

Utbedre sykkelparkeringsfasiliteter ved kollektivknutepunkter, skoler, større 
kommunale arbeidsplasser og institusjoner

Teknisk forvaltning/Eiendom 2023

Landbruk og mat
Ansvar- 
Virksomhetsområde

Gjennomføres 
innen  

utgangen av 

Gjennomføre fagdager/kurs om klimatiltak i landbruket Hedmarken landbrukskontor 2023

Drive aktiv formidling av eksisterende nasjonale og regionale 
tilskuddsordninger for klimavennlig landbruksdrift og driftsbygninger

Hedmarken landbrukskontor løpende

Informere og bidra med rådgiving (om tiltak mot jordpakking, bedre 
gjødselplanlegging og –håndtering, grøfting, energieffektiv traktorkjøring, 
optimal jordbearbeiding, bruk av fangvekster og alternativt drivstoff)

Hedmarken landbrukskontor 2023

Praktisere strengt jordvern
Hedmarken landbrukskontor/
Teknisk forvaltning

løpende

Oppfordre til optimal arrondering ved drift av jord på ulike eiendommer/
teiger. Redusere transportbehovet i daglig drift

Hedmarken landbrukskontor 2023

Ikke tillate nydyrking eller grøfting av myr, og vurdere restaurering av 
grøftede myrarealer

Hedmarken landbrukskontor løpende

Arbeide for kompetanseheving og veiledning om klimavennlige 
driftsbygninger og alternative energikilder, eks. biogass, bioenergi og 
solenergi

Hedmarken landbrukskontor 2023

Bidra til økt bruk av greiner, rot og topp (GROT) til bioenergi Hedmarken landbrukskontor løpende

Søke samarbeid om kunnskapsinnhenting og ev. utprøving om bruk av 
alternativt drivstoff i landbruket

Hedmarken landbrukskontor 2023

Stimulere til økt produksjon og omsetning av lokalprodusert mat. 
Stimulering til økt bruk av kortreist fôr 

Kultur og kommunikasjon/ 
Hedmarken landbrukskontor

løpende

7 Handlingsplan 2019-2023

7.1 Prioriterte tiltak 

Innføre bolk i mal for alle saksframlegg i kommunen der konsekvenser for 
klima- og miljø skal vurderes

Ivareta langsiktige klimahensyn i kommunedelplanens arealdel og i 
alle reguleringsplaner- være restriktive også med omdisponering av 
skogarealer

Status for tiltakene i handlingsplanen rapporteres årlig gjennom 
kommunens årsmelding – og prioriteres høyt ved oppfølging i 
budsjettarbeidet

Utarbeide innkjøpsstrategi med fokus på klima- og miljøvennlige 
anskaffelser. (Det skal særlig fokuseres på kortreiste mat-innkjøp og 
anskaffelse av kjøretøy med lavest mulig klimagassutslipp i kommunens 
virksomhet. Det skal jobbes for å utarbeide felles strategi med 
samarbeidskommuner)

Utarbeide årlig klimaregnskap over kommunens virksomhet 

Klimatiltak og potensial for reduksjon av klimagassutslipp skal 
formidles på alle åpne møter, markdager, fagsamlinger ol. med 
jord- og skogbruksnæringen. Dette skal rapporteres som eget tema i 
landbruksforvaltningens årsmelding
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Kommunen som inkubator og endringsagent
Ansvar- 
Virksomhetsområde

Gjennomføres 
innen  
utgangen av 

Motivere til redusert strømforbruk i husholdninger – informasjonsopplegg om 
strømsparetiltak både i form av enkelttiltak og strukturmessige tiltak, samt 
støtteordninger

Teknisk forvaltning/Kultur og 
kommunikasjon 

2022

Aktivt informere innbyggere og næringsliv om muligheter til å ta 
klimavennlige valg 

Teknisk forvaltning/Kultur og 
kommunikasjon 

2022

Legge til rette for og informere om de positive aspektene ved samkjøring ved 
pendling

Teknisk forvaltning/Kultur og 
kommunikasjon 

2022

Økt fokus på redusert forbruk: Oppfordre og bidra til bytte/kjøp-salg 
evenementer i kommunen (for eksempel sportsutstyr, klær møbler)

Teknisk forvaltning/Kultur og 
kommunikasjon 

2023

Økt fokus på redusert matsvinn: Bidra til opplæring i bruk av mat ”utgått på 
dato” og restemat

Teknisk forvaltning/Kultur og 
kommunikasjon 

2022

Etablere et eget område på kommunens hjemmeside med informasjon om 
energi og klima, med linker til aktuelle nettsteder (fokusere på tilgjengelighet 
og aktualitet- og prioritere ressurser til vedlikehold)

Teknisk forvaltning/Kultur og 
kommunikasjon 

2020

Kommunikasjonsarbeid mot idrettslag/foreninger som drifter energikrevende 
anlegg og prosesser (energibruk og avfall)

Teknisk forvaltning/Kultur og 
kommunikasjon 

2023

Kommunal styring/drift
Ansvar- 
Virksomhetsområde

Gjennomføres 
innen  

utgangen av 

Gi tilbud til enkelte klassetrinn om gratis undervisningsdag på Energisenteret 
på Hunderfossen 

Oppvekst 2020

Informasjonsformidling og holdningsskapende arbeid om klimaspørsmål skal 
innarbeides i lokale læreplaner i grunnskolen

Oppvekst 2023

Miljøfyrtårnsertifisere kommunale virksomheter Teknisk forvaltning 2023

Innføre obligatorisk bolk i mal for alle saksframlegg der hensyn til klima- og 
miljø skal vurderes

Kultur og kommunikasjon/
Teknisk forvaltning 

2019

Arbeide for å innføre samarbeid mellom kommunene på Hedmarken for 
framtidige klimastrategier og felles utarbeiding av klimaplan

Teknisk forvaltning 2023

Vurdere forslag til tilskuddsordning for effektive klimatiltak for næringsliv og 
private 

Teknisk forvaltning 2020

Arbeide for å etablere vaskeri på Løten virke- godkjent for tekstiler fra 
helseinsitusjoner 

Velferd 2021

Klimaplanenes handlingsdel rulleres hvert 4. år og konkretiseres i målbare 
tiltak

Teknisk forvaltning 2023

Status for tiltakene i handlingsplanen rapporteres årlig gjennom kommunens 
årsmelding - og følges opp i budsjett-behandling

Teknisk forvaltning årlig

Klimatilpasning
Ansvar- 
Virksomhetsområde

Gjennomføres 
innen  

utgangen av 

Prioritere kunnskapsinnhenting og kursvirksomhet for å bedre den  
kommunale kompetansen på området

Hedmarken landbrukskontor/
Teknisk drift/ Teknisk 
forvaltning

2023

Inkludere langsiktige klimahensyn i samfunns- og arealplanlegging
Teknisk forvaltning 
og andre relevante 
virksomhetsområder

løpende

Inkludere langsiktige klimahensyn under planlegging i landbrukssektoren Hedmarken landbrukskontor løpende

Kartlegge framtidig skadepotensial langs bekker og vassdrag i tettbygde strøk 
(i hovedsak Vingerjessa)

Teknisk forvaltning 2023

Legge treleddsstrategien til grunn i nye arealplaner (infiltrasjon, fordrøyning 
og trygg avledning av overvann)

Teknisk forvaltning løpende

Innkjøp og forbruk
Ansvar- 
Virksomhetsområde

Gjennomføres 
innen  

utgangen av 

Legge ambisiøse krav og synliggjøre vurdringer av klimafotavtrykk ved alle 
anskaffelser

Stab og alle 
virksomhetsområder

2020/løpende

Vektlegge kort reiseavstand og transporteffektive leveranser ved innkjøp Alle virksomhetsområder løpende

Vurdere om varer som erstattes kan gjenbrukes Alle virksomhetsområder løpende

Prioritere kjøp/leasing av biler med lavt CO
2
-utslipp eller el-biler ved 

anskaffelse
Alle virksomhetsområder løpende

Redusere papirforbruket i kommunal virksomhet Alle virksomhetsområder løpende

Vurdere utvidet innkjøpsfelleskap med andre kommuner i regionen Stab 2023

Stimulere til redusert brukt av emballasje ved anskaffelser/innkjøp Alle virksomhetsområder løpende

Benytte lokalprodusert mat i skoler og institusjoner
Relevante 
virksomhetsområder

2023

Avfallsbehandling
Ansvar- 
Virksomhetsområde

Gjennomføres 
innen  

utgangen av 

Vurdere prøveordning med elektrisk anleggskjøretøy til bruk på kommunale 
avfallsdeponi (sammen med de andre eierkommunene)

Sirkula/Teknisk forvaltning 2020

Opplæring og oppfølging i optimale avfallshåndteringsrutiner for ansatte i 
helse- og oppvekstsektoren

Velferd og oppvekst 2020

Kreve klimaeffektiv logistikk i avfallshåndtering Eiendom løpende

Bygg, eiendom og energi
Ansvar- 
Virksomhetsområde

Gjennomføres 
innen  

utgangen av 

Jobbe kontinuerlig med reduksjon av energiforbruket i kommunale bygg Eiendom løpende

Fokusere på bruk av miljøvennlige byggematerialer i rehabiliterings- og 
nybygg-prosesser (kretsløpstankegang)

Eiendom løpende

Stille strenge og ambisiøse klimakrav i alle ledd i byggeprosesser Eiendom løpende

Prioritere bruk av lokalt trevirke i kommunale byggeprosjekter Eiendom løpende

Planlegge bygg som legger til rette for effektiv avfallshåndtering Eiendom løpende

Planlegge for effektiv energistyring Eiendom løpende

Ved etablering av nye bygg skal det vurderes om bygget kan anlegges som 
selvforsynte med energi 

Eiendom løpende
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Utslippskilde
Kort beskrivelse av metode for statistikk, variabler som brukes for å fordele utslippene på 
kommuner

In
du

st
ri,

 o
lje

 o
g 

ga
ss

vi
rk

so
m

he
t Inkluderer også bergverk. 

Data rapportert fra bedrifter med utslippstillatelse, samt beregnet av SSB og Miljødirektoratet. Hovedsakelig 
data for CO

2
-utslipp og energiforbruk. 

Utslippet plasseres direkte til kommunen ettersom man kjenner til nøyaktig plassering av utslippskilden. 
Utslippsstatistikken er vurdert av SSB til å være av god kvalitet.

En
er

gi
fo

rs
yn

in
g

Omfatter avfallsforbrenning, fjernvarme (unntatt avfallsforbrenning), elektrisitetsproduksjon og annen 
energiforsyning.
Data rapportert fra bedrifter med utslippstillatelse og beregnet av SSB og Miljødirektoratet. Data på CO

2
-utslipp, 

energiforbruk og mengde forbrent avfall. Data fra Norsk Fjernvarme brukes for å beregne utslipp fra anlegg 
unntatt avfallsforbrenning. 
Utslippet plasseres direkte til kommunen ettersom man kjenner til nøyaktig plassering av utslippskilden. 
Generelt god kvalitet på utslippsstatistikken, ifølge SSB. 
Utslippsstatistikken rundt små anlegg (<50 MW) i fjernvarmeproduksjon vurderes som mindre presis i denne 
kategorien, siden det ikke er obligatorisk å rapportere inn data til Miljødirektoratet.

O
pp

va
rm

in
g

Omfatter oppvarming av næringsbygg og husholdninger. Utslipp forårsakes hovedsakelig av forbrenning av 
ulike petroleumsprodukter, og fra vedfyring. 
Beregner utslipp til oppvarming basert på salgstall i petroleumsstatistikken (PS) per kommune fordelt på 
postnummer for alle næringer unntatt industri og videreforhandlere. Ikke alt salget av energivarer er plassert 
på kommuner. Denne resten er ikke fordelt til de ulike kommunene.

Det er ingen informasjon om hvor den ufordelte resten er brukt. Sum kommuner blir derfor ulik den nasjonale 
totalen. 
Usikkerhet til underkategorien vedfyring, da man bruker befolkningstall i kommunene for å fordele data på 
fylkesnivå til kommuner. 
Utslippstall for kommunale og fylkeskommunale bygg er basert på innrapporterte data om forbruk av olje, 
naturgass og bioenergi i KOSTRA. 
SSB: De fleste kommuner får beregnet for lite forbruk siden det er en del salg som mangler plassering på 
kommuner. SSB kjenner ikke til hvordan dette slår ut i de forskjellige kommunene.

Ve
itr

af
ik

k

Omfatter lette og tunge kjøretøy. Andelen tungtrafikk av den totale trafikken blir beregnet i forbindelse med 
støyberegninger.
Nasjonale utslipp fordeles til kommuner basert på beregnet trafikkarbeid på kommune-, fylkes-, riks-, og 
europaveier. Trafikkarbeid på kommunale veier er modellert av SSB, mens riks-, europa-, og fylkesveier er 
basert på tall fra Vegdatabanken (NVDB). Beregnet trafikkarbeidet på kommunale veier gjelder 2014 og 
er tilbakeskrevet til 2013, 2011 og 2009 ved hjelp av fylkesindeksen for veitrafikk utarbeidet av Statens 
Vegvesen/Vegdirektoratet.
Usikkerheten i CO

2
-utslippet er hovedsakelig bestemt av i hvilken grad salgstallene for bensin og autodiesel 

gjenspeiler virkelig forbruk. 
Modellering av trafikk på kommunale veier er heftet med stor usikkerhet. Tilbakeskriving fra modellår til 
beregningsår ved hjelp av fylkesindeks fanger ikke opp omfordeling mellom kommuner innen fylket.

8 Vedlegg

8.1 Miljødirektoratet/SSB sin metodikk for kommunefordelte utslippsregn-
skap

Lu
ft

fa
rt

Omfatter utslipp fra avgangs- og ankomstfasen for fly og helikoptre som lander eller tar av fra norske flyplasser. 
Inkluderes uavhengig av om flyvningen går til en norsk eller en utenlandsk destinasjon. 
Data hentes fra Eurocontrol, som inkluderer informasjon om flyvninger til og fra landingsplasser i Norge, med 
beregnet drivstofforbruk og utslipp. Kommunens grense blir satt til å inkludere luftrommet opp til 3 000 fot 
(914,4 meter). 
Faktisk forbruk og utslipp kan avvike fra beregnet forbruk og utslipp. 
Summen av utslipp fra innenriks flyvninger vil være noe høyere enn utslippene som rapporteres i det nasjonale 
utslippsregnskapet, da nasjonale utslippsregnskap kun inkluderer innenlandsk flyvning. 
Statistikk dekker ikke militære flyvninger, eller flyvninger som følger visuelle flyveregler (VFR) som 
hovedsakelig er småfly.

D
ie

se
ld

re
vn

e
 m

ot
or

re
ds

ka
pe

r

Omfatter bruk av avgiftsfri autodiesel i motorredskaper i blant annet jordbruk, skogbruk, forsvar, bygg og 
anlegg. Utslipp fra traktorer og anleggsmaskiner er de største utslippskildene. 
Fordeles til den enkelte kommune basert salg av avgiftsfri diesel til næringer utenom industri og bergverk 
og salg til elektrisitet, gass-, damp- og varmtvannsforsyning i petroleumsstatistikken (PS). Det er igjen en 
ufordelt rest når forbruket i industri og bergverk og salg til elektrisitet, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 
og det som er kommunefordelt fra PS er fratrukket totalt salg i PS. Denne resten er ikke fordelt til de ulike 
kommunene.

Sn
øs

co
ot

er

Omfatter registrerte snøscootere (beltemotorsykler) i norske kommuner og på Svalbard. 
Utslipp er fordelt etter kommune på bakgrunn av hvor snøscooteren er registrert.
Data for registrerte snøscootere (beltemotorsykler) i kommunen er hentet fra Opplysningskontoret for 
veitrafikk. 

For beregning av utslipp fra snøscootere innenfor norske kommuner brukes bestandsdata for registrerte 
beltemotorsykler per kommune. I metodikken antas en årlig kjørelengde for alle snøscootere på 850 km/år. 
Dette samsvarer med antatt årlig kjørelengde i nasjonalt utslippsregnskap. 
Utslipp er fordelt etter kommune etter hvor snøscooteren er registrert. Dette er ikke nødvendigvis der utslippet 
oppstår.
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rd

br
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Omfatter utslipp tilknyttet biologiske prosesser i husdyrene, gjødsla og dyrkingsjorda som fører til dannelse av 
metan og lystgass. Utslipp fra energibruk i jordbruk er ikke medregnet her, men er plassert på bruk av redskap 
og oppvarming. Metode hentet fra SSBs kommuneanalyse [8]. 
Metoden brukt for å beregne utslipp varierer fra kilde til kilde. På et overordnet nivå er det dog visse 
fellestrekk. Utgangspunkt for beregninger av utslipp er beregninger på nasjonalt nivå. Deretter brytes utslipp 
ned til fylkes- og kommunenivå ved ulike fordelingsnøkler som f.eks. antall dyr, beregnet mengde nitrogen i 
husdyrgjødsel og fulldyrket jordbruksareal. 
Fordelingsnøklene er jevnt over basert på god statistikk, og de er nært relatert til utslippene. Utslippsendring 
på kommunenivå vil være basert på endret utslipp på fylkes- eller landsnivå og volumendringer i kommunen. 
Egne tiltak i kommunen utover dette vil ikke fanges opp.
Svakhet da fordelingsnøklene er kvantitative og knyttet til omfanget av aktiviteten. Fanges dermed ikke opp 
kvalitative variasjoner mellom fylker og kommuner.
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Beskriver utslipp av metangass fra deponier, utslipp fra biologisk behandling av avfall, samt utslipp fra avløp og 
avløpsrensing. 
Utslipp fra avfallsforbrenning er inkludert i energisektoren siden forbrenning av avfall i Norge i stor grad gjøres 
med energigjenvinning. 
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Utslipp fra avfallsdeponigass beregnes etter metodikk som brukes i SSBs kommuneanalyse [8]. 
Siden 2009 har det vært forbud mot å deponere nedbrytbart avfall. Utslipp vil fortsatt forekomme basert på det 
som tidligere er deponert i den enkelte kommune. Uttak av metan reduserer utslippene.  Uttak rapporteres til 
Fylkesmannen/ Miljødirektoratet.
Beregner utslipp til hver kommune basert på mengden avfall som er deponert i kommunen. Det antas en 
sammensetning av avfall som er lik på alle deponier. Forskjeller i utslipp grunnet forskjellige sammensetning i 
avfall eller andre tiltak fanges ikke opp.
I mange tilfeller vil utslippsfaktor for et anlegg variere mellom kommuner. Det er ikke utviklet utslippsfaktorer 
for de enkelte deponiene. I og med at utslippsfaktoren er svært forskjellig avhengig av deponiets/anleggets 
alder og sammensetning, vil bruk av gjennomsnittlig utslippsfaktor for alle anlegg gjøre at beregnet utslipp på 
kommunenivå blir vesentlig mer usikkert enn beregningen for hele landet.
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Omfatter metan- og lystgassutslipp fra hjemmekompostering og komposteringsanlegg, og metanutslipp fra 
biogassanlegg.
Komposteringsanlegg: For de kommunene der anlegg har rapportert kompostert mengde brukes innrapporterte 
data direkte. 
Differansen mellom nasjonal mengde kompostert avfall og innrapportert mengder til Miljødirektoratet fra 
anleggene fordeles til kommuner som har anlegg uten rapportering. Fordelingen gjøres ved bruk av KOSTRA 
tabell 10133 som inneholder mengde våtorganisk avfall, park- og hageavfall, avløpsslam, tilsatsstoffer og 
annet som er levert til komposteringsanlegg i hver enkelt kommune.
Biogass: For den største andelen av anleggene hentes produsert mengde biogass fra avfallsselskapenes 
årsrapport og miljørapport. 
For noen anlegg ble produsert mengde biogass brukt. 
For de resterende anleggene, som ikke rapporterer til Miljødirektoratet og der års/miljørapport ikke er 
tilgjengelig, ble produsert mengde biogass hentet fra markedsrapport skrevet i 2016 
Utslipp beregnes ved hjelp av ulik statistikk på bla avfallsmengder, og andre ulike datakilder.

Hjemmekompostering: Det tas ikke hensyn til ulike typer hjemmekomposteringsløsninger, eller hvor godt de 
virker. De som hjemmekomposterer uten tilbud om hjemmekompostering, fanges ikke opp.
Komposteringsanlegg: Noe usikkerhet knyttet til datagrunnlaget fra rapporteringen.
Biogass: Brukes flere ulike datakilder til å beregne utslipp fra biogassanlegg. 
Avfallsselskapenes årsrapport og miljørapport brukes for den største andelen av anleggene, og vurderes som 
en datakilde av god kvalitet
Rapportering til Miljødirektoratet eller data rapporter i markedsrapporten er kun tilgjengelig for ett år og brukt 
på hele tidsserien. Dette medfører derfor usikkerhet i datagrunnlag.
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Omfatter utslipp av lystgass og metan fra avløpssektoren. CO
2
 fra avløpsvann er av biogen opprinnelse og 

regnes som netto nullutslipp. 
Data fra anleggene rapporteres til Miljødirektoratet samt data fra SSB om antall innbyggere koblet til 
renseanlegg, til urenset ledningsnett, og antallet innbyggere som har tettetanker og septiktank. 

Det er usikkerhet knyttet til utslipp som er fordelt til kommuner basert på folketallet. Endringer mellom 
kommuner i samme fylke fanges ikke opp. Det er mindre usikkerhet i tallene som er beregnet for store 
avløpsrenseanlegg. 
Kan være varierende kvalitet på innrapportert data. 
Knyttet usikkerhet til bruken av fordelingsnøkler til å fordele antall innbyggere med tettetank fra fylkesnivå til 
kommunenivå.

Figur 7-1 Detaljert oversikt over klimasporet til kommunens virksomhet

8.2 Detaljert oversikt klimaspor kommunens virksomhet
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