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1 Hit skal Hvaler kommune 

Hvaler kommune er gjennom sin plassering, sin natur og sine satsningsområder en liten men viktig 
aktør i det overordnede klimaarbeidet. Et hvert lokalt tiltak er med på å bygge opp om en kommunal, 
regional, nasjonal og global satsning. På Hvaler skal «mange bekker små …» bidra til en 
klimaforandring. Tiltakene skal samtidig ha en profil som 
bygger opp om de fortrinnene vi har og bidrar til den 
generelle samfunnsutviklingen. Dette kommer til syne i 
både planverk, visjoner, målsetninger og tiltak. Gjennom 
målbevisst arbeid skal vi sammen utgjøre en forskjell som 
merkes lokalt og bidrar globalt. 

Smart Energi Hvaler har de siste årene bidratt til at Hvaler 
har fått et økt fokus på energi, miljø og klima.  

De neste årene kommer strømnettet i Norge til å 
gjennomgå enorme endringer. Blant annet blir det krav for 
samtlige nettkunder i Norge å ha installert smarte 
strømmålere, såkalte avanserte måle- og styringssystem 
(AMS), innen 2018. Fredrikstad Energi og Hvaler kommune 
er i forkant av utviklingen ved at alle strømkunder på 
Hvaler allerede har fått installert slike strømmålere. 
Gjennom de smarte strømmålerne får Fredrikstad Energi 
data som de bruker til å utvikle bedre tjenester og 
produkter til sine kunder. Installeringen av de smarte 
strømmålerne inngår i prosjektet Smart Energi Hvaler, som 
Fredrikstad Energi og forskningsmiljøet NCE Smart Energi Markets var blant initiativtagerne til for to 
år siden. Hvaler kommune skal gjennom denne planen sørge for at vi tar et samlet grep om de 
mulighetene og utfordringene vi står ovenfor i de kommende årene.  

2 Bakgrunn og prosess 

 Rammer og premisser for planarbeidet 

 Lovhjemmel 

Hvaler kommunes arbeid med klima- og energiplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 11. 
Arbeidet med planen følger plan- og bygningslovens krav for prosess, medvirkning og innhold. 

 Klima- og energiplanens plass i det kommunale plansystem  

Relevant plansystem består av: 

Planstrategi  

Planstrategien kalles det styrende dokumentet i det kommunale plansystemet. Planstrategien er en 
oversikt over det samlede planbehov i kommunen. Satsingsområdene er også beskrevet her. 

Kommuneplan  

Kommuneplanen er todelt: 

 En samfunnsdel bestemmende for kommunens samfunnsutvikling 

 En arealdel bestemmende for bruken av areal 

Bilde 1 - Foto: Tora Klevås 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse  

En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal kommunen gjøre etter forskrift om kommunal 
beredskapsplikt (FOR-2011-08-22-894). ROS-analysen gir en vurdering av sannsynligheten for at ulike 
hendelser rammer samfunnet, eksempelvis pandemier, ras, flom, brann, og konsekvensene ved disse 

Klima- og energiplan  

Klima- og energiplanen er kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, 
arealdel og helhetlig ROS-analyse. Føringer og tiltak i kommuneplanen vil forme innholdet i klima- og 
energiplanen. 

Økonomiplan  

Tiltak i klima- og energiplanen må forankres i kommunens økonomiplan 

Sektorplaner  

Tiltak i klima- og energiplanen former innholdet i ulike sektorplaner 

 Internasjonale føringer 

Rammeverket for det internasjonale klimasamarbeidet er «FNs rammekonvensjon om 
klimaendringer» (Klimakonvensjonen). Konvensjonen ble vedtatt i 1992, og er ratifisert av 195 
parter. Klimakonvensjonen har som langsiktig mål at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren 
skal stabiliseres på et nivå som forhindrer en farlig og negativ menneskeskapt påvirkning på 
klimasystemet. 

Konvensjonen inneholder ingen tallfestede utslippsforpliktelser for de enkelte parter, men sier at 
industriland må gå foran i bekjempelsen av klimaendringene og deres negative effekter, og 
demonstrere dette gjennom nasjonale virkemidler og tiltak. 

 Kyotoavtalen 1997 

Kyotoavtalen ble ferdigforhandlet og vedtatt på partimøtet under Klimakonvensjonen i Kyoto i Japan 
i desember 1997. Kyotoavtalens mål er å redusere de samlede utslippene av de viktigste 
klimagassene til minst 5 % under 1990-nivå i en forpliktelsesperiode som går fra 2008 til 2012. 
Kyotoavtalen er gått inn i sin andre forpliktelsesperiode som går fra 2013 til 2020. Siden store 
fremvoksende økonomier som Kina, India og Brasil ikke er forpliktet av Kyotoavtalen og store 
industriland som USA og Canada ikke har ratifisert avtalen, så dekker avtalen kun 15 % av de globale 
klimagassutslippene. Dette viser seg i at det globale utslippet av CO2 var 52 % høyere i 2010, 
sammenlignet med 1993-nivå.  
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 Paris-avtalen 

Alt nedenfor i dette kapittel er hentet fra: 
http://www.fn.no/Tema/Klima/Klimaforhandlinger/Dette-er-Paris-avtalen 

På klimatoppmøtet i Paris 12. desember ble verdens land enige om en historisk klimaavtale som skal 
gjelde fra 2020. Hovedpunktene i avtalen er:  

ALLE land har forpliktelser 

 

Til nå er det bare rike land som har forpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp. Paris-avtalen gjelder 
for alle land, selv om det forventes at de rike landene skal gjøre mest. 

 Alle land skal lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Planen skal 
inneholde et mål for hvor mye landet skal kutte. Dette målet skal fornyes hvert femte år fra 
og med 2020. Hver gang det fornyes må det bli mer ambisiøst enn det var forrige gang. 

 Alle land skal rapportere hvordan det går med utslippskuttene hvert femte år fra og med 
2023. 

Det skal ikke bli mer enn 2 grader varmere, og helst ikke mer enn 1,5 

 

 Landene er enige om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader før 
århundret er over. 

 I tillegg skal de gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader. 

http://www.fn.no/Tema/Klima/Klimaforhandlinger/Dette-er-Paris-avtalen
http://www.fn.no/Tema/Klima/Hva-er-togradersmaalet
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Landene har en plan for hvordan de skal greie dette 

 

 Verden skal nå toppen for klimagassutslipp så fort som mulig. Etterpå skal mengden utslipp 
til atmosfæren synke jevnlig. 

 I andre del av århundret, en gang mellom 2050 og 2100, skal vi være klimanøytrale. 

 

De rike landene må betale, de mindre rike kan betale 

 

 Rike land skal bidra med penger til å hjelpe fattige land med å kutte utslippene sine, og til å 
tilpasse seg klimaendringene. 

 Land som ikke er fullt så rike kan også bidra, men er ikke forpliktet. 

 I begynnelsen skal landene bidra med 100 milliarder dollar i året. Etter hvert skal dette tallet 
økes. 

Hva betyr "klimanøytralitet"? 
 Klimanøytralitet innebærer at man ikke slipper ut mer klimagass i atmosfæren 

enn det man greier å fange opp eller fjerne. 

 Mange norske miljøorganisasjoner er bekymret for at målet om klimanøytralitet 
vil ta bort fokuset på utslippskutt. Norge vil for eksempel kunne fortsette med 
olje- og gassvirksomhet, så lenge de støtter skogprosjekter og andre tiltak som 
fanger opp CO2. 
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Alle land må tilpasse seg klimaendringene 

 

 Landene skal bli bedre til å samarbeide om klimatilpasning, og dele på kunnskap og 
erfaringer. 

 De fattigste landene skal få hjelp til god og effektiv klimatilpasning. 

 Alle land skal lage nasjonale klimatilpasningsplaner. 

 Landene skal finne gode metoder for å håndtere tap og skade som oppstår, for eksempel 
etter naturkatastrofer, flom og tørke. Systemer for tidlig varsling, risikoforsikring og 
migrasjon er blant temaene som skal jobbes videre med.  

 Nasjonale føringer 

 Klimamål 

Under behandlingen av regjeringens første klimamelding i 2007 ble det inngått en avtale mellom 
regjeringspartiene og deler av opposisjonen (Kristelig folkeparti, Venstre og Høyre) kalt klimaforliket. 
etterkant av den nye klimameldingen (Stortingsmelding nr. 21 2011-2012) ble det fremforhandlet et 
nytt klimaforlik mellom de samme partene.  

Klimaforliket har følgende overordnede mål for norsk klimapolitikk: 

Redusere utslippene frem til 2020: 

Norge skal frem til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser 
tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990. 

Karbonnøytralitet senest i 2030: 

Som en del av an global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store 
forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at 
Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030. 

Nasjonale forventninger 

For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om 
at det hvert fjerde år skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging. Andre generasjons nasjonale forventninger ble vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015 og har stort fokus på klima og bærekraftig arealbruk. Regjeringen forventer 
følgende av regional og kommunal planlegging: 

 Planprosessene skal være gode, raske og effektive 

 Areal- og samfunnsutviklingen generelt skal være bærekraftig og klimavennlig 
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 By- og tettstedsområdene spesielt skal vær attraktive og klimavennlige 

Disse forventningene er nærmere utdypet i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 
fra 2009, samt Stortingsmeldingene nr. 21 (2011-2012) Norsk Klimapolitikk og nr. 33 (2012-2013) 
Klimatilpasning. 

 Regionale føringer 

Klima og folkehelse utgjør de to hovedperspektivene i fylkesplanen Østfold mot 2050. I henhold til 
fylkesplanen skal Østfold være klimanøytralt innen 2030. 

Østfold fylkeskommune har gjennom regional plan «Energi og klima i Østfold» (2009-2012) vedtatt 
følgende klimamål for Østfold: 

 For at Østfold skal kunne oppfylle sin del av de nasjonale klimamålene, må vi redusere 
klimagassutslippene med 10 % innen 2012, 20 % innen 2020 og 55 % innen 2030 i forhold til 
utslippene i 2005. 

Tar vi hensyn til at det er enklere å gjennomføre utslippsreduserende tiltak innen oppvarming, enn 
fra transport, avfallsbehandling og landbruk, betyr dette at: 

 Delmål: 

 Utslipp fra transport (mobile kilder) skal reduseres gjennomsnittlig 1 % pr år fra 2005. 

 Utslipp fra energi til oppvarming (stasjonær forbrenning) skal reduseres tilsvarende 2 % pr år 
fra 2005. 

 Utslipp fra avfall og landbruk (prosess) skal reduseres tilsvarende gjennomsnittlig 1 % pr år 
fra 2005. 

Klimautfordringen er global. Gjennom forbruk av varer bidrar vi indirekte til utslipp andre steder. For 
å ta sin del av omleggingen til et mer bærekraftig forbruksmønster må vi i Østfold også: 

 Øke andelen avfall som gjenvinnes til 80 % i tråd med nasjonale resultatmål (jf. St.meld. 26 
(2006-2007)) 

 Etterspørre miljøvennlige varer og tjenester. Det offentlige må gå foran som ansvarlig 
forbruker (jf. St.meld. 26 (2006-2007)) ved at miljøegenskapene til produkter og tjenester 
vektlegges som tildelingskriterium for fremtidige fylkeskommunale og kommunale 
rammeavtaler i Østfold. 

For å oppnå den tilsiktede klimavirkningen må det for øvrig velges tiltak som sikrer at målene nås 
uten at den samlede elektrisitetsbruken øker ut over dagens nivå. 

 Kommunale føringer 

 Visjon, mål og strategisk destinasjon 

Hvaler kommune har følgende visjon/slagord:  

 

«flest soldager –– uansett vær» 
Fra kommuneplanens samfunnsdel 
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Visjonen «Flest soldager – uansett vær» er en innarbeidet og godt etablert overbygning for 
forutsetninger, målsetninger og prioriteringer i Hvaler kommune. Sola, vinden og havet danner 
bakteppe både for hverdagsliv og fest i Hvalersamfunnet. «Flest soldager» sier noe om vårt selvbilde, 
vårt omdømme, og våre prioriteringer i arbeidet med å utvikle Hvaler-samfunnet videre. Kommunens 
aktiviteter, tiltak og beslutninger skal innrettes mot oppfyllelse av visjonen. 

I samfunnsdelen er visjonen fulgt opp av fire hovedtemaer som ligger til grunn for det langsiktige 
arbeidet i kommunen. Ett av disse er «Klima – langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling». 

Overordnet målsetning for temaet Klima i kommuneplanens samfunnsdel: 

Hvaler kommune skal ivareta naturgrunnlag, miljø og klima og legger miljøprioriteringer til 
grunn for beslutninger på alle forvaltningsnivåer. 

For å følge opp samfunnsdelens temaer har Hvaler kommune valgt å legge en strategisk destinasjon 
til grunn for det arbeidet vi gjør i perioden 2015 til 2023. For å nå denne destinasjonen har vi utviklet 
et strategisk målkart som gir rom for retning og prioritering. 

 

Både den strategiske destinasjonen og enkelte av de overordnede målene er viktige for den planlagte 
utviklingen innenfor klima- og energiområdet. Innenfor samfunnsutviklingsområdet er det spesielt 
under målsetningen «Vi utvikler opplevelsen Hvaler» at klima- og energiplanen vil være med å bidra 
til måloppfyllelse. Videre blir det konkrete arbeidet innenfor klima- og energiområdet sett i lys av 
målene «Vi leverer brukerorienterte innovative tjenester» og «Vi utnytter ressursene effektivt ved å 
jobbe smartere» viktig for å få til en balansert oppnåelse av kommunens mål. 
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 Hovedmål for klima- og energiplanen 

På bakgrunn av kommunens visjon og overordnede mål vil Hvaler kommune ha følgende 
hovedmålsetning for klima- og energiarbeidet: 

 

For å nå hoved målsetningen må kommunen agere, informere og bidra til å skape klima- og 
energivennlige holdninger i Hvalersamfunnet. I kapittel 6  

 Planprosessen 

 Medvirkning 

Hvaler kommune arbeider for at barn og unge skal engasjere seg i miljøspørsmål. Målet er at barn og 
unge får en opplærings arena innenfor klima- og energispørsmål hvor de får komme med konkrete 
tiltak for å redusere klimagassutslipp og endre energibruken. Gode eksempler er: 

 Enovas Energiutfordring er et gratis og moderne undervisningsprogram tilpasset 5. – 7. trinn 
i grunnskolen.  

 Newtonrommene er en annen arena som retter seg mot 8. til 10. klasse og har som mål å 
fremme realfagsinteressen. 

Videre har det blitt holdt møte med interesse-, miljø- og naturvernorganisasjoner i Hvaler kommune. 
Forslag til planplanprogram er sendt på høring. Forslaget er annonsert i Fredrikstad Blad og lagt ut på 
kommunens hjemmeside. 

 Kommunens virksomheter 

Virksomhetene har kommet med innspill til problemstillinger i kommuneplanen, og bidratt til 
utformingen av plandokumentene gjennom temamøter og utredninger. 

 Organisering av arbeidet 

 Styringsgruppe 

Det ble fastsatt styringsgruppe og arbeidsgruppe av rådmannens ledergruppe i sak 125/13 den 
17.12.2013 med medlemmer fra flere virksomheter og avdelinger som blir berørt av klima- og 
energiplanen. 

 Arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen består av deltakere fra virksomhetene Areal og byggesak og Kommunalteknikk og 
eiendom. Arbeidet ledes av virksomhet Kommunalteknikk. Norsk Enøk og Energi har bistått med 
skriving og deltatt på arbeidsgruppemøtene. Videre har Smart Energi Hvaler og Klima Østfold bistått 
etter behov. 

  

  

Hvaler kommune skal være en klimanøytral kommune i 2030! 
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 Kommunens virkemidler og roller 

I Klimakur 2020, (en utredning som viser hvordan Norge kan kutte sine utslipp med inntil 22 mill. 
tonn CO2 innen år 2020), blir det pekt på at svært mange offentlige beslutninger har stor innvirkning 
på hvordan samfunnet er formet. Resultatet av mange av disse beslutningene, som infrastruktur og 
arealplanlegging, har virkninger langt fram i tid og er med på å sette svært viktige rammebetingelser 
for framtidige energiforbruk og utslipp. 

Kommunal sektor har en viktig rolle i disse beslutningsprosessene. Mange av disse beslutningene er 
små og skjer i løpende saksbehandling innenfor eksisterende forvaltningspraksis. Samlet sett er 
imidlertid effektene store fordi alt som bygges har lang levetid. 

Kommunene har således en viktig rolle for å bidra til å redusere klimagassutslippene særlig på lang 
sikt, gjennom sin forvaltning av plan- og bygningsloven (PBL). Kommunen kan og må gjennomføre 
tiltak innenfor egen virksomhet for å oppnå den nødvendige troverdighet i lokalsamfunnet. I tillegg 
er det mulig å legge opp til en stor grad av involvering fra andre lokale aktører for at målsettingene 
skal oppnås, dvs. innbyggerne, bedrifter, landbruket og ulike organisasjoner. 

Kommunen kan gjennomføre tiltak innenfor egen virksomhet. I tillegg er det mulig å legge opp til en 
stor grad av involvering fra andre aktører i lokalsamfunnet for at målsettingene skal oppnås, det vil si 
innbyggerne, bedrifter, landbruket og ulike organisasjoner.  

For sektorene transport og avfall vil et regionalt samarbeide være nødvendig for å oppnå resultater. 

Kommunen kan aktivt bruke de virkemidler man rår over i sine ulike roller. Dette er i hovedsak: 

 I egen organisasjon og virksomhet.  

 Som forvalter av plan- og bygningsloven, utnytte mulighetene. 

 I undervisningsrollen, gi kunnskap til skoler og barnehager om klima og energi. 

 Som pådriver overfor lokalt næringsliv, slik at disse gjennomfører tiltak. 

 Som pådriver overfor egen befolkning og lokale organisasjoner, slik at disse gjennomfører 
tiltak. 

 Som pådriver overfor nabokommuner, fylkeskommunen og stat. Spesielt er dette relevant 
for avfall- og transportløsninger. 

 Informasjonsspredning, sikre oppfølging av klima- og energiplanen og informere om 
utviklingen, både internt og eksternt. 

For å oppnå resultat som forutsatt er det viktig at kommunen gir føringer, setter av ressurser på 
tiltakene og plasserer ansvaret og oppfølgingen av tiltakene hos de rette personer og grupper. 

 Beregningsgrunnlag utslippstall 

For å finne fram til tallene om forbruk og utslipp, er nettstedene til Miljøstatus i Norge og Statistisk 
sentralbyrå (SSB) benyttet. Fredrikstad Energiverk har også bistått med faktatall fra den lokale 
energiutredningen som de utarbeider annet hvert år. 

Offisiell statistikk fra Miljøstatus miljostatus.no opererer med beregnede tall for klimagassutslipp og 
ikke målte, faktiske tall. Datakvaliteten er derfor usikker på kommunenivå. Alle tall presentert 
nedenfor, og som gjelder for hele kommunen, er hentet fra denne statistikken. 

SSBs offisielle kommunefordelte energistatistikk har ikke blitt videreført etter 2009. Statistikk for 
øvrige energislag utenom elektrisitet, det vil si fyringsolje, parafin, gass, bioenergi og ved, er ikke 
lenger utarbeidet på kommunenivå. Dette er begrunnet av SSB med at sikkerheten/nøyaktigheten i 
datakildene er for dårlig. Siste offisielle tall i denne energiutredningen er derfor fra 2009, som en 
indikasjon på hvilket forbruksnivå de øvrige energislag ligger på. For øvrig har Hvaler kommune, 
gjennom samarbeidet i Klima Østfold, tilgang på klimastatistikk utarbeidet av Asplan Viak. 
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 Lokale energiressurser  

 Vind 

Det har vært utført vindmålinger for å kartlegge muligheten for 
vindkraftproduksjon på Kirkøy.  

Ved kommunens nye miljøstasjon Sandbakken, planlegges det et 
pilotprosjekt med bruk av mikrovind.  

 Sol 

Solenergi utnyttes til en viss grad i Norge, men potensialet er 
større. Man ser en utvikling i økt bruk både til produksjon av 
elektrisitet (solceller) og varme (solfangere) de siste årene, men 
utnyttelsesgraden i kommunen er ukjent. Som figuren under viser, 
er Hvaler i Østfold et av de stedene med mest solinnstråling i 
Norge, både sommer og vinter. 

 Hav 

Energi fra bølger og tidevannsstrøm utnyttes i liten grad i Norge, og 
potensialet er stort i kystkommunen vår. Varmepumpe fra sjø er et 
spennende alternativ til luft og borehull.   

 Biobrensel 

Det er begrenset med skogressurser i Hvaler kommune, men mer 
enn nok til å kunne levere lokal biovarme til eventuelle biokjeler. 
Hvaler kommune har et produktivt skogareal på 16 500 daa. 
Tilveksten er beregnet til 6 750m3/år og mulig hogstkvantum er 
beregnet til 3170m3/ år eller ca. 8 GWh. I tillegg kommer 
rydningsvirke, grener og topper. For mange boliger og hytter kan 
egne ressurser dekke en stor del av oppvarmingsbehovet. 

 Avfall og biogass 

Hvaler kommune har egen kommunal innsamling og sortering av 
husholdningsavfallet. Vi leverer imidlertid avfallet til FREVAR i 
Fredrikstad der det forbrennes og benyttes videre til fjernvarme. 
Energipotensialet i husholdningsavfallet fra Hvaler utgjorde ca. 5 
GWh i 2012. Det er ingen biogassanlegg i kommunen. 

 Varmepumper 

Ved hjelp av varmepumper utnyttes stadig mer av 
omgivelsesvarmen i uteluft, sjø og grunn. Væske-vann 
varmepumper som utnytter grunnvarme, eller luft-vann 
varmepumper, er gode alternativer der det er vannbåren 
gulvvarme og kan erstatte tradisjonelle varmesentraler. 

  

Indirekte utslipp fra 
strøm 

 

El-forbruket gir ingen 
direkte utslipp av 
klimagasser på Hvaler, 
men i den grad 
elektrisiteten er 
produsert av fossile 
brensler (for eksempel 
ved import av 
kullkraft) vil det gi 
indirekte utslipp. 

Det er bruken av 
fossile brensler 
fyringsolje, parafin og 
gass som er årsaken til 
klimagassutslippene 
for stasjonær sektor 
(boliger, næringsbygg, 
anlegg) på Hvaler. 

 

Foto: Tora Klevås 
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3 Dette gjør Hvaler kommune 

Hvaler kommune er på ingen måte passiv til klima- og 
energiarbeidet. Over flere år har kommunen arbeidet aktivt i 
forhold til å informere både befolkning og næringsliv om 
viktigheten av dette arbeidet. Gjennom blant annet å sette fokus 
på kommunale miljøfyrtårn, kjøpe inn elektriske sykler og 
planlegge for økt bruk av el-biler har vi jobbet aktivt inn mot de 
kommunale virksomhetene og de ansatte for å sette arbeidet på 
dagsordenen internt hos oss. Smart Energy Hvaler prosjektet har i 
løpet av de siste årene bidratt til at vi som kommune har fått et 
godt omdømme innenfor områder som sol, vind, vann og bruk av 
ren energi i kommunal drift og samfunnsutviklingen. 

 Kommunens rolle overfor innbyggere og 
næringsliv 

I forhold til innbyggerne og næringslivet kan kommunen bidra med 
informasjon gjennom ulike kanaler, som for eksempel kommunens 
hjemmeside på internett. Her kan kommunen gi både egen 
informasjon og lenker til andre aktuelle nettsteder. Gjennom 
Næringsforum har kommunen et godt dialogverktøy med 
næringslivet i kommunen. 

Den vanlige innbygger i kommunen har i hovedsak energiforbruk 
og klimautslipp knyttet til samme faktorer som kommunen som 
bedrift; gjennom energibruk i egne bygninger (bolig, hytte), 
gjennom transportarbeid (bilbruk) og gjennom innkjøp og forbruk. 

Kommunens oppgave kan være å synliggjøre for innbyggerne 
risikoen ved høyt klimagassutslipp, og å fortelle dem hvilke 
muligheter som finnes for at de kan bidra til å redusere 
klimautslippene til luft. 

Skal kommunen lykkes som informant er det særdeles viktig at 
kommunen som bedrift går foran med gode eksempler, slik at 
budskapene kommunen gir virker troverdig. Å feie for egen dør er 
et viktig prinsipp. Kommunen har også en viktig rolle som 
planmyndighet etter plan og bygningsloven. Arealplanlegging har 
stor innvirkning på blant annet, utslipp fra transportarbeid 
(bilkjøring). 

 Kommunens rolle som informant mot 
befolkningen  

 Skoler og barnehager 

For ungdomskoler, barneskoler og barnehager er det tilgjengelig 
flere pedagogiske opplegg som griper fatt i utfordringer med 
hensyn til reduserte klimagassutslipp og redusert energiforbruk. 
Eksempler på dette er Miljøverndepartementets Miljølære, Enovas 
Regnmakerne og barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene. Ved 
å ta i bruk disse læremidlene fullt ut, vil man foruten å påvirke 

Motivasjon 

 

En måte å motivere 
skoleelever og ansatte 
ved ulike virksomheter 
til å sykle mer, er å 
arrangere 
sykkelaksjoner.  

Aksjoner der antall 
reiser til/fra 
eksempelvis jobb 
registreres og premie 
gis til den med flest 
«sykkelreiser» den 
aktuelle måneden. 
Slike aksjoner har vist 
seg å ha god effekt der 
dette er forsøkt.  

Kommunen har en viss 
påvirkningsmulighet 
og kan være en 
tilrettelegger. 

 

Foto: Tora Klevås 
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barna og elevene også gi dem en betydelig kompetanse om disse utfordringene. Barn og unge er 
framtidens beslutningstakere, er mottakelig for nye tankesett og handlingsmønster og kan lettere 
introdusere nye vaner hjemme og senere i arbeidslivet. 

Eiendomsavdelingen, som har ansvar for energibruken i skolene, gjør allerede mye for å redusere 
energiforbruket og går foran som et godt eksempel. Det kan likevel være aktuelt å dra elevene mer 
inn i skolenes eget energiforbruk for å innarbeide gode vaner og kunnskap. For eksempel kan 
loggeutstyr til dette anskaffes og det kan lages prosjektoppgaver på dette temaet. Det bør i den 
forbindelse vurderes om noen skoler skal meldes inn i undervisningsopplegget «Regnmakerne». 
Dette må tas opp med rektorene på skolene. Kommunen bør også vurdere økonomiske incitamenter 
for å spare energi, for eksempel i form av deling av energigevinst, slik at elevene ser at bestrebelsene 
lønner seg. 

 Innbyggerne og næringslivet 

Innbyggerne vil merke seg hva kommunen gjør av tiltak i egen organisasjon. Tiltak man gjennomfører 
bør markedsføres godt, i lokale media og på hjemmesidene. Kommunen er en stor arbeidsplass, og 
ved å arbeide med tiltak og holdninger på miljøområdet, vil man antagelig få en viss spredningseffekt 
i lokalsamfunnet. 

Den samme effekten kan man få i skolene, blant elever og lærere. Det vil være en utfordring å 
engasjere befolkningen til et felles løft, men det kan være en nyttig strategi for å få ting til å skje, 
uten at kommunen må gjennomføre alle tiltak på egenhånd. (Eksempel på en liten kommune som 
har skapt stort engasjement, er Ashton Heyes i England. (www.goingcarbonneutral.co.uk) 

Kommunen kan ha en viss innflytelse på næringslivets energiforbruk og utslipp av klimagasser. Dette 
kan være gjennom en påvirkerrolle og ved å komme med ønsker og krav, for eksempel at de som 
leverandører til kommunen må være miljøsertifiserte. Kommunen kan videre være en pådriver 
overfor næringslivet mht. å skape større bevissthet om støttemuligheter hos Enova til 
energieffektivisering og energiomlegging. Har er det antagelig mange som ikke vet om mulighetene. 
Kommunen kan også skape større bevissthet om ulike typer miljøsertifisering, og være behjelpelige 
med å lose de gjennom en slik prosess, fram til sertifisering. Ikke minst kan kommunen begynne å 
miljø sertifisere egne virksomheter, og slik gå foran som et godt eksempel. 

Det er også viktig at kommunen i kontakt mot innbyggerne på andre områder, for eksempel på 
servicekontoret og i saksbehandlingen viser at klima-, energi- og miljøsaker flagges høyt. Det er 
derfor viktig at kommunen styrker sin kompetanse på disse fagfeltene.  

 Miljøsertifisering 

Mange kommuner har de siste årene valgt å dokumentere miljøvennlig drift av hele eller deler av 
kommunens virksomhet gjennom miljøsertifiseringsordninger. Det er viktig at kommuner tar ansvar 
og viser vilje til å bidra til reduksjon av klimautslipp lokalt hvis de har som målsetting å påvirke 
samfunnet til miljøbevissthet. 

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr bedrifter og kommuner bistand til å miljø sertifisere virksomheter 
gjennom fastsatte miljøkriterier. Sertifisering som Miljøfyrtårnbedrift er en garanti for at kommunen 
som bedrift holder en høy miljøprofil i sine virksomheter. Flere kommuner har valgt å miljø sertifisere 
hele eller deler av sin virksomhet som Miljøfyrtårn. 

Hvaler kommune er i dag en miljøfyrtårnkommune. Dette innebærer at private og offentlige 
bedrifter har mulighet til å sertifisere seg - det vil si bli en miljøfyrtårnbedrift/virksomhet. Kommunen 
er i gang med å sertifisere egne virksomheter, på sikt vil vi at alle virksomhetene skal være 
miljøfyrtårn. 
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 Grønt Flagg 

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning som 
henvender seg til barnehager og skoler. Formålet er å stimulere 
bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Opplegget er et 
samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Nettverk for 
miljølære i skolen. 

Det finnes også andre litt mer kompliserte 
miljøsertifiseringsordninger, så som ISO 14001 og EMAS-
registrering. 

 Blått flagg 

Blått Flagg er et miljøsertifikat som årlig tildeles over 4000 strender 
og marinaer i 48 land på tvers av Europa, Sør-Afrika, Marokko, 
Tunisia, New-Zealand, Brasil, Canada og Karibien.  

Formålet med Blått Flagg er å fremme 
bærekraftig utvikling ved strender og marinaer, 
gjennom strenge krav når det gjelder miljøledelse, 
vannkvalitet, sikkerhet og service, og 
miljøopplæring og informasjon. 

 Smart Energi Hvaler prosjektet 

Hvaler kommune, forskningsmiljøet NCE Smart Energy Markets og 
Fredrikstad Energi har sammen etablert et rammeprogram med 
utgangspunkt i Hvaler kommunes strømnett. I Hvaler ble nye 
smarte målere rullet ut fra mai 2011 til november 2011. Hvaler 
kommune var da Norges første fullskala smartgrid/AMS nett. Alle 
strømmålerne i kommunen ble byttet til nye målere som kan 
snakke direkte med strømnettet gjennom radiosignaler. Det betyr 
at du som strømkunde får bedre oversikt over energiforbruket ditt, 
og det gjør det også mye enklere å spare inn på forbruket når du 
selv kan se når det topper seg. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at innen 1. 
januar 2019 skal alle strømkundene i Norge ha tatt i bruk AMS- 
målere. AMS står for avansert måle- og styresystem. Målerne er i 
seg selv nokså enkle, men åpner for en rekke smarte løsninger som 
gir kundene bedre styring med forbruket sitt og samfunnet bedre 
forsyningssikkerhet. På sikt vil vi også få klimagevinster fordi vi 
kommer til å bruke energi mer effektivt. 

De nye målerne registrerer automatisk strømforbruket slik at 
kunden slipper å lese av strømmåleren sin. Systemet melder 
målerverdiene inn til nettselskapet en gang i døgnet med 24 
timesverdier, som igjen sender informasjonen videre til 
kraftleverandøren. Kunden får en mer korrekt strømregning basert 
på hva strømmen faktisk koster når den brukes. De nye målerne 
har også mulighet å sende sanntids-verdier inn i huset. Med enkelt 
tilleggsutstyr og automatisk styring av strømforbruket får kunden 
bedre mulighet til å følge med på og styre forbruket etter prisene. 
Dette vil bidra til å flate ut effekttopper. Effekttopper oppstår når 

Økt bruk av tre i bygg 

 

Når tre brukes i stedet 
for stål spares 36-530 
kg CO2-ekvivalenter 
per m3 trelast. 

Når tre erstatter 
prefabrikkert betong 
spares tilsvarende 186 
– 2124 kg CO2 -
ekvivalenter per 
kubikkmeter trelast. 
Hvis 25 % av trevirket 
erstatter stål og 75 % 
erstatter betong blir 
gevinsten ved bruk av 
tre 0,8 tonn CO2 pr m3 
trelast. I tillegg 
kommer 
lagringsverdien av 
karbonet i trevirket i 
størrelsesorden 0,8 
tonn CO2 / m3. Sum 
effekt blir 1,6 tonn CO2 
pr m3 trelast som 
benyttes. (Kilde: Jon 
Olav Brunvatne, 
Landbruks-
departementet) 

 

Foto: Tora Klevås 
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mange bruker strømkrevende utstyr samtidig. Og alle strømnett er bygget for å tåle den høyeste 
belastningen som kan være noe få timer i den den kaldeste årstiden. Ved å flate ut disse toppene og 
aggregere disse verdiene på lokalt, regionalt og på makronivå vil samfunnet kunne spare miljøet og 
milliarder ved å redusere svært tunge investeringer i sentral, regional og i distribusjonsnettene. 
Denne besparelsen bør komme både nettkunde, nettselskap, klima og miljøet til gode. 

 Plusskunder 

Med etablering av solceller blir man en plusskunde. En plusskunde er en sluttbruker av strøm som 
også produserer strøm og kan levere sin overskuddsproduksjon ut på distribusjonsnettet. Ordningen 
innebærer at det lokale nettselskapet (her FEAS) kan kjøpe strømmen og betaler kunden el. spotpris 
time for time. Smarte strømmålere muliggjør at såkalte plusskunder med eget sol eller 
vindkraftanlegg kan mate sin overskuddsproduksjon ut på nettet for salg. Stadig flere er interessert i 
egenproduksjon av strøm i form av solceller eller små vindmøller. 

Plusskunden selv må dekke kostnader i egen installasjon, herunder nødvendige kostnader til 
installatør. Som plusskunde vil du også ha tilgang på tilskuddsordninger fra Enova. Anlegget må 
tilfredsstille de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til 
distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut hvis det lokale 
nettet blir spenningsløst. 

 Smart Energi Hvalers rolle 

Smart Energi Hvaler har vist vei som Norges viktigste arena for smart bygde og by utvikling, ved å 
etablere et innovasjonssamarbeid med NCE Smart klyngen i regionen, og skape innovativ 
næringsutvikling, tjenesteyting, nærings nær forskningsbasert innovasjon (FoUi) og 
innbyggerinvolvering (qudrauple helix). Resultatene og erfaringer benyttes nå i 5 kommuner i 
regionen, hvor tre kommuner; Sarpsborg, Spydeberg og Hvaler kommune har prosjektporteføljer 
innen Smart City som er igangsatt. Det er videre avtalt møter med flere kommuner i regionen for å 
starte Smart City prosjekter. 

 Hvordan jobbe systematisk med innovasjon i kommunen 

Hvordan jobber en kommune systematisk med innovasjon?  

Ideer tas frem fra forskningsbaserte innovasjonsprosjekter (FoUi) i NCE Smart klyngen, fra workshop i 
NCE Smart, fra programgruppen i Smart Energi Hvaler og fra konferanser og workshoper i inn og 
utland. Ideer velges ut i Rådmannens ledergruppe eller i programgruppen til Smart Energi Hvaler. 
Deretter er det design av prosjektet, forprosjektbeskrivelse og forprosjekt/pilotering og demo med 
lav risiko. Etter vellykket pilotering, kjøres fullskala.   

 Hvilken type prosjekter finnes i Smart Energi Hvaler 
Smart Energi Hvaler programmet har etablert og vært vertskap for et titalls forskning og 
innovasjonsprosjekter. Prosjektporteføljen besto i de første årene av prosjekter som var tett knyttet 
til automatiske måle og avregning systemer og smarte nett. Senere er porteføljen utvidet til 
distribuert energiproduksjon, smart transport, grønn lading, smart vann, fiber til Hvaler samfunnet, 
integrasjon av infrastrukturer, smarte bygg og Norges mest moderne miljøstasjon med internasjonal 
utprøving av mikronett og mikromarked. Alle prosjekter skal være basert på bærekraft og kunne 
finne sin plass i trekanten mellom sosial, økologisk og økonomisk bærekraft. 

Smart Energi Hvaler handler om mye mer enn nye strømmålere. I årene som kommer vil 
Hvalersamfunnet spille en viktig rolle i forskningen på hvordan hele landet skal digitaliseres og 
utnytte mulighetene som ligger i bruk av stordata, sanntidsanalyser og hvordan vi kan koble sammen 
alle tekniske enheter og sensorer i samfunnet for å skape nye bærekraftige produkter; varer og 
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tjenester. Vi kommer også til å se på verdien av kortreiste varer og tjenester og hvordan vi som 
samfunn kan utnytte våre ressurser på en best mulig bærekraftig måte. 

4 Klimagassutslipp og stasjonært energiforbruk 

 Status klimagassutslipp 

Totalt utslipp av klimagasser i 
Hvaler kommune var på til 
sammen ca. 18 500 tonn CO2 -
ekvivalenter i 2009. Dette er en 
økning på ca. 4000 tonn fra 1991. 
Hele 79 % av utslippene i Hvaler 
kommune er fra mobile kilder. 

Husholdningene har hatt en stor 
nedgang i utslippene av 
klimagasser, fra et maksimalutslipp 
på ca. 1245 tonn CO2 -ekvivalenter 
i 1995, til om lag 1000 tonn i 2009. 
Dette utgjør ca. 5 % av totale 
utslipp på Hvaler. 

Næringsvirksomhet har et utslipp 
på 536 i 2009 og dette utslippet 
har variert mellom 290 og 536 de 
siste årene. 

Mens utslippene fra husholdningene har minket, har utslippene fra næringsvirksomhet økt fra 410 til 
536 CO2-ekvivalenter i perioden 2005 til 2009. 

 

 Status stasjonært energibruk 

Totalt stasjonært energibruk i Hvaler kommune var om lag 80 GWh i 2009. Energiforbruket har økt 
fra ca. 73 GWh i 2005, og det er både i husholdning, tjenesteyting og hytter at økningen har funnet 
sted. 

Elektrisitet har en andel på ca. 81 %, biobrensel ca. 13 %. Bruken av fyringsolje ca. 3 %, mens bruken 
av parafin og gass er på til sammen 3 %. Utslippet av klimagasser skriver seg fra bruken av parafin, 
gass og  

fyringsolje. Til sammen utgjorde dette ca 5,1 GWh i 2009. 

 Elektrisitet 

Elektrisitetsforbruket lå på om lag 73 GWh i 2012. Det har vært en stor økning fra 2000 til 2012. Den 
største økningen har vært i industrien og i fritidsboliger.  

 Bioenergi 

Bioenergi er i prinsippet og i et langsiktig regnskap “klimanøytralt” fordi plantene binder like mye CO2 
når de vokser som de slipper ut ved forbrenning. Utslipp av klimagasser (CO2) ved forbrenning av 
bioenergi regnes derfor ikke med i utslippsstatistikken til Hvaler. 
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Bruken av bioenergi, dvs. vedfyring, i husholdningene har variert noe i perioden 2001-2009. I 2009 
var forbruket på om lag 10 GWh. 

 Fossilt brensel 

Totalt ble det i 2009 forbrukt 5,1 GWh fossile brensler i stasjonær sektor. Samlet sett er bruken av 
fossile brensler er på vei ned. 

Forbruket kan variere litt år for år, men dette er utslag av fyringsbehov og varierende energipriser på 
strøm, fyringsolje, parafin, og ved. 

Dette er forbrenning som kommer inn på statistikken for utslipp av klimagasser på Hvaler. Til 
sammen utgjør dette 1561 tonn CO2 - ekvivalenter. 

 Transport og arealplanlegging 

 Status 

Mobile kilder, det vil si veitrafikk og annen mobil forbrenning, skip og båter, utgjør hele 80 % av de 
totale klimagassutslippene på Hvaler. Samlet utslipp fra mobile kilder har økt fra ca. 11 400 tonn CO2 
- ekvivalenter i 1991 til ca. 15 000 tonn i 2009. Dette er en økning på 31 % for perioden, og det er 
veitrafikken som har den største økningen. 

Hovedtall: 

 Veitrafikk utgjorde ca. 40 % av totale utslipp, personbiler utgjør ca.70 % av dette. 

 Veitrafikk samlet har økt med 55 % fra 1991 til 2009. 

 Annen mobil forbrenning utgjør 39 % av totalt utslipp, dette har vært stabilt. 

 Nye utbygginger 

Plan- og bygningsloven er et av de viktigste og mest langsiktige klimavirkemidlene kommunen har. 
Kommunens hjemler til å styre utviklingen i en ønsket retning, for eksempel bruk av vannbåren 
varme, fjern-/nærvarme og bruk av fornybare energikilder, har blitt styrket i forbindelse med ny 
planlov, som ble gjeldende juli 2009. 

Utover dette har ny teknisk forskrift (TEK 10) blitt skjerpet med hensyn til energiløsninger og denne 
er varslet ytterligere skjerpet i årene framover. Kommunene har det overordnede ansvar for all lokal 
samfunnsplanlegging gjennom plan- og bygningsloven. 

Status 

Hvaler kommune har i sin kommuneplan blant annet følgene føringer for areal- og 
ressursdisponering: 

 Tilstrekkelig med næringsarealer er sikret i arealdelen.  

 Tilstrekkelig med arealer for boligbygging og offentlig infrastruktur rundt større 
etableringsområder for næring – som eksempelvis Utgårdskilen, Skjærhalden 

 Senterstrukturen bygger oppunder næringsgrunnlaget for eksisterende og nye etablerende 
aktører 

 Nyetablering av hotell og utleievirksomhet med mer på Sand, Spjærøy. 

 Status for mobilitet 

Det er mange måter å besøke Hvaler på. Mange velger bilen, men det er lett å komme til Hvaler med 
kollektivtrafikk. Det går buss direkte fra Oslo, og tog fra Oslo til Fredrikstad, og deretter buss videre. 
Skal du rundt mellom øyene eller til Strømstad, er det flere ferger å velge mellom. 
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Ferger 

Hollungen AS driver fergesambandet mellom de østlige øyene i 
Hvaler kommune. Fergene har base på Skjærhalden, og frakter 
både passasjerer, biler, lastebiler, osv. til alle øyer utenfor 
Skjærhalden. Det går 18 fergeavganger i døgnet, fra kl. 5:45 til 
21:15. Båten fra Hvaler til Strømstad har mellom 2 og 5 avganger 
per dag, og bruker 1 time på hver vei. 

Buss 

TIMEkspressen går mellom Hvaler og Oslo via Fredrikstad og bruker 
om lag to timer. Bussen har avgang hver time det meste av dagen. 

4.3.3.1.1 Flexx 

I samarbeid mellom Hvaler kommune, Østfold kollektivtrafikk og 
Østfold fylkeskommune, startet et nytt Flexx-tilbud opp høsten 
2014. Tilbudet betyr at innbyggere og gjester som ikke kjører bil 
kan komme seg rundt på Hvaler på en enkel, rimelig og fleksibel 
måte. 

Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære 
kollektivtilbudet i Østfold. Det nye tilbudet innebærer fri bestilling i 
hele kommunen mandag, onsdag og fredag mellom kl. 0900 og kl. 
1300 og onsdag ettermiddag mellom kl. 15:00 og 18:00. 

Med Flexx betaler du kun busspris. Du kan bli hentet hjemme, på 
butikken, hos frisøren eller hvor du ønsker og til det tidspunkt du 
ønsker. 

Flexx stopper bare der reisende skal hentes eller leveres, derfor 
kan kjøretiden variere fra tur til tur. Flexx på Hvaler vil kjøres med 
en minibuss.  

Biltrafikk 

Statens vegvesen har et tellepunkt ved Bukkholmen. Som vi ser av 
tabellen under er det mer enn dobbelt så mange bilpasseringer i 
juli i forhold til i desember. Årsdøgntrafikken (ÅDT) ligger på 
mellom 3600 og 5400 passeringer, mens det er 8650 passeringer i 
juli 2013. I 2013 ble 6,4 % av passeringene gjort av tungtrafikk. 
Antall passeringer øker fra år til år. Dette gjelder alle månedene i 
året. 

Annen mobil forbrenning 

Utslippet fra annen mobil forbrenning er i Hvaler kommune større 
enn utslippet fra lette kjøretøy. Dette utslippet skriver seg fra 
fritidsbåter, anleggsmaskiner, jordbruksmaskiner og lignende. I 
følge daværende Statens forurensningstilsyn sin rapport «Utslipp 
av klimagasser fra norske kommuner» er Hvaler blant de meget få 
kommuner i Norge som har en så stor andel utslipp fra annen 
mobil forbrenning. For Hvalers del er ca. 80 % av utslippet fra 
småbåter. 

 Gang- og sykkelveier 

Kameratkjøring 

 

Bedre organisering av 
personreiser som 
«kameratkjøring» og 
felleskjøring til 
arbeidsplasser. 

Tilrettelegge avtaler 
over internett/ 
hjemmeside og 
lignende. 

Nettsidene 
haikeappen og loggin, 
matcher bilister med 
mennesker som 
trenger transport. 
Tjenesten er et (gratis) 
tilbud både til bilister 
med ledig plass i bilen, 
haikere som 
planlegger en 
enkeltreise og 
pendlere som reiser 
samme strekning til 
faste tidspunkter. 

Haiketorget benyttes 
både av bedrifter og 
andre som vil redusere 
antall tjenestereiser, 
samt privatpersoner. 
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Vegvesenet har den senere tid regulert gang- og sykkelsti fra tunnelåpningen til Skjærhalden på 
Kirkøy. Hvaler kommune jobber dessuten med et prosjekt som går ut på å få etablert kombinert 
føringsvei for strømforsyning og gang-/sykkelvei langs Fv 108 fra kommunegrensen ved Stokken, til 
Asmaløy. Prosjektet er i en tidlig fase, og det er fortsatt en del usikkerhet rundt dette. Det er etablert 
fortau, gang- og sykkelstier på følgende steder: 

 Fv 472 til Neset, Utgårdskilen. 

 Fv til Bernardsmyra - Rød/Asmaløy. 

 Deler av RV 108 ved rådhuset. 

 Skjærhalden sentrum - Strandveien. 

 Ødegårdsåsen og Norderhaugfeltet (delvis). 

I forbindelse med kommunens arealplanlegging blir nye gang- og sykkelveier kontinuerlig vurdert. 

 Bilbruk 

Den høye andelen bruk av privatbil som transportmiddel er ikke spesielt for Hvaler. Selv om 
utbredelsen av sykkelstier har blitt betydelig bedre med årene og kollektivtilbudet er rimelig bra, er 
privatbilen dominerende. En del av utslippet kan også tilskrives stor trafikk av hytteeiere og 
sommerturister. 

Bosettingen på Hvaler er forholdsvis spredt og mange har et stykke vei til arbeid, skole, butikk, 
fritidsaktiviteter og lignende. Dette genererer trafikk og påfølgende utslipp. Den viktigste 
forklaringen på at bilen har en dominerende plass som transportmiddel er at den er så enkel å bruke. 
Dette går på særlig på god tilgjengelighet og god framkommelighet. Bilen er for de fleste helt 
uunnværlig til en rekke formål som blant annet, transport av barn til barnehagen, handling og 
transport av varer, reise til arbeidet, reiser i arbeidet og fritidsreiser. 

For å redusere utslippet av klimagasser er det helt nødvendig å redusere transportbehovet, redusere 
bilbruken, få en større andel over på buss, sykkel og gange og fase inn alternative drivstoff. 

 Alternative drivstoffer  

Bioetanol 

Bioetanol fremstilles vanligvis av landbruksprodukter som inneholder sukker, stivelse og cellulose. 
Eksempler er sukkerrør, sukkerroer, mais, korn og poteter. Men det er også mulig å fremstille 
bioetanol av planter som ikke brukes som menneskeføde, blant annet trevirke (cellulose) og gress. 

Biogass 

Biogass (metan) kan ikke blandes med verken diesel eller bensin og krever derfor en helt egen 
infrastruktur. Bensinmotorer kan kjøres på biogass, og derfor kan dette biodrivstoffet med litt ekstra 
innsats benyttes i kombinasjon med bensin. 

Det finnes også spesielle gassmotorer som blant annet benyttes i busser og renovasjonsbiler. 
Fredrikstad Biogass AS åpnet landets første anlegg for produksjon av biogass den 18. september 
2001. Biogassen produseres ved FREVAR ved rensing av avløpsvann fra husholdningene i Fredrikstad 
og Hvaler. 

Fredrikstad Biogass AS har foredlet og levert biogass til busser, renovasjonsbiler og andre driftsbiler i 
Fredrikstad i over 10 år. I 2009 ble det levert 273.000 Nm3 gass til kjøretøy. Per februar 2014 
oppgraderes den produserte biogassen ved FREVARs gamle og nye anlegg ved et nytt, eget 
oppgraderingsanlegg med 10 ganger høyere kapasitet. 

Anslått produksjonsmengde av Biogass ca. 34 Gwh pr år. www.biogassostfold.no  (Hvaler kommune 
var deleier i Fredrikstad Biogass). Biogass produseres av organisk avfall, for eksempel avløpsslam, 

http://www.biogassostfold.no/
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jordbruksavfall og matavfall, som brytes ned i et oksygenfritt miljø. Biogass er et lokalt produsert 
drivstoff basert på avfallsressurser. 

Østfold har vært et pionerfylke for biogass til transportformål. Produksjonen er nesten 100 % 
klimanøytral, og representerer det mest miljøvennlige drivstoffet. 

Det gir også lave utslipp av svevestøv og nitrogenoksider og bidrar dermed til redusert lokal 
luftforurensning. Biogassmotorer er spesielt støysvake.  

Elbil og ladestruktur 

Bruk av elektrisitet til motordrift er svært energieffektivt og har lite tap. Elbilen står derfor i en 
særstilling når det gjelder miljøvennlig transport. Hvaler kommune ønsker å demonstrere viktigheten 
av å øke andel fornybar energiproduksjon og benytte grønn energi til ladning av elbiler. Det er derfor 
naturlig å knytte el-bil ladningen opp til etableringen av solceller på kommunale bygg. Dette er i 
første rekke tenkt gjennomført på rådhuset og på Sandbakken miljøstasjon. På sikt bør dette 
vurderes på flere kommunale bygg. 

En stor andel av vårt daglige transportbehov er over kortere avstander og med én person i bilen. 
Dette er behov som en elbil uten problemer kan imøtekomme til en kostnad per. km som er langt 
under bensin- eller dieselbil. Elbilen er for øvrig i rask teknologisk utvikling, nye modeller har større 
rekkevidde. Dette er et spennende område å følge med på de neste årene! 

Flere og flere hytteeiere kommer hjemmefra med elbilene sine, noe som krever høy kapasitet i 
strømnettet. Om alle kommer til hytta fredag ettermiddag og setter laderen i elbilen, kan deler av 
strømnettet bli overbelastet. Ved hjelp av Smart Energi vil det være mulig å slå av utstyr i kortere 
perioder, spesielt på natta, uten av det merkes av strømkundene. 

Det er viktig at Hvaler kommune går foran som et godt eksempel og benytter elbiler i deler av sin 
bilpark. Hvaler kommune skal i løpet av 2016 lage en egen strategiplan for hvordan vi som kommune 
kan bidra til en helhetlig infrastruktur for lading i Hvaler samfunnet. Tanken er at strategien skal ta 
utgangspunkt i de tiltakene vi gjennomfører i tilknytning til våre kommunale virksomheter.  

I kommunens strategi tar vi utgangspunkt i kommunens behov for infrastruktur som sikrer 

 lading for ansatte og besøkende, 

 mulighet for arbeidsreiser med el-bil 

 optimal bruk av elektriske tjenestebiler 

Foreløpig har vi etablert el-bil ladning på Østerhaug, samt midlertidige løsninger på rådhuset og på 
Dypedalåsen. Hvaler kommune planlegger i 2016-2017 en utvidelse av disse samt noen nye punkter 
lokalisert til Utgårdskilen og Hauge på Vesterøy, Dypedalåsen på Spjærøy, Hvalerhallen på Asmaløy 
og Sandbakken og rådhuset på Kirkøy. 

Første skritt på veien er å få ferdig 
solceller og ladeplasser på rådhuset. 
Strategiplanen forventes lagt frem for 
politisk behandling høsten 2016. Planen 
blir todelt og skal ta for seg den 
kommunale infrastrukturen og behovet 
for øvrig ladeinfrastruktur i 
Hvalersamfunnet. Strategien vil gjøre 
rede for hvordan kommunen skal 
arbeide sammen med næringslivet på 
Hvaler, strømleverandører, foreninger 
og andre interessenter for å få til en 

Bilde 2- Orust e-boats AB - El ferge 



 Hvaler kommune  Klima- og energiplan 

 

 

 
Side 21 av 44 

 

helhetlig satsning på området. Hensikten er å bygge opp om vårt 
omdømme og vår profil som en klima- og miljøvennlig kommune.  

Antall ladeplasser og effekt vil bli avklart nærmere utover i 
arbeidsprosessen, men vi ønsker i første rekke å fullføre planlagte 
investeringer ved rådhuset, på Dypedalåsen og på Sandbakken. Det 
vil i denne prosessen være naturlig å oppgradere til to ladepunkter 
med semihurtige 22 kW ladere på rådhuset, Sandbakken og på 
Dypedalåsen i 2016 for å tilrettelegge for arbeidsrelatert ladning av 
kommunale tjenestebiler. Rådmannen legger opp til at det innføres 
egne retningslinjer for betaling ifm. ansatteladning, 
destinasjonslading i kommunen. Behovet for en egen hurtiglader 
på Hvaler vil ligge som en viktig forutsetning for det videre arbeidet 
med strategien for hele Hvalersamfunnet. 

Kommunen bør motivere andre til å ta i bruk elbiler. Bruk av elbiler 
på Hvaler er antagelig det tiltaket innen utslipp fra mobile kilder 
som gir størst klimaeffekt og er lettest realiserbart.  

El-båt 

Mange peker på elmotorens energieffektivitet. Vi har nok bare sett 
starten på et el-båtmarked, men med utvikling av gode batterier og 
teknologi i el-biler vil mye skje på båtfronten de neste årene. Det 
tilbys allerede et godt utvalg av el-båter. En dieselmotor greier å 
nyttiggjøre seg ca. 30 prosent av energien til fremdrift, resten går 
til varme og støy. De beste elmotorene greier å nyttiggjøre seg over 
90 prosent til fremdrift, og det er lite slitasje. Derfor mener mange 
at elektrisitet er fremtiden.  

 Arealplanlegging 

Hvaler kommune har følgende overordnede mål om arbeidsliv og 
næringsutvikling: 

 Det legges til rette for bevaring og videreutvikling av 
stedstypisk næring og varierte arbeidsplasser, slik at lokal 
næringsaktivitet øker og andelen pendlere går ned. 

 Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven vil først og 
fremst kunne bidra til å redusere utslipp fra transport 
gjennom å se lokalisering av boliger, arbeidsplasser og ulike 
tjenester i sammenheng. Ved hver rullering av 
kommuneplanen, får administrasjonen i Hvaler 

Følgende reguleringsplaner for boligområder er vedtatt, men ikke 
ferdig utbygd ennå: 

 Nesebakken – Vesterøy 

 Hestemyra – Vesterøy 

 Løkkevika – Vesterøy 

 Nordengåsen – Vesterøy 

 Bankerød – Vesterøy 

 Skjelsbu vest – Vesterøy  

 Dypedal – Spjærøy  

Garasjesalgdagen 

 

Garasjesalgdagen er 
et supplement til 
bruktbutikker, 
loppemarkeder og 
FREVAR. 

Garasjesalgdagen 
arrangeres en dag i 
året, og er et 
samarbeid mellom 
Fredrikstad, Sarpsborg 
og Hvaler kommune.  

Garasjesalgdagen skal 
være en anledning til å 
selge brukte ting fra 
egen garasje. Alle har 
mulighet til å regi-
strere garasjesalget 
sitt i et kart, slik at de 
som ønsker får 
kjennskap til 
garasjesalget. 

Kartet er tilgjengelig 
fra Hvaler kommunes 
hjemmesider. 

Hensikten med 
Garasjesalgdagen er å 
få flere folk til å se 
verdien av gjenbruk. 
Brukte gjenstander 
som møbler, klær, 
leker og sportsutstyr 
har stor verdi for 
andre, selv om du er 
ferdig med det.  

Foto: Hanne B-S 
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 Del av Rødområdet – Asmaløy 

 Del av Bølingshavn – Kirkeøy 

 Del av Kjølholt - Kirkeøy 
 

I tillegg er det muligheter for fortetting i eksisterende boligområder 
på Rød og Skjærhalden. 

Utbyggingsfordeling 

Kommuneplanens arealdel slår fast følgende om 
utbyggingsfordelingen i Hvaler kommune: 

 Minst 90 % av boligbyggingen skal skje som fortetting og i 
regulerte områder i definerte område- og lokalsentra 
(Skjærhalden, Rød, Ødegårdskilen, Hauge og Utgårdskilen).  

 Inntil 10 % av boligbyggingen kan skje i definerte 
grendesentra og utenfor definerte senterområder, blant 
annet i LNF-b-områder. 

Slike klimareduserende tiltak vil ikke slå inn på utslippsstatistikken 
for Hvaler, men vil like fullt gi en reduksjon av de globale 
utslippene.  

 Avfall 

 Status 

Hvaler kommune har ikke deponier og derfor ikke direkte utslipp av 
klimagasser fra dette. I klimasammenheng gir avfallet på Hvaler 
derfor kun et indirekte utslipp, idet utslippene skjer i 
nabokommuner og andre land, men ikke på Hvaler.  

Hvaler kommunes renovasjon driftes av avdelingen for vann, avløp, 
renovasjon og veg. Avdelingen er plassert under Virksomhet 
Kommunal Teknikk. 

Hvaler kommune har satt opp en byttebod på Sandbakken 
gjenvinningsstasjon. Her kan det settes igjen gjenstander som man 
synes det er synd å kaste, og som andre kan få bruk for. I 
bytteboden settes det blant andre ting porselen, kjøkkenmaskiner, 
lamper, hyller, stumtjenere og skiutstyr. Alt er gratis. 

Hovedgrupper av avfall 

Vi snakker ofte om to hovedgrupper avfall; husholdningsavfall og 
næringsavfall. Avfall fra skoler, sykehjem, barnehager med mer 
hører inn under næringsavfall. 

Ansvaret for å håndtere disse to gruppene avfall er ulikt. 
Kommunen har ansvaret for husholdningsavfallet. Næringsavfallet 
har den enkelte virksomhet selv ansvar for å levere til lovlig 
avfallsanlegg. Det betyr at skoler, barnehager og alle private 
virksomheter selv har ansvar for å levere avfallet eller ha avtale 
med et firma som henter og tar hånd om avfallet. Kommunen kan 
ikke kreve en bestemt håndtering av næringsavfallet. 

Hjemmekompostering 

 

Hvaler kommune har 
tilbud om 
hjemmekompostering 
for alle abonnenter. 
Har du hage og ønsker 
å hjemmekompostere 
matavfall, kan du 
inngå komposterings-
avtale med Hvaler 
kommune. 

I tillegg til å produsere 
næringsrik jord vil du 
få redusert 
renovasjonsgebyret 
ditt med ca 33 %. I 
tillegg kommer andre 
fordeler: 

• Reduksjon av restavfall 
med 30 - 50 vektprosent 

• Mindre avfall å ta med 
til returpunkt 

• Mindre avfall til 
forbrenning 

• Gratis bark til bruk i 
kompostbingen 

For å kunne inngå 
avtale om 
hjemmekompostering 
må man ha 
gjennomført et gratis 
komposteringskurs i 
kommunens regi. 

 

Foto: Tora Klevås 
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Husholdningsavfall 

En gjennomsnittsnordmann kastet 424 kg avfall i 2010. Hver av oss 
kastet nesten 70 % mer avfall i 2010 enn i 19956 Gjennomsnittlig 
avfallsmengde i Østfold lå over landsgjennomsnittet med 464 kg 
per person. Avfallsmengde fra Hvalers husstander var på ca.875 kg 
per innbygger i 2010, altså nesten  dobbelt så mye som 
landsgjennomsnittet. Dette er på grunn av den store andelen 
hytter i kommunen. 

Det er innført sortering av papp og papir på husstandsnivå i hele 
kommunen. Matavfall og plast sorteres ikke, men kastes sammen   
med restavfall. Om lag 81 % av avfallet fra husstandene på Hvaler 
ble gjenvunnet i 2013. 

Eksempel: Ved bruk av tøybleier, vil man kunne redusere 
produksjon av CO2 med 200 kg. Hvaler bør vurdere å innføre en 
ordning der man kan få tilskudd på kr 1000 ved kjøp av tøybleier. 

Næringsavfall 

Det finnes ikke egen statistikk som konkret forteller oss hvor mye 
næringsavfall som genereres i den enkelte kommune. Dette er noe 
den enkelte bedrift ordner opp i selv, og avfallet kan ta mange 
veier. Vi har ikke egen oversikt over hvor stor del av avfallet fra 
næringslivet som går til material- og energigjenvinning, men det er 
grunn til å anta at andelen er betydelig. Hvor mye som deponeres 
er med det uklart, men andel til deponi er antatt høyere enn hva 
som er tilfelle for husholdningsavfallet. 

Strategiske føringer 

Hvaler kommune skal redusere miljøbelastningen som følge av 
anskaffelsesaktiviteten ved å stille miljøkrav til leverandører og 
leveranser. 

 Landbruk 

 Status 

Hvaler har 20 gårdsbruk som er med i 
produksjonstilskuddsordningen. 16 av brukene har dyr, det meste 
arealet nyttes til grasproduksjon. Ca. 30 % av det dyrkede arealet 
drives økologisk. 

Utslipp fra landbruket i Hvaler kommune var i 2009 på til sammen 
ca. 1200 tonn CO2 -ekvivalenter. Disse utslippene i landbruket 
kommer fra dyrking, avrenning fra jord og husdyrhold. Dette 
tilsvarer ca 7 % av Hvalers totale utslipp på 18 500 tonn CO2 -
ekvivalenter. Tallene er beregnet utfra en rekke forutsetninger, det 
er derfor større usikkerhet rundt disse tallene enn øvrige sektorer. 

Utslippene av lystgass og metan utgjør ca. 600 tonn CO2 -
ekvivalenter. hver. Lystgassutslippet har vært ganske stabilt på 600 
tonn CO2 - ekvivalenter/år. 

Byggavfall 

 

Alle som skal bygge, 
rive eller rehabilitere 
bygg av en viss 
størrelse, skal lage en 
plan for hvordan 
avfallet skal håndteres 
(gjelder også tiltak 
som ikke er søknads- 
eller meldepliktige 
etter plan- og 
bygningsloven). 

Minst 60 % av avfallet 
må kildesorteres. 
Målet er blant annet å 
hindre at miljøfarlige 
stoffer blir spredd, 
redusere mengden 
bygg avfall og øke 
gjenbruk og 
gjenvinning. 

Kommunen skal 
godkjenne avfalls-
planen før det gis 
igangsettingstillatelse 
etter plan- og 
bygningsloven. Etter 
at tiltaket er fullført, 
skal avfalls-
produsenten sende inn 
sluttrapport som 
dokumenterer hvor 
mye av de ulike 
avfallsfraksjonene som 
er innlevert. 

Foto: Tora Klevås 
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Utslipp fra landbruksmaskiner og fra energiforbruk i landbruksbygninger (stasjonær energibruk) 
kommer i tillegg. Vi har tall for stasjonær energibruk, men vi har ikke egne tall for 

landbruksmaskiner. Dette utslippet ligger under transportkapitlet, og er en del av utslippene i 
kategorien andre mobile kilder. 

Energibruk i landbruksbygninger 

Vedrørende energiforbruk i landbruket, så har vi SSB-tall for primærnæringer på Hvaler, og kan gå ut 
fra at det meste av dette er forbruket til landbruksnæringen. Dette forbruket var i 2009 på 200 000 
kWh, og alt var fra elektrisitet. Man må her være oppmerksom på at våningshus går inn i kategorien 
husholdninger, og at en del forbruk i låver og driftsbygninger ligger på samme strømmåler som 
boligen. 

 Kommunens egen virksomhet 

 Totale utslipp og energiforbruk 

Kommunen som bedrift påvirker utslipp av klimagasser 
gjennom energibruk i egne bygg og anlegg, gjennom 
eget transportbehov, innkjøp av varer og tjenester, 
samt indirekte gjennom sin rolle som 
samfunnsplanlegger og informant overfor kommunens 
innbyggere og næringsliv. 

De direkte utslippene skriver seg fra for eksempel bruk 
av oljefyring i bygninger, bensin og diesel på 
kommunale tjenestebiler og lignende. Disse utslippene 
registreres som utslipp innenfor kommunens grenser. 

De indirekte utslippene skriver seg fra kjøp av varer og 
tjenester utenfor kommunens grenser. Dette er for 
eksempel innkjøp av mat, all slags rekvisita, tekstiler, 
elektrisitet, bygningsmaterialer og mye annet. I denne 
kategorien kommer også reiser utenfor kommunen.  

Samlet utslipp, direkte og indirekte kan kalles 
kommunens klimafotavtrykk. Hvaler kommunes 
klimafotavtrykk for sin tjenesteproduksjon, er beregnet 
til 6106 tonn CO2 -ekvivalenter, som vist på Figur 1. 
Sammenlignet med gjennomsnittet for Østfold, ligger 
Hvaler en del over gjennomsnittet per innbygger. 
Tallene er beregnet av Asplan Viak, «Klimakost», på 
oppdrag av Østfold fylkeskommune i forbindelse med 
Klima Østfold-prosjektet. 

 Status Kommunal bygningsmasse og 
anlegg 

 Kommunal bygningsmasse og kommunale anlegg hadde i 2013 et utslipp på totalt ca. 2.260 
tonn CO2 -ekvivalenter. 

 Hvaler kommune har tidligere utført en gjennomgang av hele bygningsmassen med tanke på 
enøktiltak, og gjennomført en rekke tiltak. Imidlertid er dette så vidt langt tilbake i tid at det 
er aktuelt å gjennomføre nye vurderinger i forbindelse med energimerking av 
bygningsmassen. 

Figur 1- Resultater aggregerte bidrag, tonn CO2e 
2015 
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 Enøkplan mangler, men det er tanker om sektorvis gjennomgang. 

 Hvaler kommune har hatt manuell EOS av sine bygg. Nå er alle bygg på Hvaler over på 
timesmålte målere og muligheten for oppfølging blir enklere. 

 Tre bygg har vannbårent varmesystem. Disse varmes i dag av elkjeler med olje som reserve. 
Her er det muligheter for innfasing av alternativ energi (bio, varmepumpe, sol) innenfor 
lønnsom ramme. 

 Kommunens anlegg omfatter gatelys, lys i idrettsanlegg, VA- anlegg og pumpestasjoner og 
kommunens renseanlegg. 

 Østerhaug bo- og behandlingssenter er et moderne bygg med energibrønner, det vil si 
jordvarme. Totalt energiforbruk er 4,4 GWh. Dette tilsvarer ca. 440 tonn CO2, lagt til grunn en 
Nordisk El-miks på 100 g/kWh. 
 

Forbrukssted Energiforbruk CO2-utslipp  
tonn/ CO2-ekv.  

Kommunale bygninger, totalt 3,1 GWh 310 

Fastkraft(8) 2,7 GWh 270 

Elkjeler 0,4 GWh 40 

Olje 0 GWh 0 

Annen energi 0 GWh 0 

Veibelysning, el. 0,3 GWh 30 

Kommunaltekniske anlegg 1,0 GWh 100 

Idrettsanlegg og kulturbygg Inkl  

Sum 4,4 GWh 440 
Figur 2 - Kommunalt forbruk- og utslipp 

 Status kommunal transport 

15 % av kommunens klimagassutslipp skyldes transport og reise. Dette tilsvarer 922 tonn CO2 -
ekvivalenter. 

Hvaler kommunes transportarbeid består av kjøring med egen bilpark, i tillegg til diverse 
anleggsmaskiner. Første skritt i å begrense utslipp fra egen bilpark (både eide og leasede kjøretøy) er 
å registrere og følge oppkjørt lengde. Utover dette reiser de ansatte med egne biler eller offentlig 
kommunikasjon på tjenestereiser, samt til/fra jobb. Dette er ikke kartlagt. 

 Status kommunale innkjøp 

49 % av kommunens klimagassutslipp skyldes kjøp av tjenester og materiell. Dette tilsvarer 3145 
tonn CO2 -ekvivalenter. Som offentlig oppdragsgiver er kommunen pålagt å ta hensyn til 
livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser under planleggingen av den 
enkelte anskaffelse. Dette innebærer at kommunen plikter å kartlegge og vurdere miljømessige 
konsekvenser av anskaffelser og om behovet kan dekkes på måter som gir mindre skadelige 
miljømessige konsekvenser. 

Kommunen har betydelig innkjøpsmakt som her kan brukes til å velge klimavennlige varer, som på 
lengre sikt vil fremme miljøvennlig teknologi, produksjon og utvalg. Kommunene får en stadig større 
forpliktelse fra statlig hold om å tillegge miljøkriterier stadig større vekt i forbindelse med offentlige 
anbud. Dette vil si: 

 Varer og tjenester velges på bakgrunn av livsløpskostnader, kvalitet og miljøegenskaper.  

 Varer og tjenester som er energieffektive, har lavt innhold av helse- og miljøfarlige 
kjemikalier, gir lave forurensede utslipp og lavt ressursforbruk skal prioriteres.  
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 For varer hvor det er utviklet 
miljømerkingskriterier i regi av Svanen eller EU-
blomsten skal disse kriteriene så langt som 
mulig legges til grunn.  

 For tjenester skal leverandører med rutiner og 
kompetanse som sikrer lav miljøbelastning 
prioriteres. For eksempel leverandører som kan 
dokumentere dette ved å ha innført ISO 14001 
eller Miljøfyrtårn.  

 Krav om dokumentasjon på ulike varers 
klimagassutslipp, eller beregning av dette så 
langt praktisk mulig. 

Det er verdt å merke seg at energi utgjør om lag 24 % 
av totalt utslipp, ved at kjøp av elektrisitet også gir 
utslipp. Som figuren viser har, Hvaler kommune størst 
utslipp fra kjøp av energi og transport (19 %).  

5 Hvordan få til reduksjon av 
klimagassutslipp på Hvaler? 

 Innledning 

De indirekte utslippene er relativt nye temaer når det 
gjelder klimagassutslipp og regnemetodene for dette er 
kompliserte og lite utviklet. Det er også lite tilgjengelig 
dokumentasjon på klimagassutslippene knyttet til den 
enkelte vare. 

Det forventes imidlertid at dette området får større 
fokus i tiden framover og at bedre verktøy for å anslå 
indirekte utslipp blir tilgjengelig etter hvert, samt at det 
utvikles standarder som gjør det mulig på produktnivå 
å se hva slags klimapåvirkning produksjon og konsum av produktet vil ha. Generelt vet man at noen 
produkter forårsaker store utslipp av klimagasser og at andre har lave utslipp. For eksempel vet vi at 
bruk av sement (til betongbygg), stål og aluminium medfører store utslipp, mens bruk av trevirke kan 
bety netto binding (fjerning) av karbon, altså motsatt effekt. 

Når det gjelder mat, vet vi f.eks. at lokalt produsert mat som regel er mindre energikrevende på 
grunn av lavt transportbehov enn importert mat (unntak er for eksempel tomater produsert i 
veksthus, med oljefyring som oppvarming). 

Når det gjelder kjøp av elektrisk kraft kan kommunen lett redusere sine indirekte utslipp med 24 % 
ved å betale for opprinnelsesgarantier som fornybar kraft. Dette vil anslagsvis koste kommunen 0,5 
øre/kWh - det vil si, ca. 22 000 kr for 4,4 GWh. 

 Aktuelle strategiske føringer 

 Hvaler kommune skal redusere miljøbelastningen som følge av anskaffelsesaktiviteten ved å 
stille miljøkrav til leverandører og leveranser.  

 Miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal bli så liten som mulig.  

Figur 3 - Kommunal tjenesteproduksjon 2015 
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 Hvaler kommune skal gjennomføre risikovurderinger av 
kommunens rammeavtaler, for å avdekke muligheter for 
avvik når det gjelder leverandørenes samfunnsansvar, 
herunder kravet knyttet til miljø.  

 Hvaler kommune skal på bakgrunn av risikovurderinger, 
gjennomføre revisjoner av leverandørenes 
samfunnsansvar og iverksette nødvendig tiltak. 

 Næringslivet og kommunen 

Næringslivets energibruk er knyttet til produksjonen, oppvarming 
av lokaler og til el-spesifikt forbruk, det vil si lys, maskiner, osv. 

Det el-spesifikke forbruket må være der, men man kan antagelig 
hente en del på effektivisering/enøk. Energibehovet som går til 
oppvarming er i hovedsak elektrisitet, og noe fossile brensler. 
Vedfyring er i det store og hele positivt i klimasammenheng, det er 
«kortreist» energi som gir lokal verdiskaping. Forbruket av 
elektrisitet og fossile brensler er det derimot et mål å redusere . 
Særlig er det et stort potensial i å erstatte oppvarmingen fra 
panelovner med varmepumper, solenergi og mer bruk av 
bioenergi. 

Næringslivet på Hvaler har mange muligheter til å oppnå en mer 
miljøvennlig bruk av energi. Det er betydelige støttemuligheter 
hos Enova for industri og næringsliv, både til energieffektivisering 
og energiomlegging. 

I SSBs statistikker framgår det at forbruket av fossilt brensel er om 
lag 5 GWh. Dette forbruket av fyringsolje har trolig en stor andel 
oppvarming. I tillegg brukes det noe elektrisitet i vannbårne 
systemer. Forbruket representerer til sammen en årlig verdi på 
nærmere kr. 5 - 6 000 000,-  pr. år. Det bør være muligheter for at 
mye dette kan konverteres til fornybar energi, uten større 
problemer. I hovedsak kan man tenke seg følgende alternativer: 

 Hvis man satser på bioenergi som flisfyring, vil dette gi 
«kortreist» energi og innebære lokal verdiskaping og 
arbeid.  

 Solenergi vil kunne dekke store deler av 
varmtvannsbehovet og samtidig gi flott miljøvennlig 
profilering.  

 Det bør også være gode muligheter for bruk av 
varmepumper. Både luft og borehull kan være aktuelle 
energikilder. For de næringsbyggene som trenger kjøling, 
kan borehull gi tilnærmet gratis kjøleenergi. Det blir meget 
lønnsomme og miljøvennlige energiløsninger. 

Alle kan finne tiltak i sine bygninger som vil lønne seg 
bedriftsøkonomisk. Omfanget vil selvsagt variere med byggets 
tilstand, men i de fleste tilfeller er det trolig mulig å redusere med 
om lag 10 % bare med endring av brukervaner og små 
investeringer. 

 

 

Hvilken type boliger 
som bygges, hvor og 
hvordan de lokaliseres, 
har betydning for 
energibehovet og 
energiløsningene. 

For eksempel vil 
tradisjonell spredt 
lokalisering av ene-
boliger gjøre det 
vanskelig å etablere 
felles nærvarmanlegg. 

I slike tilfeller kan det 
da legges vekt på gode 
individuelle 
energiløsninger, 
lavenergihus eller 
passivhus.  

Konsentrert bebyggelse 
kan gjøre det mulig å 
etablere felles 
nærvarmanlegg og 
dermed bidra til 
enklere og billigere 
varmesystem i 
byggene som tilknyttet. 

 

 
Foto: Tora Klevås 
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Dersom man snakker om større investeringer, for eksempel varmepumper, isoleringstiltak, bytte av 
vinduer og lignende, kan besparelser på 20-40 % være oppnåelige. Byggeiere som gjør slike tiltak, vil 
foruten lavere driftskostnader og bedre inneklima, få betalt i form av et bedre energimerke. Dette 
høyner eiendommens verdi både ved utleie og salg. 

 Kommunens roller i forhold til næringslivet 

 Kommunen har en viss innflytelse gjennom plan- og bygningsloven når det gjelder nybygg og 
de bygg som skal rehabiliteres hvor tiltaket er søknadspliktig. I forhåndskonferansen kan man 
ta opp kommunens målsettinger med hensyn til energiløsninger og utslipp av klimagasser. 

 Kommunen kan formidle informasjon gjennom sine kontakter med næringslivet. Ofte skal 
det bare større bevissthet til hos bedriftsledere for å oppnå resultater.  

 Kommunen kan ta opp temaer som energieffektivisering, miljøsertifisering, støtteordninger 
osv. i møter med næringslivet. 

 Kommunen kan, med sin innkjøpsmakt, presse på for at næringslivet skal miljø sertifisere 
seg, ved for eksempel å stille krav om miljøsertifisering til alle kommunens leverandører. 

 Strategi 

Hvaler kommune må prøve å oppnå at næringslivet selv gjør tiltak i sine virksomheter. Dette kan 
gjøres gjennom: 

 Informasjonstiltak – energi og klima. Næringsforum. 

 Miljøsertifisering – info om ordningen og eventuelle krav til kommunens leverandører.  

 Forhåndskonferansen - for nybygg og større rehabiliteringer. 

 Husholdningene 

Husholdningenes energibruk er knyttet til oppvarming av boligene og til el-spesifikt forbruk, det vil si 
lys, og husholdningsutstyr som komfyr, vaskemaskin, fryser og kjøleskap. Det el-spesifikke forbruket 
må være der, men man kan antagelig hente en del på energieffektivisering/enøk. Energibehovet som 
går til oppvarming er for det meste elektrisitet og ved. Vedfyring er i det store og hele positivt i 
klimasammenheng, det er «kortreist» energi som gir lokal verdiskaping. 

Forbruket av elektrisitet og parafin/fyringsolje er det derimot et mål å redusere. Særlig er det et stort 
potensial i å erstatte oppvarmingen fra panelovner med varmepumper, solenergi og mer bruk av ved. 

Til sammen utgjorde utslippet av klimagasser fra bruken av parafin og fyringsolje ca. 3,1 GWh i 2009. 
Ved å fase ut dette, det vil si, erstatte med fornybare energikilder, vil man redusere utslippet med ca. 
870 tonn CO2 -ekvivalenter per år. Dette er for de fleste boliger fullt ut teknisk mulig å gjennomføre 
og det vil antagelig være lønnsomt i privatøkonomisk forstand.  

Forøvrig er el-avhengigheten stor, som ellers i Norge, med bakgrunn i mange tiår med billig strøm. 
Innbyggerne på Hvaler har mange muligheter til å oppnå en mer miljøvennlig bruk av energi.  

Alle kan finne tiltak i sine boliger som vil lønne seg privatøkonomisk. Omfanget vil selvsagt variere 
med boligens tilstand, men i de fleste tilfeller er det trolig mulig å redusere med om lag 10 % bare 
med endring av brukervaner og små investeringer. Dersom man snakker om større investeringer, for 
eksempel varmepumper, isoleringstiltak, bytte av vinduer mv. kan besparelser på 20-40 % være 
oppnåelige. 

Boligeiere som gjør slike tiltak, vil foruten lavere driftskostnader og høyere komfort, få betalt i form 
av et bedre energimerke. Dette høyner boligens verdi. 

På landsbasis har det vært et betydelig salg av luft-luft varmepumper de senere årene, det er også 
solgt en del sentralvarmeanlegg basert på varmepumper. (luft-vann eller vann-vann) 
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Oversikt over installerte varmepumper på lokalt plan er ikke 
tilgjengelig. Kommunen har installert varmepumper i rådhuset og i 
Brekke barnehage og det finnes en del private varmepumper luft-
luft og luft/borehull/sjøvann - vann. 

  Kommunes roller i forhold til innbyggerne 

 Kommunen har en viss innflytelse gjennom plan og 
bygningsloven i forhold til nybygg og de bygg som skal 
rehabiliteres hvor tiltaket er søknadspliktig. I 
forhåndskonferansen kan man ta opp kommunens 
målsettinger i når det gjelder energiløsninger og utslipp av 
klimagasser.  

 Kommunen har en viss påvirkningsmulighet ved å gå foran 
som et godt eksempel. 

 Kommunen har også en mulighet til å dra i gang kampanjer 
lokalt og via sin jevnlige kontakt med innbyggerne har man 
påvirkningsmuligheter. Ofte skal det bare større bevissthet 
til hos innbyggere for å oppnå resultater. 

 Strategi 

Hvaler kommune må prøve å oppnå at innbyggerne selv gjør tiltak i 
sine boliger. Dette kan gjøres gjennom: 

 Informasjonstiltak – energi og klima, for eksempel på 
kommunens hjemmesider. 

 Ulike typer kampanjer eller initiativer. 

 Forhåndskonferansen - for nybygg og større 
rehabiliteringer. 

 Byggevirksomhet og infrastruktur 

 Materialbruk i nye bygg - indirekte utslipp av 
klimagasser 

Når det gjelder materialbruk i bygg er det stor forskjell på utslipp 
av klimagasser knytta til produksjonen. Noen produkter forårsaker 
store utslipp av klimagasser mens andre har lave utslipp eller 
negativt utslipp, det vil si binding av karbon. For eksempel vil bruk 
av sement (til betongbygg) stål og aluminium medføre store 
utslipp, mens bruk av trevirke kan bety netto binding (fjerning) av 
karbon, altså motsatt effekt (i regnestykket må utslipp knyttet til 
produksjon og frakt av trevirke trekkes fra). Utstrakt bruk av 
trevirke vil med andre ord være et godt klimatiltak. 

 Økt bruk av tre som byggemateriale 

Bruk av tre som byggemateriale har lange tradisjoner i Norge. Bruk 
av tre har i klimasammenheng fått en ny betydning i forbindelse 
med karbonbindingen som er i treverk, se faktarute nedenfor. Tre 
har imidlertid hatt en mindre betydning i større bygg, som for 
eksempel næringsbygg og større flermannsboliger. Denne 

For de fleste 
eksisterende boliger vil 
en enkel luft - luft 
varmepumpe være en 
lønnsom investering. 

Det er litt ulike 
oppfatninger om slike 
varmepumper bidrar 
til å redusere ved 
forbruket og i mindre 
grad innebærer 
reduksjon av 
strømforbruket. 

Uansett gir varme-
pumpene en betydelig 
energireduksjon. 

For de litt større 
boligene, er luft- vann 
eller vann-vann 
varmepumpe svært 
aktuelt. Dette fordrer 
et vannbårent 
oppvarmingssystem, 
noe som er sjeldent i 
eksisterende bygg, 
men mer aktuelt ved 
nybygg. 

Energibehovet til 
oppvarmingsformål, - 
og derved 
sparepotensialet, - 
avgjør hvor mye det er 
lønnsomt å investere 
og om varmepumpe er 
det rette.  

Foto: Laila Kjølbo Rød 
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tendensen er i ferd med å snu, takket være utvikling av blant annet nye byggemetoder og moderne 
arkitektur. 

Kommunen har få virkemidler på dette området, bortsett fra at kommunen selv kan velge å ha fokus 
på bruk av trevirke i sine nye byggeprosjekter. Dette vil være et viktig signal og gi gode referansebygg 
for andre. 

Trolig vil livssyklusanalyser (LCC) for bygg bli en del av planleggingen i framtiden. Eksempelvis er 
Statsbygg allerede i ferd med å implementere klimagassanalyser i alle sine prosjekter. Hvaler 
kommune kan også innføre slike vurderinger i forbindelse med sine nye byggeprosjekter med tanke 
på mest mulig klimavennlige nybygg og større bruk av trematerialer. 

Slike klimareduserende tiltak vil ikke slå inn på utslippsstatistikken for Hvaler, men vil like fullt gi en 
reduksjon av de globale utslippene. Samtidig som det kan skapes arbeidsplasser. 

 Bygg 

Oversikten over energiforbruket indikerer at kommunen har et sparepotensiale. Mange bygg ligger 
godt an i forhold til normtall, mens andre har et potensial. 

Hvaler kommune har i likhet med mange andre kommuner begrenset kapasitet til å gjennomføre mer 
omfattende enøktiltak i bygningsmassen. Barrierer her er bemanning, kompetanse og finansiering. 
På den annen side ligger det store økonomiske gevinster i å få ned de årlige energikostnadene fortest 
mulig. Disse økonomiske gevinstene kan utløses dersom kommunen selv øker sin 
gjennomføringskapasitet, eller om man alternativt velger å sette det bort i form av et anbud og en 
kontrakt om sparefinansiering, med en entreprenør. Enova og KS/Grønne energikommuner ivrer for 
slike løsninger og har utarbeidet standardkontrakter for formålet (EPC- kontrakter med garantert 
besparelse). 

Enova krever i sitt tilsagn for støtten til klima- og energiplanen at «Det skal settes minimumsmål på 
10 % redusert energibruk i kommunal bygningsmasse». I en energisparekontrakt (EPC) bør 20 % 
energireduksjon være fullt oppnåelig. Dette tilsvarer en årlig kostnadsreduksjon på om lag kr. 8-
900 000,- per år. Normtallene for de byggene som ligger over normtall utgjør alene ca. 441 000 
kWh/år eller 10 % av kommunens eget strømforbruk. I tillegg kommer potensial i tekniske anlegg og 
ved rehabiliteringer. Når en gjør større rehabiliteringer er det ofte mulig å komme betydelig under 
normtallene siden disse baserer seg på lønnsomme tiltak basert på enøk gevinsten alene. Normalt 
inkluderer dette ikke bygningsmessige tiltak eller utskifting av ventilasjon. 

Erfaringer viser at det er mye energibesparelse å hente på bedre styring av panelovner, 
ventilasjonsanlegg, lys og annet, på bygninger som ikke har installert styringssystemer (SD-anlegg). 
Det er selvsagt også besparelser å hente på bedre vinduer, dører, bedre isolasjon, lavenergibelysning 
og så videre. Hva som er aktuelle enøktiltak i det enkelte bygg, må vurderes utfra en nærmere 
analyse av bygget. 

Strøm til kommunens bygg er kraft kjøpt fra den «nordiske elektrisitetsmiks». Dette er vannkraft som 
mangler opprinnelsesgarantier som «ren», og som derfor har en andel indirekte utslipp av 
klimagasser fra importert fossilprodusert kraft. For nordiske elektrisitetsmiks tilsvarer dette om lag 
100g/kWh. Opprinnelsesgarantier vil koste kommunen ca. 0,5 øre/kWh. Ved å kjøpe strøm med 
opprinnelsesgarantier, kan Hvaler kommune redusere sine indirekte utslipp med ca. 440 tonn CO2 -
ekvivalenter. 

 Anlegg 

Erfaringer fra andre kommuner viser at det er en del besparelser å hente på: 

 Energieffektivt gatelys og optimale driftstider.  

 Energieffektivt lys på fotballbaner, lysløyper mv. og optimale driftstider.  
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 Frekvensstyrte pumper, optimal drift.  

 Tetting av eventuelle vannlekkasjer på trykkvann siden. 

Det finnes et potensial for energieffektivisering i pumpestasjonene. 
Utskifting av gamle pumper til nye og optimal behovsstyring kan 
redusere strømforbruket til pumper med opptil ca. 30 %. Hvalers 
befolkning øker og dette innebærer at infrastruktur utvikles. Dette 
gir igjen behov for utvidelser/nyanskaffelser, og det er her det er 
mest å hente ved å legge inn energi som en del av prosjekteringen. 
Det er bedre å gjøre det riktige valget med en gang framfor å rette 
opp senere. 

 Transport  

 Gange og sykling 

Trolig er en stor andel av bilturene på Hvaler mindre enn tre 
kilometer, det vil si, at gange og sykling kan være et alternativ. For 
at folk skal la bilen stå og gå eller sykle isteden, må forholdene 
legges til rette for at sikkerheten ivaretas. Dette vil innebære 
utbygging av gang- og sykkelveier på utvalgte strekninger. 

For å oppnå en større andel kollektivbrukere, vil det også kreves en 
innsats for å endre folks holdninger og vaner. 

Det er et enkelt kollektivknutepunkt i Skjærhalden. Antagelig vil det 
hjelpe på passasjerantallet om dette utvikles videre. I dette ligger 
bedre mulighet for overgang til blant annet korresponderende fots, 
fra bil. Som for kollektivtrafikken, vil det også kreves en innsats for 
å endre folks holdninger og vaner. 

Videre vil det antagelig være nødvendig med en stor innsats for å 
endre folks holdninger og vaner. Gange og sykling sparer miljøet, 
sparer penger, og gir bedre helse! 

 Kollektivtransport 

For å oppnå en større andel brukere, vil det også kreves en innsats 
for å endre folks holdninger og vaner. Det er et enkelt 
kollektivknutepunkt i Skjærhalden. Antagelig vil det hjelpe på 
passasjerantallet om dette utvikles videre. I dette ligger bedre 
mulighet for overgang til blant annet korresponderende 
kollektivruter, taxi, parkering for privatbil og sykkel. Det er viktig å 
tenke helhetlig, det vil si at passasjeren må komme seg fra A til B 
uten ekstra tidsbruk og større kostnader, dersom bussen skal være 
et konkurransedyktig alternativ. 

Det vil være viktig at Hvaler kommune blir en større bruker av 
busstilbudene i forbindelse med tjenestereiser til de sentrale 
destinasjonene. Dette vil være et eksempel som kan bidra til at 
næringslivet og andre vil benytte bussen i større grad. Dette vil 
være miljøvennlig og man kan eksempelvis i større grad utnytte 
reisetiden produktivt.  

  

Utslipp fra 
transportmidler  

  

Ulike transportmidler 
fører til ulike utslipp 
pr. km. 
Vestlandsforskning har 
gjort en undersøkelse 
over utslipp per person 
per km som det gis et 
utdrag fra i 
påfølgende tabell. 

Transport-
middel 

Utslipp I kg 
CO2-ekv. Per 
person per 
km 

Personbiler 0,183 

Buss (snitt) 0,120 

Tog 0,016 

Innenlandsfly 0,578 

Utenlandsfly 0,475 

Charterfly 0,279 

 

Det å redusere 
transportbehovet 
henger mye sammen 
med arealplan-
leggingen. Kommunen 
er forvalter av Plan- 
og bygningsloven, som 
er et av de viktigste og 
mest langsiktige 
klimavirkemidlene vi 

har i Norge i dag. 
Plan- og 
bygningsloven gir 
kommunene ansvar 
for arealplanlegging 
og tilrettelegging av 
transportsystem. 
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 Bilbruk og alternative drivstoff 

Bruk av privatbil vil være dominerende i overskuelig framtid. Det er derfor også helt nødvendig å 
komme over på lavutslippsbiler og lavutslippsdrivstoff som for eksempel biodiesel og elektrisitet. 
Kommunen har svært begrensede virkemidler på dette området, utviklingen styres av sentrale 
rammebetingelser og teknologisk utvikling. Kommunen kan allikevel gjøre noe: 

 Gå foran med hensyn til egne kjøretøy (lavutslippsbiler/biodiesel/ elbil).  

 Være pådriver, for eksempel for etablering av ladestasjoner. 

Det skjer for tiden en voldsom teknologisk utvikling på dette området, både når det gjelder 
produksjon av drivstoffet og motorer som er bedre tilpasset nye typer drivstoff. 

Mange bilmodeller er etter hvert modifisert for å kunne gå på 100 % biodiesel / eller 85 % bioetanol. 
Stortinget har imidlertid bestemt at det skal innføres avgift på biodiesel noe som gjør alternativet 
mindre interessant per dags dato. 

Ved neste behov for utskifting av bilparken bør elbiler, eller 
«lavutslippsbiler»/energimerke A, vurderes. Det er skepsis til 
elbilenes rekkevidde og framkommelighet, spesielt vinterstid. Det 
kan være behov for noen biler med firehjulstrekk. Dagens utvalg av 
elbiler gir gode muligheter for å dekke store deler av kommunens 
transportbehov. Rekkevidde og ladefrekvens er langt mer 
overkommelig enn for bare få år tilbake. 

Bruk av alternative drivstoff som for eksempel biodiesel og 
bioetanol (E85) vil betinge at det finnes en fyllestasjon for slikt 
drivstoff i kommunen. Stortinget har imidlertid bestemt at det skal 
innføres avgift på biodiesel noe som gjør alternativet mindre 
interessant pr dags dato.  

 Mulige transportreduserende tiltak: 

 Rådhuset og andre virksomheter ligger på Skjærhalden på 
Kirkøy, nær både buss og ferge. Man bør derfor bestrebe 
seg å få lagt møter og lignende i henhold til rutetider.  

 Det kan være aktuelt å kreve at ansatte reiser kollektivt til 
møter/ kurs og lignende, så sant dette er praktisk mulig.  

 Det bør være mulig å utnytte moderne teknologi til å 
redusere behovet for arbeidsreiser og reiser til møter. Telefonmøter og videokonferanser vil 
gi kommunen besparelser i reisetid og reisekostnader, samt at man reduserer utslipp av 
klimagasser.  

 Det kan dessuten være aktuelt å oppfordre til å reise kollektivt/ sykle til jobben/kjøre 
sammen.  

 For enkelte er det mulighet til å arbeide en og annen dag hjemmefra, eller før/etter møter, 
befaringer o.l. dersom dette er fornuftig. 

 Avfall 

Avfall er både en ressurs og samtidig et miljøproblem.  

Avfallsordningen for husholdninger i Hvaler synes godt ivaretatt og fulgt opp. Det kan antagelig være 
noe å hente på å forbedre kildesorteringsgraden i hjemmene, slik at mer går til materialgjenvinning 
og mindre blir restavfall. For næringsavfall kan det være mer å hente. 

Det er grunn til å 
forvente gode 
muligheter for å 
overføre en større del 
av de kortere reisene 
til sykkel og til 
kollektivtrafikk 
 
Foto: Laila Kjølbo Rød 
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Det er ukjent for oss i hvilken grad næringslivet følger opp sine pålegg om avfallsbehandling. 
Kommunen kan ha en viss påvirkningsmulighet som en betydelig innkjøper av varer og tjenester. De 
kan for eksempel kreve en redegjørelse om dette fra bedriften, eller kreve at de er Miljøsertifisert, 
for eksempel miljøfyrtårnsertifisert.  

Generelt kan man si at reduserte avfallsmengder og avfallsforebygging vil gi lavere utslipp av 
klimagasser. Her kan tiltak som gjenbruksbutikker, flerbrukssentraler, utleiefirma, verksteder og 
lignende være aktuelle for kommunen å støtte opp under. Det er allikevel slik at virkemidler som kan 
føre til reduserte avfallsmengder ligger i det alt vesentlige utenfor avfallssektoren, det vil si innenfor 
generell økonomisk politikk, skattepolitikk og eventuell annen regulering av kjøpekraften. 

Når det gjelder avfall, handler det i stor grad om holdningsskapende tiltak. 

Her er mange målgrupper: 

 Barn og unge (barnehage- 
barneskole- ungdomsskole.)  

 Husholdningene  

 Arbeidsplassene  

 Næringslivet, - bedriftene  

 Kommunen selv og hva de gjør 
internt  

 Kommunen som innflytelsesrik 
aktør i lokalsamfunnet. 

I Hvaler kommunes planprogram for 
denne klimaplanen pekes det spesielt 
på holdningsskapende arbeid, som 
viktig. For avfallsproblematikken 
oppfatter vi at dette er en helt riktig 
tilnærming. Gode holdninger på dette området, vil antagelig øke miljøbevisstheten og føre til bedre 
holdninger også på andre områder, som for eksempel, energibruk og transport. 

 Landbruk   

Transport av mat over lange strekninger er som regel en dårlig løsning for miljøet. Kortreist mat har 
dessuten en stor betydning i forhold til sysselsetting og bosetting i distriktene.  

Klimakur 2020 peker på at noen tiltak for reduserte utslipp vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme, 
mens andre er svært kostbare. Tiltak i skogbruket for økt opptak av CO2, vil først ha effekt om 50-100 
år. 

 Vurderinger utslippsregulerende tiltak 

Det er antatt at økologisk drift, som blant annet innebærer at det ikke benyttes kunstgjødsel, fører til 
mindre utslipp av lystgasser per arealenhet. På den annen side trengs det større arealer for å 
produsere tilsvarende mengde mat, med økologisk metode. 

Produksjonen av kunstgjødsel fører i seg selv til betydelige utslipp av klimagasser. Dette blir å anse 
som indirekte utslipp. Systematisk uttak av jordprøver med kartlegging vil føre til riktigere gjødsling 
for den enkelte gård, for de fleste innebærer dette en nedgang i bruk av kunstgjødsel.  

De fleste landbruksmaskiner bruker diesel som drivstoff. Teknisk sett kan de fleste motorer også gå 
på biodiesel. Et godt eksempel er Energigården på Hadeland, der alle biler og landbruksmaskiner går 
på biodrivstoff. Rent praktisk må motortypene klareres for bruk av biodiesel. Flere gårdsbruk har 
antagelig egne dieseltanker, slik at større kvanta kan kjøpes. For landbruket som «grønn» næring, vil 

Bilde 4 - Foto: Laila Kjølbo Rød 
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bruk av fornybart drivstoff trolig ha en betydning for omdømmet. Likevel er dette neppe 
gjennomførbart nå. Biodiesel kan ikke konkurrere på pris med avgiftsfri diesel. 

Det kan også stilles spørsmål ved om dagens biodiesel-produksjon er tilstrekkelig bærekraftig og man 
bør i tillegg ha biodiesel som er produsert av ressurser som ikke er egnet som menneskelig føde. 
Andregenerasjons biodiesel lar vente på seg og blir neppe tilgjengelig på mange år ennå.  
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6 Mål, delmål og tiltak 

 Visjon 

Hvaler skal være en foregangskommune når det gjelder bruk av fornybare energiressurser og 
tilhørende teknologi. 

 Hovedmål 

Hvaler kommune skal være klimanøytralt i 2030 

 Stasjonært energiforbruk 

Delmål 

 Det skal ikke være klimagassutslipp fra stasjonær energibruk på Hvaler etter 2020. 

 De indirekte klimagassutslippene fra Hvalers innbyggere skal være så lave som mulig. 

 Fremtidig utbygging på Hvaler skal skje på en bærekraftig og klimavennlig måte. 

 Nye bygg og bygg som rehabiliteres skal legge stor vekt på energieffektivitet/enøk (lavenergi- 
og passivhus). 

 Hvaler skal øke andelen lokalt produsert fornybar energi til bruk i oppvarming samt andelen 
lokalt produsert fornybar elektrisk kraft. 

Hvaler kommune omtales heretter som HK. 

Tiltak 

 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens kostnad 

1. Det skal oppfordres om 
energifleksibilitet og 
klimavennlige 
energiløsninger i alle 
reguleringsplaner, i 
forhåndskonferansen og 
i alle byggesaker. Gi 
informasjon om 
passivhus. 

For å redusere avhengigheten 
til el og fossile brensler er det 
viktig at bygget har den 
nødvendige energifleksibilitet. 
Dette betyr i mange tilfeller et 
vannbårent varmeanlegg, eller 
andre løsninger hvor vedovn, 
pelletskamin, varmepumpe, 
solenergi, og lignende dekker 
hoveddelen av 
energiforbruket. Passivhus er 
også aktuelt. 

HK – virksomhet  
areal og byggesak 

Ingen. 
Kravet legges inn i 
vanlig 
saksbehandling 
(drift). 
Løpende 

2. Utbyggere som i 
plansammenheng 
tilfredsstiller/ 
oppfyller krav om 
passivhusnivå eller bedre 
skal premieres i form av 
muligheter for tilskudd 
og/eller ekstra gunstige 
lån samt fritak for 
saksbehandlingsgebyrer 

Gebyrregulativet til Plan- og 
bygningsetaten skal ikke 
være et hinder for iverksetting 
av positive enøk- og 
klimatiltak. Det etableres fritak 
for gebyrer og hensiktsmessige 
rabatter for å oppmuntre til 
gode miljø- og enøktiltak. 
Det vurderes fortløpende 
behov for endringer i 
gebyrregulativet for å 
oppmuntre til merkbart mer 
miljøriktig energiforsyning i 
alle typer bygg. 

HK – virksomhet 
areal og byggesak 
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 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens kostnad 

3. Initiere til 
energieffektivisering og 
overgang til fornybare 
energikilder i industrien 
og næringslivet 

Invitere til et informasjons- og 
dialog- møte, hvor det 
redegjøres om kommunens 
klimamål, Enovas 
støttemuligheter og 
bedriftenes energimuligheter. 

HK – seksjon  
samfunnsutvikling 

 

4. Lokalisere nye 
utbygginger til allerede 
etablerte sentere 

For at det på lang sikt kan 
skapes et tilstrekkelig 
kundegrunnlag for et framtidig 
nærvarmenett på stedet, samt 
minimalisere transportbehovet 

HK – virksomhet 
areal og byggesak 

Ingen. 
Tas inn i ved K-plan 
rullering (drift) 

5. Utrede nærvarmenett i 
Skjærhalden i fbm nye 
byggeprosjekter. 

 HK – virksomhet 
kommunalteknikk 

 

6. Ta inn klimavurderinger i 
alle andre relevante 
planer. Nye 
reguleringsplaner og 
byggeprosjekter utredes 
mht. utslipp av 
klimagasser i et 
livssyklusperspektiv. 

Transportplan, kommuneplan, 
reguleringsplan, næringsplan. 
Beregningsprogrammer kan 
tallfeste utslippene, både hva 
gjelder materialbruk i bygget, 
selve byggeprosessen og 
byggets drift 

HK – virksomhet 
areal og byggesak 

Ingen. 
Kravet legges inn i 
vanlig 
saksbehandling 
(drift). Ved 
behandling av 
reguleringsplaner og 
byggesaksbehandling 

7. Initiere til 
energieffektivisering og 
overgang til fornybare 
energikilder i 
husholdningene. 

Oppfordre innbyggerne til 
enøk og fornybar energi. 
Kampanje for utfasing av 
parafinkaminer og oljefyrer, til 
fordel for pelletskaminer, 
varmepumper og lignende 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling 

 

8. Oppfordre bedrifter til å 
gjennomføre 
miljøsertifisering 

Informere om ulike 
sertifiseringsordninger i møte 
med næringslivet. Varsle om 
kommunale (miljø)krav til 
leverandører. 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling 
 

 

9. Informere om og 
diskutere mulige 
klimatiltak i 
næringsvirksomheter. 

Tas inn som tema i forbindelse 
med frokostmøter for 
næringslivet 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling  

 

10. Bidra til at kommunens 
innbyggere kjenner 
Smart Energi Hvaler og 
systemets muligheter til 
å begrense strømforbruk 
og levere strøm inn på 
nettet 

Gjennomføre tiltak som 
tilrettelegger for og støtter 
opp under økt lokal kraft- 
produksjon. 
Videreføres 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling  
Smart energi 

 

 Husholdninger og næringsvirksomhet 

Delmål 

 Redusere forbruket av elektrisitet pr. innbygger i husholdningene med 10 % innen 2017 og 
30 % innen 2027, med 2009 som basisår.  

 Fase ut forbruk av fossil fyringsolje, parafin og el-kjeler som oppvarmingskilde innen 2020.  
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 Redusere totalforbruket av elektrisitet i næringslivet med 10 % innen 2020 og 30 % innen 
2025, med 2009 som basisår.  

 Miljøsertifisere fem bedrifter innen 2020.  

 Hvaler kommune skal være i front når det gjelder innbyggernes kjennskap til og bruk av 
mulighetene som ligger i strømmålere med 2-veis kommunikasjon (Smart Energy Hvaler). 

Tiltak 

 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens kostnad 

1. Energieffektivisering og 
overgang til fornybare 
energikilder i 
husholdningene 

Gjennomføre ulike tiltak for å 
engasjere innbyggerne i enøk 
og fornybar energi. Ha dialog 
med bygningseiere, på 
kommunens internettside, i 
media m.v. Legge ut tips og råd 
om energisparing og 
omlegging på kommunens 
hjemmeside. Engasjere 
skoleelevene i dette temaet i 
fbm ”Åpen dag” m.v. 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling 
Private  
husholdninger 

Omfang pr. år. 
kr. 10.000  
+ 100 timer 
egeninnsats Årlig 

2. Energieffektivisering og 
overgang til fornybare 
energikilder i 
næringslivet. 

Invitere 
næringslivsrepresentanter til et 
informasjons- og dialogmøte, 
hvor det redegjøres om 
bedriftenes energimuligheter 
og kommunens klimamål, Eno- 
vas støttemuligheter og følge 
opp dette. 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling 

Omfang pr. år kr. 
10.000  
+ 50 timer 
egeninnsats Årlig 

3. Oppfordre bedrifter til å 
gjennomføre 
miljøsertifisering 

Invitere 
næringslivsrepresentanter til et 
informasjons- og dialogmøte, 
hvor det redegjøres om ulike 
sertifiserings-ordninger. Varsle 
om framtidige kommunale 
krav til leverandører. 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling 

Omfang pr. år kr. 
10.000 
+ 30 timer 
egeninnsats  

4. Bidra til at kommunens 
innbyggere kjenner Smart 
Energi Hvaler og 
systemets muligheter til å 
begrense strømforbruk og 
levere strøm inn på nettet 

Gjennomføre tiltak som 
tilrettelegger for og støtter 
opp under økt lokal kraft- 
produksjon 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling 

Egne timer 

 Transport 

Delmål 

 Redusere andelen reiser med privatbil. 

 Øke andelen reiser med buss. 

 Øke andelen gående og syklende. 

 Hvaler kommune skal legge til rette for bruk av biler og busser med mer miljøvennlige 
drivstoffkilder. 

 Det skal være enkelt og attraktivt å benytte elektriske kjøretøyer på Hvaler, inklusive 
lademuligheter. 
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Tiltak 

 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens kostnad 

1. Opprette flere 
ladestasjoner for elbiler på 
sentrale steder i 
kommunen – både på 
offentlige og private 
parkeringsplasser. 

Videreutvikle muligheter for 
lading ved rådhuset 
Lademuligheter utredes og 
iverksettes 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 

Egeninnsats 
? 
 

2. Videreføre arbeidet for 
bedre tilrettelegging av 
kollektivtilbudet, særlig for 
arbeidsreiser til byene og 
til videregående skoler. 
Flex markedsføres videre 

Påvirke til bedre 
kollektivtrafikktilbud. Jobbe 
for at rutetider og takster i 
båtrute østre Hvaler 
samordnes med busstilbudet, 
slik at det blir en likhet i hele 
kollektivtilbudet i Nedre 
Glomma region. 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling 

 

3. Videre satsing på 
utbygging av gang- og 
sykkelveier. 

 Stat/HK/ 
Fylkeskommunen 

 

4. Gang- og sykkelveier 
behandles i 
trafikksikkerhetsplan 

Utrede behovet. Vise 
eksisterende og planlagte 
gang- og sykkelveier og 
prioritere strekninger for 
utbygging og vedlikehold. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 

 

5. Busser går allerede på 
biogass – utrede utvidelse 
til andre kjøretøygrupper? 

Ikke alle kjøretøygrupper er 
egnet for strøm. Biogass kan 
fylles i Fredrikstad. Flexx? 

HK / 
Fylkeskommunen 

 

6. Tilrettelegge for 
pendlerparkering sentralt 
på de forskjellige 
fastlandsøyene langs 
hovedveien 

P-bevis ved disse plassene 
utstedes av Hvaler kommune 
etter søknad 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 
 

 

7. Øke andel fornybar energi 
i landstrømtilbudet 

Sertifisert strøm HK – seksjon 
samfunnsutvikling 
 

 

8. Overvåke og begrense 
støy fra egen virksomhet, 
samt sette krav til best 
tilgjengelig teknologi  hos 
alle aktørene som 
opererer i havna 

 HK – virksomhet 
kommunalteknikk 

 

9. Sikre at miljøplaner inngår 
i alle prosjekter i Hvaler 
havn 

Kommunens havner: 
Gjennomgå og innarbeide 
rutiner.  
Private havner: Informere, 
påvirke, eventuelt regulere 

HK – virksomhet  
kommunalteknikk 
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 Avfall 

Delmål 

Øke materialgjenvinningsgraden av husholdningsavfall til 90% innen 2025. Energigjenvinning 
inkluderes i måltallet, men det søkes maksimal andel direkte materialgjenvinning. 

Tiltak 

Virksomhet kommunalteknikk utarbeider renovasjonsplan i løpet av 2017 hvor alle tiltakene blir 
bedre beskrevet og regulert 

 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens 
 kostnad 

1. Optimalisering av 
avfallsinnsamling i 
samarbeid m. FREVAR 

Vurdere annen hentefrekvens av 
avfallsfraksjonene fra husholdningene 
og vurdere andre oppsamlingsløsninger 
som avfalls sug og nedgravde store 
enheter for å redusere antall 
transportkilometer. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 

 

2. Innføre bredere 
kildesortering 

Plast. Dele ut sekker og få samlet inn 
f.eks. sammen med papir.  Organisk 
avfall: Promotere 
hjemmekompostering, både med kurs 
vår og høst og ved økonomiske 
insentiver. Hageavfall: Tilby 
kompostering av hageavfall – unngå å 
frakte dette ut av kommunen.  

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 

 

3. Bedre kildesortering i 
næringslivet 

Informasjon til næringslivet, i 
samhandling med 
gjenvinningsbedrifter, for å redusere 
avfallsmengden og øke 
gjenvinningsgraden. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

 

4. Byggeplassavfall Avfallsplan og krav til disponering av 
avfallet i tilknytning til bygge- og 
rivetillatelser. Kontrollere at planene 
blir fulgt inklusiv oppfølging av 
sluttrapport. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

 

5. Krav til utbygger om 
renovasjonsteknisk 
plan 

En renovasjonsteknisk plan skal vise 
hvordan oppsamling og innsamling av 
avfall skal løses for planområdet, samt 
hvordan andre eiendommer eventuelt 
berøres. Kart eller tegning med 
beskrivende tekst skal brukes til å vise 
dette. 
(Ref. ny renovasjonsforskrift våren 
2016) 

Utbygger  

6. Avfallsforbrenning  og 
villfyllinger 

Redusere mengden avfall som 
håndteres ulovlig ved brenning eller 
deponering gjennom  økt informasjon og 
kontroll. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk  
Private husholdn. 

 

7. Miljøsertifisere 
bedrifter 

Bidra til at flere bedrifter blir sertifisert 
etter Miljøfyrtårn-ordningen eller andre 
miljøsertifiseringer. 

HK – seksjon 
samfunnsutvikling  
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 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens 
 kostnad 

8. Mer gjenbruk og 
mindre ”bruk og 
kast” 

Avfallsforebyggende tiltak som: 
etablering av kommunal 
flerbrukssentral med verksted (utlån av 
større enheter til kommunale 
virksomheter, skoler etc.), 
gjenbrukssenter, loppemarkeder, 
etablere nettbasert guide med oversikt 
over verk- steder, utleiefirma, 
bruktformidling etc. 
 
Tilby oppkuttet flis ved å fliskutte 
hageavfall. Hageavfallet utgjorde i 2015 
430 tonn. Alt dette blir kjørt til FREVAR 
i Fredrikstad. Fliskutting og gjenbruk 
(omdanne til jord) på Sandbakken vil 
kunne bidra kraftig til å redusere 
avfallsmengden. Dersom flere leverer 
hageavfallet sitt, vil det også redusere 
antall uønskede snegler i hagene.  

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 
NAV  

 

9. Info-kampanje i 
skolene om avfall og 
klima 

Informasjonskampanje rettet mot 
skoler om klimatiltak der 
avfallsminimering og sortering inngår. 
Gjøres i samarbeid med FREVAR. 

HK – seksjon  
oppvekst 

 

10. Avfallsreduksjon papir Sende ut Klistermerke til postkassen 
med «Nei takk til uadressert reklame», 
til alle husstander. Reduksjon av 
reklame og annet på papir 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 

 

11. Legge om 
avfallsordningene for 
å motta økt andel 
kildesortert avfall i 
havner og marinaer. 

Legge til rette for septiktømming i egen 
marina 
Bedre kontrollen på oljeavfall 
Sluse bort farlig avfall/egne vaske-
arbeidsplasser på marinaer 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 
Marinaeier 

 

 Kommunens bygningsmasse 

Delmål 

 Redusere bruken av energi pr. m2 med 10 % innen 2017, 20 % innen 2020, fra 2009-nivå. 

 Fase ut elkjel (i vannbårne systemer) som grunnlast innen 2017. 

 Bruke lokal fornybar energi til oppvarming av kommunes bygg. 

 Konvertere eldre bygg fra panelovner til vannbåren varme. 

 Nye bygg skal bygges i lavenergi eller passivhus-standard. 

 Ved nye bygg skal det gjøres en vurdering av materialbruk i et livssyklus-perspektiv, hvor 
klimafotavtrykk også inngår. 
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Tiltak 

 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens 
kostnad 

1. Igangsette 
omfattende 
enøktiltak 

Forprosjekt/energieffektiviseringsplan 
Vurdere EPC/Sparefinans. Innebærer 
garantert besparelse fra entreprenør 
og netto inntjening fra dag 1. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 

Kr. 100 000 i 
egeninnsats, og  
kr. 100 000 fra 
Enova 

2. Vurdere EPC EPC innebærer garantert besparelse 
fra entreprenør og netto inntjening 
fra dag 1 for kommunen. 
Egen Norsk Standard fra 2014. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

Intern 
prosjektledelse, 
samt ekstern 
tilrettelegger 

3. Energioppfølging av 
kommunale bygg 
gjenopptas. 

System og organisering av ukentlig 
energioppfølging må etableres 
snarest. Forutsetning for Enova-støtte 
senere. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

Besparelsene 
forventes å være 
vesentlig høyre 
enn kostnadene. 

4. Gjennomføre kurs 
for driftspersonell 

Tekniske anlegg i bygg er avanserte 
og krever kompetanse for optimal 
drift. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

Eksterne 
ressurser 
innhentes. 
Anslag kr. 25.000 

5. Sette energisparing i 
fokus i fht. brukerne 
av byggene. 

For ansatte. Skape holdninger HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

Interntid 

6. Konvertering fra 
elkjel til forny- bar 
energi 

Utarbeide oversikt, med løsninger, 
teknisk/øk. Vurdere gjennomføring 
egen regi, eller anbud ”ferdig varme”. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

Delvis finans. av 
Enova-støtte 
over. 
Kost. Ca. kr. 
50.000 

7. Konvertering av bygg 
fra panelovner til 
vannbåren varme og 
fornybar energi. 

Utarbeide oversikt, med løsninger, 
tekn. / øk.  
Vurdere gjennomføring. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

Avklares. Delvis 
finans. Av Enova-
støtte 

8. Vurdere passivhus 
standard for nybygg 
og rehabiliteringer. 

Langsiktig lønnsomt. HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

Høyere 
investering, men 
Enova-støtte. 
Lavere drifts- 
kostnad 

9. Kjøpe elektrisk kraft 
med 
opprinnelsesgaranti 

Utslippsfri kraft vil gi betydelig kutt i 
kommunens indirekte utslipp + 
kortreist energi. 

Innkjøpsansvarlig 
 

Tilleggskostnad 
ca. 0,5 øre/ kWh. 

10. Livssykluskost -
analyse nybygg 

CO2 - konsekvenser for eks. betong 
kontra trevirke, isolasjon, 
energiløsninger. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk  

Noe høyere 
arkitekt/ 
konsulent-
kostnad 
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 Kommunens anlegg 

Delmål 

Redusere energibruken i kommunale anlegg med 20 % innen 2018, 50 % innen 2025, med 
utgangspunkt i 2009-nivå. Korrigeres for endring i leverte tjenester (antall meter belyst vei, antall m3 
vann/kloakk håndtert etc.) 

Tiltak 

 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens kostnad 

1. Gjennomføre enøktiltak 
i alle anleggene. 

Se spesielt på 
frekvensstyring av 
pumpetider, styring av 
gatelys, type lyskilder, 
og lignende. 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 
 

Gjøres som del av 
nødvendige fornyelser. 
Forventer besparelser 

2. Energikonsekvenser 
vurderes i alle 
prosjekteringer 

Rimeligere å gjøre 
endringer på tegne- 
brettet enn i etterkant 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 
 

Liten, forutsatt inkludert i 
prosjekteringsoppdrag 

3. Sentral driftskontroll 
for energiovervåking 

Overvåking av 
anleggene for 
optimalisering 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 
 

Avklares 

4. Redusere 
fremmedvanns-
inntrenging i det 
private nettet 

Fremmedvann er et 
stort problem som kan 
reduseres betraktelig 
ved å gjøre noen grep 

HK – virksomhet 
kommunalteknikk 
 

 

 Kommunens bruk av transportmidler 

Delmål 

 50 % av kommunale tjenestebiler skal være elbiler, eller på annen måte miljøvennlig, innen 
2020. 

 Reduksjon av klimagassutslipp med 30 % innen 2018 og 50 % innen 2030. 

 Redusere antall km kjøregodtgjørelser med 20 % innen 2018 og 40 % innen 2025. 

 Redusere utslipp fra arbeidsreiser (fra hjemmet til arbeidssted i kommunen) 

Tiltak 

 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens kostnad 

1. Gradvis overgang til 
biodiesel, biogass eller 
strøm som drivstoff 

Når bilparken fornyes, skal forbruk 
av drivstoff og CO2-utslipp være 
viktige kriterier for valg av bil. 

Innkjøps 
ansvarlig. 

Ingen merkostnad 

2. Krav om bruk av 
kollektivtransport, eller 
miljøvennlig bil, på 
tjenestereiser 

Gjelder til møter der 
kollektivreiser er et alternativ 

Rådmann Besparelser 

3. Samkjøring ved 
møtevirksomhet 

Oppfordre til 
reiseplanlegging/samkjøring ved 
møtevirksomhet hvor bil brukes 

Rådmann Besparelser 

4. Videokonferanser og 
telefonmøter 

Ta i bruk videokonferanser og 
telefon- møter, hvor dette er 
egnet 

Rådmann Besparelser 

5. Miljøvennlige arbeidsreiser Kampanje, premiering el. lign for å 
redusere bilbruk til arbeidet 

Rådmann Kr. 10- 20.000 
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 Kommunens innkjøp 

Delmål 

 Hvaler kommune skal ha en miljøeffektiv kommuneforvaltning. 

 Alle kommunale etater og virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2020. 

 Miljøsertifisering av leverandører, krav innen 2025. 

Tiltak 

 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens 
kostnad 

1. Utvikle miljøvennlig innkjøpsreglement. Legge større vekt på miljø-
påvirkning og livsløpskostnader 
Gjøre dette kjent i 
organisasjonen. 

Innkjøps 
ansvarlig 

 

2. Bistå lokale leverandører i å bli 
miljøsertifiserte 

Informere leverandører. Ha 
kontakt med lokalt næringsliv. 

Innkjøps 
ansvarlig 

 

3. Gjennom samarbeid med offentlige og 
private aktører og med 
leverandørmarkedet skal kommunen 
være ledende i gjennomføring av kost- 
og miljøeffektive anskaffelser. 

Kommunen skal bruke sin 
påvirkningskraft til å stimulere 
leverandører av varer og 
tjenester til miljøvennlig 
produksjon og adferd. 

Innkjøps 
ansvarlig 

 

4. Kommunen skal stille relevante 
miljøkrav ved alle anskaffelser 

For eksempel skal strøm til bruk 
i kommunes tjeneste skal være 
sertifisert som fornybar. 

  

5. Innkjøp av produkter som inneholder 
stoffer på Miljødirektoratets obs- og 
stofflister bør i hovedsak ikke 
forekomme. 

 Innkjøps 
ansvarlig 

 

6. Ved innkjøp av transporttjenester skal 
det stilles krav om at tilbyder leverer 
tjenesten med miljøtilpassede biler, der 
det er mulig. 

 Innkjøps 
ansvarlig 
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 Kommunens påvirkerrolle 

Mål 

 Økt bevissthet rundt energibruk og klimautslipp hos innbyggere generelt, barn i barnehage 
og på skole, kommunens næringsliv, samt hos kommunens ansatte. 

 Miljøsertifisere 3 egne virksomheter innen 2017, alle innen 2020. 

 Tiltak gjennom Smart Energy. 

Tiltak 

 Beskrivelse Kommentar Ansvar Kommunens 
kostnad 

1. “Enovas 
energiutfordring” eller 
andre lignende tiltak fra 
andre aktører. 

Barnehager og barneskoler kan 
gjennomføre undervisning i klimalære 
som f. eks. “Enovas Energiutfordring” 
som er et gratis opplegg fra Enova. 
Innføring av avfallshåndtering i 
barnehager. 

HK – seksjon 
oppvekst 

Ingen 
kostnad 

2. Tilrettelagt miljø-
undervisning i 
ungdomsskolen 

Ungdomsskolen kan gjennomføre 
undervisningsopplegg anbefalt av 
Utdannings-direktoratet når det gjelder 
miljøundervisning. 

HK – seksjon 
oppvekst 

Ingen 
kostnad 

3. Mindre foreldre-kjøring 
til skolene. 

Bevisstgjøre foreldre for å redusere 
bruk av privatbiler for frakt av barn til 
skole. 

HK – seksjon 
oppvekst 
 

Ingen 
kostnad 

4. Årlig statusmøte for 
Klima- og energitiltak. 

Åpne møter med formål info til 
innbyggerne rundt energi- og 
klimaspørsmål. 

HK – Rådmannen Kr. 20.000  
+ 30 timer  
Årlig fra 2016 

5. Tilrettelegge for god 
informasjon om 
klimaspørsmål på 
kommunens 
hjemmeside. 

 HK – virksomhet 
kommunalteknikk 
 
 

Ingen 
kostnad 

 


