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1 Innledning 
 
Dette er et vedleggshefte til høringsforslaget til revidert klima- og energiplan for Stokke 
kommune som sendes på høring i mai 2010.  
 
Klima- og energiplanen inneholder en hoveddel med konkrete målsettinger og tiltak innenfor 
de enkelte innsatsområdene samt frist for gjennomføring, ansvarlig for gjennomføring og 
kostnader for de enkelte tiltakene. 
 
Vedleggsheftet er en oversikt over den faktiske situasjonen i Stokke når det gjelder klima- og 
energi. Det inneholder også vurderinger av hvilke muligheter som finnes for omlegging av 
energi samt reduksjon av klimagasser innenfor de enkelte innsatsområdene. Vedleggsheftet 
inneholder videre utdypende forklaringar på ulike begrep innen klima- og energiområdet.   
 
Hovedmålet med klima- og energiplanen er at  ”Stokke kommune skal gjennom sine 

ulike roller og virkemidler legge til rette og arbeide aktivt for at utslippet av 

klimagasser i kommunen reduseres og at andelen av fornybare energikilder økes.”  

 
Videre er hovedmålsettingen for kommunens virksomhet å redusere energiforbruket i 
egen bygningsmasse med 20 % innen 2020  
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2  Beregningsgrunnlag utslippstall  
 
For å finne fram til tallene om forbruk og utslipp, er nettstedene til ”Miljøstatus” og Statistisk 
sentralbyrå (SSB) benyttet.  
 
For å kunne sammenligne oppvarmingseffekten til de ulike klimagassene, er det etablert en 
måleenhet kalt globalt oppvarmingspotensial (Global Warming Potential, GWP).  GWP-
verdiene angir oppvarmingseffekt i forhold til karbondioksyd, CO2 (dvs. CO2-ekvivalenter) 
summert over et valgt tidsrom. I Kyotoprotokollen benyttes et tidsrom på 100 år i forbindelse 
med landenes forpliktelser. Nedenfor er GWP-verdier for utvalgte klimagasser over en 100-
års periode listet opp, sammen med en beskrivelse av de viktigste kildene.  
 
Betegnelse/navn Kjemiskbetegnelse GWP 

gml./nye 
2007 

Bruksområde/kjelde 

Karbondioksid CO2 1 Brenning av fossilt brensel og avskoging 
av tropeskoger 

Metan CH4 21/25 Husdyrhold, søppelfyllinger, produksjon 
og transport av naturgass, og utvinning av 
kull. 

Nitrogendioksid 
(lystgass) 

N2O 310/298 Mikrobiologisk aktivitet i jordsmonnet. 
Produksjon og bruk av kunstgjødsel øker 
utslippene. Fossile brensler er en annen 
kilde. 

Hydrofluorkarbon 
(HFK) 

Eks HFK-134a 1 300/1 430 Kuldemedier i kjøle- og fryseanlegg, 
brannslukningsmidler, drivgasser til 
produksjon av isolasjonsmaterialer (stivt 
skum), og som isolasjonsmateriale i 
høyspenningsanlegg.  

Perfluorkarbon 
(PFK) 

PFK-14 (CF4) 6 500 Produksjon av aluminium og magnesium.  

Svovelheksafluorid  SF6 23 900/22 
800 

Samme som PFK (se over) 
 

2-1   Kilde: SFT (http://www.sft.no/artikkel 34755.aspx) 

 

 
Et lite utslipp av en gass med høy GWP-verdi kan medføre mer skade enn et stort utslipp av 
en gass med lav GWP-verdi. Av oversikten over ser vi for eksempel at lystgass har 310 
ganger så mye oppvarmingspotensiale som en tilsvarende mengde CO2 sett i et hundreårs 
perspektiv.  
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3 Totale klimagassutslipp 
 

 
5-3-1 Kilde Miljøstatus 

Totale utslipp av klimagasser har økt  med ca 40% fra 1991 til 2007.  
Dette skyldes en jevn økning i utslippene fra ”mobil forbrenning”, dvs. transport, men også 
noe fra stasjonær forbrenning ( dvs. fossile brensler som fyringsolje og lignende)  i 2007.  
Kildene innenfor  ”prosessutslipp” (landbruk og industriprosesser ) er på vei nedover siste par 
år.  
 

 

5-2 Kilde Miljøstatus 

I 2008 sto veitrafikk og annen mobil forbrenning for ca 59 % av totale utslipp i Stokke.  
Landbruket sto for 21% av utslippene , mens øvrige sektorer er små i forhold.  Fyringsolje, 
parafin og gass i husholdninger og næringsbygg utgjør om lag 5% iflg. statistikken.  
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Tallgrunnlag utslipp av klimagasser i Stokke  
Tonn CO

2
-ekv 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 % av 

totalt 

utslipp

Utslipp i alt Totalt  45 264       49 924  52 954  58 945  59 441     62 702        60 632 100 %

Prosessutslipp Landbruk  11 844       13 351  14 198  14 042  13 656     13 770        13 554 22 %

Luftutslipp fra 

avfallsdeponier

      169            166       153       131       127          123             119 
0 %

Industri og bergverk       823         1 766       709    1 485    1 667       4 835          4 691 8 %

Annet       514            584       596       855       686          750             721 1 %

Totalt  13 349       15 866  15 656  16 513  16 136     19 478        19 086 31 %

Mobil forbrenning Veitrafikk  24 644       26 254  30 938  35 496  36 276     36 618        35 796 58 %

Skip og båter, 

avgasser

        31              32         37         40         38            46               42 

0 %

Annen mobil 

forbrenning

   2 343         2 207    2 265    2 540    2 945       3 207          2 431 
5 %

Totalt  27 018       28 494  33 240  38 076  39 260     39 871        38 270 64 %

Stasjonær 

forbrenning 

Industri og bergverk       823         1 766       709    1 485    1 667       4 835          4 691 

8 %

Andre næringer    2 195         2 720    1 605    2 200    1 799       1 471          1 678 2 %

Husholdninger    2 637         2 772    2 347    2 020    2 092       1 759          1 443 3 %

Totalt    5 655         7 258    4 661    5 705    5 558       8 065          7 812 13 %  
5-3 Kilde Miljøstatus 

 
Av tabellen over framkommer mer detaljert oversikt over historiske utslipp. 
Det framgår blant annet at : 

• Utslipp fra mobilforbrenning har økt med 42%  siden 1991. 
• Utslipp fra industrien har de siste to år økt betydelig, både fra forbrenning og 

industriprosess. 
• Utslipp fra husholdninger og ”andre” (næring) har begge gått ned med 33 %. 
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4 Totalt energiforbruk – utenom transport 
 

4.1 Hovedtall og infrastruktur for energi 

 
For elektrisitet finnes statistikk for 2001-2008, mens det for de øvrige energibærerne finnes 
tall for årene 1991, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007 og 2008 . 

 

4-1 Kilde SSB  

Det totale energiforbruket i 2008 var på 247 GWh, hvorav 196 GWh / 79% var elektrisitet. 
Forbruket av gass har økt fra 2-3 GWh i 2006 til om lag 21 GWh i 2007 og 2008.                        
Forbruket av biobrensel har gått ned med ca 3 GWh til et nivå på ca 18 GWh siste par år.   
Forbruket av fyringsolje går jevnt nedover og var i 2008 ca 9 GWh. 
Øvrige energislag er små i forhold.  Tallene under er ikke graddagskorrigerte1. 
 

 
4-2 Kilde SSB  

                                                           
1
 Graddagene for hvert år sier noe om fyringsbehovet, i forhold til en normal-vintertemperatur . 

Energiforbruket til oppvarming kan således justeres for dette, til en ”normal”-vinter”  
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Husholdningene er en stor energibruker i Stokke, med et forbruk på om lag 94GWh .  
Tjenesteyting  har økt jevnt de seneste årene, men gikk i 2008 ned til ca 75 GWh.   
Industrien har hatt en betydelig økning, fra 10 GWh opp til ca 52 GWh i 2008. 
Primærnæringene varierer,  pluss minus 30GWh årlig.  
 
Infrastruktur – elnettet. 
Skagerak Nett har konsesjon for levering av elektrisitet i Stokke. Forsyningen av elektrisk 
energi skjer med et 132 kV gjennomgående nett med gode reserveforbindelser. Fordeling i 
Stokke forestås av et godt utbygd distribusjonsnett. Det er videre god utvekslingskapasitet 
mellom regionalnettet og distribusjonsnettet i kommunen. 
Høyspenningsnettet i kommunen har driftsspenning 22 kV og består av 67 km luftlinje og 108 
km kabel. 288 stk nettstasjoner som transformerer spenningen ned til 230 eller 400 V forsyner 
lavspenningsnettet. Fordelingsnett har stort sett god kapasitet. En liten del av høyspennings 
luftnett har liner med små tverrsnitt. Kabelnettet i tettbygde områder kan ringkjøres, og 
høyspennings luftnett i vest har gjensidig reservemulighet mot Andebu ved Gjerløw og 
Borgen mølle, og via sjøkabel mot Veierland - Nøtterøy ved Langø. 
Det er ingen planer for større reinvesteringer eller oppgraderinger av fordelingsnettet. 
 
Infrastruktur fjernvarme, nærvarme .  
Det er ingen fjernvarmeanlegg i Stokke, men det er noen nærvarmeanlegg som leverer energi 
til bygninger innenfor egen eiendom.   De viktigste er:  

• Fossnes senter - varmepumpe 
• Brunstad Conference Center (BCC) –varmepumpe + pellets 

• Gjennestad Gartnerskole –  Solenergi + gass  (Bioenergi f.o.m. våren 2010)  
• Per Sørby, gårdsbruk og boliger -   bioenergi + solenergi  

 
Elektrisitet og utslipp av klimagasser 
Elektrisitet gir ingen direkte utslipp av klimagasser i Stokke, men en viss andel av det norske 
elforbruket er importert fra utlandet. Denne importerte elektrisiteten er til dels produsert av 
fossile energikilder og representerer således et Indirekte utslipp.  
”Standard norsk strøm” besto i 2009 av 77% fornybar energi, 23% fossil kraft og kjernekraft. 
Klimagassutslippet ble beregnet til 112g/kWh. Med standard norsk strøm menes Norges 
Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) årlige beregning av varedeklarasjon for norske 
kraftleverandører 
 
Forbruket på 200GWh elektrisitet i Stokke representerer dermed om lag 22.500 tonn 
CO2-ekvivalenter indirekte utslipp. Til sammenligning er samlet utslipp i Stokke som 
tidligere vist ca. 60.000 tonn.  
 
Dersom man sparer elektrisitet, vil denne kunne eksporteres til utlandet og fase ut kullkraft 
m.v, idet all magasinert vannkraft i Norge vil bli utnyttet optimalt uansett.   
Enova har beregnet at denne eksporterte elektrisiteten i snitt vil erstatte utenlandsk 
energiproduksjon som representerer et utslipp på 617 g/kWh. ( Over det dobbelte av 
oljefyring) 
Dvs. at en reduksjon på 10% av hele Stokkes elforbruk (20GWh) representerer en 
utslippreduksjon i våre naboland på over 12.000 tonn CO2-ekvivalenter. (Dette er om lag det 
samme som all tungtrafikk i Stokke, inkl. E18)   
 



KEP Stokke versjon 23.04.10 Vedleggsdel  

 9 

Enhver kunde som kjøper elektrisitet, kan velge å skaffe seg opprinnelsesgarantier2 på at 
kraften er fornybar.  Man får da en dokumentasjon på at en tilsvarende mengde fornybar 
strøm er produsert og matet inn på nettet et sted i Norge.  
Flere strømleverandører tilbyr garantert fornybar energi uten påslag i strømprisen.  

4.2 Energibruk fordelt på sektorer.  

 

 
 

Figur: Kilde: SSB og Skagerak Nett 

 
Det er husholdningene som bruker mest energi i Stokke, men tjenesteytinga har hatt en jevn 
økning de siste årene. Industrien har også økt sitt energiforbruk mye de siste 3 årene. 
 
 
Husholdninger – 2008  
94 GWh er det totale 
energiforbruket   
71 GWh, dvs. 75% av 
energiforbruket er elektrisitet.  
19 GWh, dvs. 20 % av 
energiforbruket er biobrensel, dvs. 
vedfyring. 
1,9 GWh er parafin 
1,5 GWh er fyringsolje 
 
 

      Figur: Kilde: SSB og Skagerak Nett 

Tjenesteyting – 2008                       
74 GWh er det totale energiforbruket   
                                                           
2
 System med opprinnelsesgarantier  / elsertifikater er nærmere forklart på 

http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Energisertifikater/ 
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68 GWh, dvs. 92 % av energiforbruket er elektrisitet.  
 5  GWh, dvs. 6 % av energiforbruket er fyringsolje 
Øvrige energislag er små i forhold. 
 
Industri – 2008  
54 GWh er det totale energiforbruket   
31 GWh, dvs. 58 % av energiforbruket er elektrisitet.  
20 GWh, dvs. 37 % av energiforbruket er gass. Det var en økning på 18 GWh fra 2006 til 
2007.  Det må settes spørsmålstegn ved om dette forbruket er feilregistrert av SSB, at gassen 
brukes av veksthusnæringen.   Øvrige energislag er små i forhold. 
 
Primærnæringer – 2008  
25 GWh er det totale energiforbruket  i følge SSB. 
24,4 GWh, dvs. 98 % av energiforbruket er elektrisitet.  
(I tillegg 0,6 GWh fyringsolje) 
SSB har ikke registrert propangass i veksthusnæringen, dette er feil.  
Det er tre store gartnerier i Stokke: Gjennestad, Skalleberg og Widerøe 
I følge overslag fra Gartnerforbundet, bruker disse til sammen om lag 33 GWh. 
Propan brukes til en stor del av oppvarmingen, anslagsvis 17 GWh.  
Grovt regnet er energiforbruket i veksthusnæringen 42 GWh  
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4.3 Energibruk fordelt på energibærere.  

 
Elektrisitet 
Elektrisitet har i alle år vært den dominerende energibæreren. Summen av forbruket har lenge 
vært stabilt på 175 GWh, men har hatt en økning fra 2006 til 2007 pga industrien, for så å gå 
litt ned igjen i 2008, pga nedgang i sektorene tjenesteyting og primærnæringer.  
 

 
Figur 4-3: Kilde: Skagerak Nett 

 
Fossilt  energibruk 
Det er bruken av fossilt brensel som forårsaker de direkte utslippene av klimagasser fra 
stasjonært energibruk i Stokke. Diagrammet under viser forbruket av fossilt brensel i Stokke 
kommune fra 1991 til 2008. Bruken av fossilt brensel har økt kraftig fra 1991 til 2007. Det er 
gassforbruket til industrien (veksthusnæringen ? ) som forårsaker dette. Husholdningene  har 
hatt en jevn nedgang i bruk av parafin og nedgangen i fyringsolje har særlig skjedd i  
tjenesteyting.  
Forbruket av fossilt brensel har i sum økt fra 20 GWh i 1991 til 33 GWh i 2008. 
 

 
Figur 4-4: Kilde: SSB 
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5 Næringsliv  - utslipp av klimagasser  
 

5.1 Status 

Næringslivet har sine utslipp av klimagasser 
knyttet til:  

• Energibruk i bygninger 
• Produksjonsprosesser 
• Transport 
• Indirekte utslipp gjennom innkjøp og 

avfall 
 
 
 
 
Bygninger og produksjonsprosesser -  klimagassutslipp 
 

 
Figur 5-1: Kilde: Miljøstatus 

 
Næringslivets utslipp fra energibruk i bygninger og til produksjon, har økt fra ca 3600 tonn i 
1991 til ca 7250 tonn CO2-ekvivalenter i 2008, dvs. en økning på 100% , eller en dobling.  
Det meste av utslippene er fra ”Stasjonær forbrenning – industri og bergverk” og omfatter 
utslipp fra forbrenning av fossile brensler som fyringsolje og gass.  
Det kan stilles spørsmål ved om ikke det meste av dette skriver seg fra veksthusnæringen, dvs. 
ikke industrien. Det vises til energikap. ovenfor. (Her må man evt. trekke ut gassforbruket)  
 
Utslippene fra ”Stasjonær forbrenning, andre næringer ” (rød kake) har gått jevnt nedover og 
ligger på ca 1670 CO2-ekvivalenter i 2008. (Her må man  evt. legge til gassforbruket i 
veksthusbransjen) 
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” Prosessutslipp”, dvs. utslipp i forbindelse med produksjonsprosesser,  har i alle år ligget på 
et lavt nivå.  
 
Andre utslipp fra næringslivet:  
 
Transport 
Utslippet fra næringslivets ”mobile kilder” er ikke spesifisert i tallene fra miljøstatus, ei heller 
hva som er det lokale næringslivets utslipp. Det er en del gjennomgangstrafikk på E18 som 
ligger inne i statistikk-tallene, men det er åpenbart at lokalt næringsliv også bidrar i 
statistikken, selv om andelen ikke er kjent.   
• Utslippet fra tungtrafikken i Stokke var i 2008 på over12.000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette 

er en dobling fra ca 6000 tonn siden 1991. I tungtrafikk regnes all godstrafikk, busser og 
lignende. Næringslivet har også en ukjent andel av utslippene fra gruppen  ”Lette kjøretøy 
” (varebiler, personbiler i yrkessammenheng, mv.)  totalt ca 24.000 tonn CO2-ekvivalenter. 

• Trafikken på E18 er også med i disse tallene. I følge fig. 8-3 i  transport-kapitlet, står E-18 
for over 50% av det totale utslippet i veitrafikken.   

• Næringslivet lokalt har trolig en stor andel av utslippene fra ”annen mobil forbrenning”                    
(anleggsmaskiner, traktorer, motorredskap osv. ) Totalt ca 2.400 tonn CO2-ekvivalenter 

 
Det henvises til kap. om transport. 
 
Indirekte utslipp gjennom innkjøp og avfall 
De indirekte utslippene knyttet til innkjøp av varer, tjenester, reiser utenfor kommunen osv. er 
sannsynligvis langt større enn de direkte utslippene som skjer innenfor kommunen, men 
kunnskap og opplysninger om dette er mangelfullt og lite tilgjengelig.  
Avfall spiller også en rolle i forhold til utslipp av klimagasser. Generelt kan man hevde at 
gjenbruk og materialgjenvinning reduserer utslipp, dernest er det viktig å energigjenvinne 
avfallet framfor at det havner på deponi og graves ned. Organisk avfall som havner i deponi 
vil etter hvert forårsake ukontrollerbare utslipp av metangass (som er en aggressiv 
drivhusgass) . Våtorganisk avfall kan imidlertid være en ressurs for produksjon av metangass 
i råtnetanker (metangassen er også energirik og fornybar).   
Det henvises til kap. om avfall 

5.2 Vurderinger 

Næringsliv, - energibruk og klimagassutslipp 
Næringslivet kan åpenbart gjøre mye i forhold til reduksjon av energibruk i bygningsmassen, 
dvs. energieffektivisering. Reduksjon av energiforbruk vil dessuten gi varige lavere 
driftsutgifter, som vil slå direkte og positivt ut på lønnsomheten.  
Reduksjonen i energibruk vil særlig redusere strømforbruket.  Dette vil ikke slå ut på klima-
statistikken til Stokke, men det vil gi en indirekte reduksjon, dvs. en global reduksjon.  
 
Erfaringer viser at man med relativt enkle tiltak og uten store investeringer kan spare 10 %.                   
Totalt energiforbruk i all næringsvirksomhet er om lag 150 GWh.  
10%  tilsvarer da ca drøyt 15 GWh eller om lag 11 MNOK reduserte driftsutgifter pr. år. 
(75øre/kWh - og drøyt 9000 tonn reduksjon i utslipp av klimagasser)  
Med noe større innsats og med lønnsomme investeringer, bør langt større reduksjon være 
innen rekkevidde.  Anslagene for energisparepotensialene varierer, men ligger på 10 – 40 %, 
avhengig av bygningstype, energipris mv. Tiltaksområdene er eksempelvis: 
1. System for energioppfølging  
2. Anlegg for Sentral Driftskontroll (SD-anlegg) for temperaturkontroll og driftstider  
3. Enøktiltak på ventilasjon, varmegjenvinning, oppvarming, belysning m.v.   
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4. Installasjon av varmepumpe 
5. Innarbeidelse av gode brukervaner hos ansatte. 
 
 
Næringslivet, inkl. veksthusnæringen, har et utslipp fra forbrenning av olje og gass på totalt ca 
6400 tonn.  (Direkte på Stokkes utslippstatistikk) Det er sannsynligvis fullt teknisk mulig å 
fase ut alt dette. Det er i følge Skagerak Nett i tillegg 12 anlegg med elektrokjeler med samlet 
forbruk på 16,6 GWh i 2008. 
 
  
 
 
 
Ved bruk av bioenergi i form av flis, vil dette i tillegg gi en ganske betydelig lokal 
verdiskaping og noen arbeidsplasser.   
 
De 12 anleggene med elektrokjeler har hittil hatt en svært billig nettleie, idet de har hatt en 
tariff med ”uprioritert” overføring, dvs. de her hatt oljefyr/gass i reserve. 
Denne ordningen vil opphøre i 2012 for eksisterende kunder, Skagerak Nett inngår ikke nye 
slike avtaler.  
Fra 2012 vil det derfor bli adskillig dyrere energi fra tradisjonelle fyrhus med elkjel og 
olje/gass og medfører at konvertering til fornybar energi blir mer lønnsomt.  
 
Veksthusnæringen i Stokke er svært opptatt av å redusere sine energikostnader og utslipp av 
klimagasser.  For eksempel har Gjennestad installert et solvarmeanlegg på sin 
internatbygning, og man har gjort store investeringer i et fremtidsrettet bioenergianlegg som 
blir satt i drift i 2010.  Med bioenergianlegget vil Gjennestad fase ut det aller meste av sitt 
gassforbruk til oppvarming.   
 
På Borgeskogen benytter bedriften Scania AS overskuddsvarme fra fryselageret til Norsk 
Fugl AS. 
Det foreligger planer for et nytt, stort fryselager i området. Overskuddvarmen herfra bør 
selvsagt utnyttes. Ragn Sells AS skal ha et avfallsanlegg i området, bl.a. med et stort mottak 
av avfallsflis. Dette er bioenergiressurser som det må vurderes å benytte lokalt.  
 
Utfra alle overnevnte energimuligheter som er på Borgeskogen, bør det utarbeides en 
varmeplan for området. Interesseforeningen for Borgeskogen kan være en pådriver her, 
sammen med kommunen og utbygger.  Kommunen kan få inntil 50% / kr. 100.000 til å 
utarbeide en varmeplan. For de områdene på Borgeskogen som ikke er bygget ut, er det 
dessuten et krav i de utfyllende bestemmelsene at det skal legges til rette for vannbåren varme 
samt utarbeidelse av varmeplan. 
 
Enova og Innovasjon Norge har betydelige midler til energieffektivisering og til omlegging til 
andre energikilder enn strøm og fossile brensler.  Mer info på www.enova.no og 
www.invanor.no  
 
Fokuset på energieffektivisering i næringslivet kunne generelt sett vært større, mye kan gjøres 
selv uten investeringsstøtte. Manglende fokus kan ha mange årsaker, blant annet : 
• Strømmen er relativt billig, prisen pr. kwh oppfattes ikke som særlig høy. 
• Kostnadene til strøm er bare en liten del av totalkostnadene for bedriften. 

Totalt konverterbart energipotensiale er om lag 46 GWh årlig, dvs. en omsetning på 35 MNOK pr år.  

Total reduksjon av klimagasser vil bli om lag 16.000 tonn CO2-ekvivalenter. ( Direkte + indirekte) 
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• Det er verken tid, kompetanse eller ressurser til å ta fatt i enøk-arbeidet,  det er andre 
forhold som er viktigere og mer presserende for driften. 

• Det investeres ikke i enøk-tiltak fordi framtiden er usikker.  
 
Bedrifter kan også organisere seg i nettverk og samarbeide med Enova om et prosjekt på 
energieffektivisering. Dette kunne gjøres i regi av næringslivsforeningen, kommunene og 
kraftlagene. Mange problemstillinger er like og man kunne gjøre ting mer rasjonelt om man 
gjør det sammen, det er også mye å lære av hverandres erfaringer.  
 
Kommunen bør ta initiativ i fht. næringslivet når det gjelder deres muligheter til å spare 
energi. Dette kan gjøres i samarbeid med Stokke Handel-, håndverk- og industriforening,  
Borgeskogen interesseforening, klimarådet o.a.  
 
 
For bygninger med stort varmtvannsforbruk 
også på sommeren, som campingplasser, 
overnattingssteder og sykehjem, kan 
solenergi også være aktuelt.  
( Dette gjelder ”termisk” solenergi, ikke 
solceller som lager elektrisitet  )  
Enova har gode støttetiltak for 
solenergianlegg , mer info på www.enova.no 
 
 
 
Miljøkrav  
For den delen av reiselivet som ønsker å ha en 
”grønn” profil, vil fokusering på 
energieffektivisering og bruk av fornybar energi ha en betydning i markedsføringen.  
Det er også en trend at kunder begynner å stille miljøkrav til produkter og tjenester. Dette kan 
gjelde innen reiselivsnæringen, men også offentlige kunder som kommunen, fylkeskommunen 
og statlige bedrifter.  Disse får skjerpede føringer fra myndighetene i forhold til å vurdere 
miljøkriterier til sine innkjøp. Det vil derfor ikke bare være laveste pris som teller, 
miljøkriterier får også sin betydning.  Bedrifter som følger opp dette, vil derfor få et 
konkurransefortrinn i en anbudssituasjon.  
Bedrifter som miljøsertifiseres vil stille sterkere. 
Eksempelvis er ”Miljøfyrtårn”-sertifikat en nasjonal 
sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter i 
privat og offentlig virksomhet. Det stilles ulike spesifiserte krav til 
ulike bransjer. Det er lagt vekt på at tiltakene skal være 
lønnsomme, konkrete, relevante og enkle for virksomhetene. 
Temaer er : Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp 
og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og 
klimaregnskap. Mer info på www.miljofyrtarn.no 
HMK/Formannskapet behandler i mai/juni møtet en sak om kommunal deltakelse i 
miljøfyrtårnordningen. 
 
Indirekte utslipp gjennom innkjøp og avfall 
Gjennom alle former for kjøp av varer og tjenester ”følger det med” et indirekte utslipp. For 
noen varetyper er miljøbelastningene store.  

Solfangere på Gjennestad gartnerskole, internatet 
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Generelt kan det antas at bruk av lokalt produserte varer innebærer mindre utslipp av 
klimagasser enn importerte varer. Bruk av lokale varer vil således være et bra klimatiltak, i 
tillegg vil det gi arbeidsplasser og lokal verdiskaping. 
Dette passer bra i forhold til initiativ for lokalproduserte matvarer, eller ”kortreist mat”.  
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6 Husholdninger  

6.1 Status  

Husholdningene har sine utslipp av klimagasser 
knyttet til:  

• Energibruk og klimagassutslipp fra boligene 
• Transport 
• Indirekte utslipp gjennom innkjøp og avfall 

 
 
 
 
 
 
 
Klimagassutslippene fra husholdninger har gått ned med nesten 1300 tonn CO2-ekvivalenter 
fra toppåret 1995 til 2008, dvs. om lag en halvering.  I følge utslippstallene ligger utslippet i 
2008 på ca 1450 tonn CO2 - ekvivalenter.  Dette er iflg. statistikken ca 2 % av totale utslipp i 
Stokke  
 

 
Figur 6-1: Kilde: Miljøstatus/ SSB utslipp fra hushold inkl. hytter  

 
Fra kap.  (1)   ser vi at husholdningene i hovedsak bruker elektrisitet og ved.  
 
Husholdninger – 2008  
94 GWh er det totale energiforbruket   
71 GWh, dvs. 75% av energiforbruket er elektrisitet.  
19 GWh, dvs. 20 % av energiforbruket er biobrensel, dvs. vedfyring. 
1,9 GWh er parafin 
1,5 GWh er fyringsolje 
0,2 GWh er gass (propan)  
 
Parafin,  fyringsolje og gass er årsaken til direkte utslipp av klimagasser fra husholdningene 
på 1450 tonn CO2 - ekvivalenter 
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Elforbruket har et indirekte utslipp på ca 8.000 tonn CO2 – ekvivalenter.  
 
 
Strømbruk per innbygger 
 
Under er vist energiforbruket i husholdninger fordelt på antall innbyggere i kommunen. Dette 
gir en indikator på hvilke energikilder som blir brukt i kommunen og hvor effektiv folk bor 
med hensyn på energibruk, sammenlignet med Skagerak Netts distribusjonsområde. Dataene 
er ikke temperaturkorrigert. 

 

Tabell 6-1: Energibruk i Stokke kommune og Skagerak Netts område. Kilde: SSB og 
Skagerak Nett 

Stokke kommune 2005 2006 2007 2008 

Folketall 1. januar 10 014 10 127 10 245 10 540 
Parafin 350 365 254 180 
Fyringsolje 200 207 195 142 
Gass 30 30 20 19 
Biobrensel 2 137 1 995 1 806 1784 
Elektrisitet 6 721 6 665 6 813 6746 
SUM kWh 9 437 9 262 9 087 8871 
Snitt kommuner i Skagerak 
Nett 

   
 

Folketall 1. januar 321 345 322 881 324 878  
Parafin 372 395 295  
Fyringsolje 205 211 202  
Gass 23 22 21  
Biobrensel 1 765 1 637 1 492  
Elektrisitet 7 502 7 408 7 407  
SUM kWh 9 869 9 674 9 418  
 

Oversikten over forteller at innbyggerne i Stokke kommune bruker litt mer fyringsolje og litt 
mindre parafin per innbygger, og mer gass per innbygger, enn det som er gjennomsnittet i 
Skagerak Netts område. Strømforbruket i Stokke ligger under gjennomsnittet og 
bioenergiforbruket ligger over gjennomsnittet. Totalt bruker innbyggerne mindre energi per 
person, enn det som er gjennomsnittet i de andre kommunene.  
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Transport  
Andelen utslipp fra lette kjøretøy i Stokke, er totalt ca 24.000 tonn CO2-ekv. inkl E18. 
Husholdningenes/privatbilenes andel av dette framgår ikke, men er trolig en stor del av dette.  
For husholdningenes del, er transport den desidert største kilden til direkte utslipp av 
klimagasser.  
Dette temaet blir nærmere behandlet i kapittel om transport.  
 
Indirekte utslipp gjennom innkjøp og avfall 
Det kreves energi (som gir utslipp) til produksjon av varer, det kan også være prosessutslipp i 
fbm. produksjonen, varene må transporteres og det kan være at varene fører til 
klimagassutslipp når de til slutt ender som avfall. En stor del av utslippene framkommer i den 
kommunen eller det landet varene er produsert, transportert, osv. Dvs. det er ikke lokale 
utslipp, men like fullt globale utslipp.  
Dette kan være utslipp av klimagasser knyttet til matprodukter, all slags forbruksvarer, biler, 
reiser, byggevarer, osv. De indirekte utslippene er betydelige, men ikke beregnet. 

6.2 Vurderinger 

 
Husholdningene kan utvilsomt gjøre mye i forhold til reduksjon av energibruk i hjemmet.  
Med enkle tiltak og uten særlige investeringer kan husholdningene spare 10 %. Går man ut fra 
at en gjennomsnittelig husstand har et energiforbruk på 20 000 kWh per år, tilsvarer dette da 
ca drøyt 2000 kWh og nærmere 2000 kr i reduserte utgifter pr. år. Det innebærer samtidig ca 
1,2 tonn CO2-ekv. global utslippsreduksjon.  
Med noe større innsats og investeringer er større reduksjoner fullt mulige.  
 
Parafinkaminer kan teknisk lett byttes ut med pelletskaminer.  
Parafinkaminene er stort sett av eldre årgang og har dårlig 
virkningsgrad og dårlige reguleringsmuligheter. De er derfor dyre i 
bruk.  
Pelletskaminer har høy virkningsgrad, termostatinnstilling, samt 
nattsenking for noen modeller.  Pellets er rimeligere en parafin og 
strøm, og er dessuten en fornybar energikilde.  
 
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. Oversikt over dette 
på lokalt plan er ikke tilgjengelig.  
 
Enova har gode støtteordninger for varmepumper (utenom 
luft-luft), pelletskaminer, solvarmeanlegg m.v. og har 
diverse enøk-kampanjer rettet mot husholdningene.  
Det er jevnt over mye å spare for boligeiere på enøktiltak.  
Anslagene for energisparepotensialene varierer, men ligger 
på 10 – 25 %, avhengig av bygningstype, energipris mv. 
tiltaksområdene er eksempelvis: 

• Etterisolering, nye vinduer, dører m.v. 
• Oppvarming, temperaturkontroll og driftstider (type nattsenking og tilsvarende) 
• Ventilasjon – varmegjenvinning, driftstider.  
• Belysning, - Energieffektiv belysning (eks. LED-lys), driftstider. 
• Bruk av mer fornybar energi ved installasjon av for eksempel luft-luft varmepumpe, 

mer bruk av ved, utfasing av parafinovn og installasjon av pelletskamin og lignende. I 
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boliger med vannbårne sentralvarmeanlegg kan el- og oljekjeler erstattes av for 
eksempel vann-vann varmepumper, pelletskjeler og til dels solenergi. 

• Innarbeide gode brukervaner. 
 
Det er mange enøkråd og tips samt veiledere å hente på www.enova.no 
 
Enova har  en landsdekkende støtteordning til husholdninger som vil investere i enøktiltak og 
har hittil gitt støtte til over 9000 husstander.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fokuset på energieffektivisering i husholdningene kunne generelt sett vært større, mye kan 
gjøres selv uten investeringsstøtte. Manglende fokus kan ha mange årsaker, blant annet : 
• Strømmen er relativt billig og prisen pr. kwh ikke oppfattet som spesielt høy. 
• Kostnadene til strøm er ikke ”plagsomme”, de fleste har råd til det.  
• Folk har ikke tid, kompetanse eller ressurser til å tenke så mye på enøk i en travel hverdag.  
 
Kommunen kan formidle info til innbyggerne/ husholdningene ang. enøk og klima-forhold på 
sine nettsider, i Stokkenytt, i skolen, i sin dialog med utbyggere etc,  men ser det som 
vanskelig å dra i gang åpne ”energidager” el.tilsv. med de knappe ressurser kommunen har til 
rådighet. 
 
Transport  
 
Det henvises til transportkapittelet.  
 
Indirekte utslipp gjennom innkjøp og avfall fra husholdninger 
Ved kjøp av en vare er det ikke opplyst om hvor stort utslipp varen har forårsaket. Det finnes 
imidlertid en del miljømerkede produkter, som tilsier at produktet er mindre miljøskadelig enn 
andre tilsvarende produkter. Merkingen baseres på hele produktets livssyklus og kravene 
skjerpes hele tiden. Det er ulike ordninger for miljømerking, blant annet denne:   
 

 
Likevel kommer man ikke unna at det gjennomsnittlige, norske forbruket er svært høyt på 
verdensbasis. Vår høye levestandard fører utvilsomt til et stort forbruk av ressurser og store 
indirekte utslipp av klimagasser. Det mest effektive man kan gjøre, er antagelig å redusere 
forbruket og utskiftingstakten, gjerne også sørge for gjenbruk istedenfor bruk og kast.  
 
Stokke kommune har gode avfallsordninger som ivaretar avfallet på en god måte. 
Husholdningenes oppgave er å følge opp sorteringsordningene i praksis, slik at den videre 
avfallshåndteringen fungerer som forutsatt.  

Enovas tilskuddsordning  gir mulighet for husholdninger til å søke om tilskudd til:  

• Pelletskamin kr. 4.000 

• Pelletskjele  kr. 10.000 

• Sentralt styringssystem for elektriske og/eller vannbårne varmeløsninger kr. 4.000 

• Væske/vann varmepumpe, kr. 10.000 

• Luft/vann varmepumpe kr. 10.000 

• Solfangere til oppvarming kr. 10.000 
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Det henvises til kapittelet om avfall. 
 

7 Arealplanlegging    - med fokus på stasjonær energibruk 

7.1 Status boliger 

Stokke kommunes innbyggertall har vist en jevn og relativt høy vekst senere år, og i perioden 
2004-2008 ble det i snitt bygget 84 boliger pr. år.   I kommuneplanen 2009 – 2020 legges det 
opp til en befolkingsvekst på ca 1,5 % og en utbyggingstakt av boliger på om lag 100 stk  pr. 
år. Stokke kommune er en landlig kommune, men boligområdene er i hovedsak  lokalisert i 
og omkring Stokke sentrum Vear, Melsomvik og Arnadal/Fossnes. 
 
Lokaliseringen av de kommende utbyggingene er mulig på en rekke steder i kommunen, slik 
tabellen fra Kommuneplanen 2009-2020 viser:  
 

Boligpotensial i perioden 2009-2020 

Sone Boligfelt 
Antall 
i felt 

Regu- 
lert 

Antall  
i sone 

% 

Kyst 

Bekkejordet Nord 50  

266 19 % 

Ekelund 15  

Feen LNF-B (godkj) 8  

Gile 14 Ja 

Melsomvik fortetting 21 Ja 

Nedre Solnes  110 Ja 

Storevar 2 Ja 

Vear fortetting 6 Ja 

Vearåsen utvidelse 40 Ja 

Sentrum 

Sandvik 50 Ja 

663 49 % 

Hvålsåsen 3 Ja 

Lågerødåsen 128 Ja 

Sentrum fortetting 82 Ja 

Sentrum Sør 200 Ja 

Sentrum Øst 200 Ja 

Vest 

Fossnes senter 117 Ja 

436 32 % 

Midtre Gryte 75  

Pikås 90  

Østre Gryte (ny) 120  

Fortetting og LNF-B 3  

LNF-B 31  

 Sum 1365 973 1365 100 % 

R= Reguleringsplaner pr 1.1.2009  
 
 
Status næringsområder  
Stokke kommunes næringsområder er i hovedsak 
konsentrert om Borgeskogen, Sundland, Vear, 
Tassebekk og Lillevarskogen.  Mulighetene for nye 
næringsetableringer vises i  tabellen 

Næringsarealer i dekar . Status 2008. 

Næringsområde Totalt Ledig 

Borgeskogen 1000 250 

Sundland 279 220 

Vear 70 12 

Tassebekk 20 8 

Lillevarskogen 97 0 
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Borgeskogen er et betydelig næringsområde i regionen og har vært gjenstand for kontinuerlig 
ekspansjon gjennom mange år. Det er ennå potensiale for utbygging i flere år. 
Utbyggingstakten avhenger mye av markedet. 
 
Det legges videre opp til at Stokke sentrum utvikles videre mht. handel og tjenesteytende 
næringer. Sundland ønskes videreutbygget med virksomheter som ikke svekker Stokke som 
handelssenter.  

7.2 Vurderinger 

 
Plan- og bygningsloven er et av de viktigste og mest langsiktige klimavirkemidlene 
kommunen har. 
 
Kommunene har det overordnede ansvar for all lokal samfunnsplanlegging gjennom Plan og 
Bygningsloven. (PBL) § 2- Formål: ” Planlegging etter loven skal legge til rette for 

samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak 

om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging 

og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og 

bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.” 
• Kommunen har gjennom de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel krav 

til vannbåren varme og varmeplan i nye utbyggingsområder. Dette gjelder også for 
vedtatte reg.planer der det ennå ikke er bygget ut. 

• Kommunen kan fastsette krav om tilrettelegging for vannbåren varme i den enkelte 
reguleringsplan. 

• Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å bestemme hva slags energibærer som skal 
brukes.  

• Kommunen kan gjennom lokale klima og energiplaner ha en policy for dette. 
• Kommunen har i de utfyllende bestemmelsene  rekkefølgebestemmelse som gjør at et 

område ikke kan bygges ut før energiforsyningen er løst.  
• Gjennom utbyggingsavtaler kan utbyggeren påta seg utbyggingen av infrastruktur. 
• Kommunale klima og energiplaner kan utarbeides som kommunedelplaner eller 

temaplaner. Slike planer skal ha en handlingsdel som sier hvordan tiltakene i planen skal 
følges opp, enten av kommunen, andre offentlige myndigheter eller private.   

• Handlingsdelen av planen forutsettes revidert årlig. Dette bør skje i tilknytning til 
budsjettprosessen. 

 
I den nye TEK´en (Teknisk forskrift) gjeldende fra 1.8.09 framgår det at:  
 
 
 
 
Kravet om energifleksible løsninger blir dermed lovfestet for alle som skal bygge3. For 
boliger og næringsbygg med spredt beliggenhet, vil individuelle energiløsninger passe best. 
Ny TEK innebærer en generell skjerpelse av de tidligere kravene til bygninger i fht. 
energibruk. Det er for øvrig allerede en skjerpet versjon av TEK til høring, hvor minimum 
40%  er foreslått øket til 80%  og at det innføres et forbud mot oljekjeler. Dette blir i så fall 
                                                           
3
 Det finnes unntaksbestemmelser. Kfr www.be.no 

Kommunens hjemler til å styre utviklingen i en ønsket retning, for eksempel bruk av 

vannbåren varme, fjernvarme og bruk av fornybare energikilder, har som nevnt så 

Alle bygninger skal lages slik at cirka halvparten, og minimum 40 prosent, av varmebehovet kan 

dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og fossilt brensel. 
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TEK 10. Fram mot 2020 vil TEK skjerpes ytterligere, med mål om ”passivhus”—standard for 
alle nybygg.  
 
Selv om nybygg med panelovner som basis for oppvarming fortsatt er svært utbredt i Norge, 
er dette i strid med nyere nasjonale målsettinger om redusert el-avhengighet.  
Vannbåren varme betyr en høyere investering, men åpner for lavere driftskostnader ved bruk 
av varmepumpe, ulike typer bioenergi med videre. På lang sikt er det ønskelig å ha løsninger 
som ikke er låst opp til elektrisitet, men har en viss fleksibilitet.   
Utbyggere som oppfører bygg for så å selge disse, vil i mange tilfeller investere minst mulig i 
byggets varmeanlegg fordi det antas at man ikke tjener inn dette utlegget ved et salg.  
 
Stokke kommune har forsøkt å påvirke energiløsninger i nye bygg siden Klima- og 
energiplanen ble vedtatt i 2003.   Det ble gjort en betydelig innsats i fbm planleggingen av 
utbyggingen ”Stokke syd”, for å etablere et biofyrt nærvarmeanlegg.  Anbudene viste 
imidlertid at prisnivået den gang var for høyt i fht datidens energipriser.  Kommunens 
hjemmel til å pålegge vannbåren varme var dessuten dårligere med tidligere PBL og tidligere 
kommuneplan.  
 
Kommunen kan med den nye 
planloven/kommuneplanen  sette mer makt bak et krav 
om vannbåren varme, slik at man for eksempel kan 
legge til rette for nærvarme basert på bioenergi. Likevel 
må krav om slike løsninger være basert på at de er 
fornuftige og økonomisk gjennomførbare. Dette kan 
best løses og avklares i en dialog med 
utbygger/utbyggingsavtale. Det er imidlertid mange 
eksempler på at også utbyggere finner fram til 
økonomisk lønnsomme nærvarmeløsninger. For en del 
kundegrupper oppfattes dette som et positivt miljøtiltak. 
 
Kommuneplanen 2009-2020, vedtatt 2.11.09 sier  :  
Kommunens til en hver tid vedtatte klima- og energiplan skal legges til grunn for 

energispørsmål i saker etter plan- og bygningsloven. 

Ved utbygging av større byggeområder og boligområder med mer enn 20 boenheter, skal det 

foreligge en varmeplan for området basert på mulighetene for fornybare energikilder. Det 

skal legges til rette for vannbåren varme i ny bebyggelse i sentrumsområdene, i næringsbygg 

og i områder med mer enn 20 boenheter. Muligheter for nærvarme skal synliggjøres i planen. 

(Jf. Pbl. § 11-9 nr. 3).   
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Aktuelle områder for alternativ oppvarming  
 
Stokke sentrum  

  
Det foreligger vedtatte reguleringsplaner for store utbyggingsområder på sentrum syd 
(Frydenbergjordet) og sentrum øst inkludert Sandvikkvartalet. Sentrum syd vil få ca. 250 
boliger, mens sentrum øst inkludert Sandvikkvartalet vil få minst 350-400 boliger samt 
forretninger og kontorer. Deler av utbyggingen er her i gang.  
 
For sentrum syd er det tidligere utarbeidet en varmeplan og innhentet anbud på drift av et 
nærvarmeanlegg. Dette ble dessverre ikke realisert grunnet for dårlig lønnsomhet.   
 
Stokke kommune har i 2009 utarbeidet en varmeplan for Sentrum øst, med tanke på etablering 
av et nærvarmenett for energiforsyning til de nye utbyggingene som kommer. 
På Sandvikkvartalet er det under bygging et par boligblokker med vannbåren varme og 
varmepumpe med jordvarme. En senere samordning med resten av sentrum øst, der det blant 
annet legges vannbåren varme sammen med resten av infrastrukturen, må utredes. 
 
Borgeskogen industriområde 
Borgeskogen ble utredet i fht. nærvarmenett og alternativ energi allerede i 1999 og en 
revurdering i 2002, i regi av Stokke kommune. Det var den gang et energibehov for 
vannbåren varme på 3,6 GWh. Med nye, store utbygginger i vente samt med nye krav i 
kommuneplanen, bør en varmeplan nå utarbeides for hele området. Dette kan gjøres i et 
spleiselag med kommunen og Enova.  Nye krav i TEK vil kreve energifleksibilitet, og høyere 
energipriser tilsier at et nærvarmeanlegg med felles varmesentral basert på for eksempel flis, 
kan være lønnsomt. I denne forbindelse må utnyttelse av avfallsflis fra det planlagte anlegget 
til RagnSells vurderes da dette innebærer store bioenergiressurser som kan benyttes lokalt.  
 
 
Sundland  
Området ligger vest for Stokke sentrum 
280 mål er regulert til næringsformål. 
Nærmere 80 mål er solgt eller under 
utbygging.  
 
Utbyggingen har et langsiktig 
perspektiv, men bebygd areal vil etter 
hvert bli betydelig. Bebyggelsen skal 
legges til rette med vannbåren varme, 
noe som etter hvert kan danne grunnlag 
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for etablering av et nærvarmenett basert på lokal energiproduksjon (flis, evt. pellets).  
 
 
 
Brunstad konferansesenter 
 
Brunstad er fra starten av planlagt med en stor andel fornybar energiforsynning.  Det er 
installert varmepumpe og pelletskjeler som forsyner oppvarmingen av ca 60.000m2. 
I forbindelse med planlagte utvidelser av konferansesenteret er det et krav i vedtatt 
planprogram at alternative energiløsninger skal utredes.   
 
 
 
 
Materialbruk i nye bygg  - indirekte utslipp av klimagasser 
 
I forhold til materialbruk i bygg er det stor forskjell på utslipp av klimagasser knyttet til 
produksjonen. Noen produkter forårsaker store utslipp av klimagasser mens andre har lave 
utslipp eller ”negativt” utslipp, dvs. binding av karbon.  For eksempel vil 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 (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. For kommunen og skogeierne vil dette være et gode med de store 
skogressursene man rår over. Likeledes vil dette gi større muligheter for lokal trebearbeidende 
industri,  selv om konkurransen er hard.  
 
 

 
Figur 7-1: Produksjonsmessige klimabelastninger for ulike materialer, oppgitt per kilo.  
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8 Transport 

8.1 Status  

 

Omfang av klimagasser og energibruk 

Transport (mobile kilder) utgjør ca 59 % av 
samlet utslipp av klimagasser i Stokke 
(2008). Veitrafikk alene utgjorde ca 55 %.  
Det samlede utslippet fra veitrafikken var ca 
35.400 tonn CO2-ekvivalenter i 2008.  

Utslipp fra ”Lette kjøretøy”, dvs.  personbiler, 
varebiler, samt ”Tyngre kjøretøy”, som 
busser og lastebiler,  har økt betydelig de 
seneste årene.  Dette fremgår av figuren 
under. I kategorien ”Annen mobil 
forbrenning” inngår utslipp fra 
anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, 
motorredskap med mer. Økningen i utslippet fra veitrafikken i perioden 1991 – 2008 skyldes 
økt etterspørsel etter transporttjenester som følge 
av økonomisk vekst og befolkningsvekst. 
 
 

 

8-1 Kilde Klif 
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Utslipp pr innbygger - transport 

Utslippet av klimagasser fra veitrafikken pr innbygger  var for Vestfold samlet på 2.315 kg i 
2007. Tilsvarende tall for Stokke var 3.612 kg. Noe av differansen kan bl.a. skyldes trafikken 
på E-18. Klimagassutslippet fra veitrafikken som snitt pr innbygger er vist i figuren under. 
For å forflytte personer og varer på veier innen Stokke kommune ble det i 2006 brukt en 
energimengde på 145 GWh. Dette fra bruk av fossilt drivstoff og dekker energibruk fra all 
veitrafikk i kommunen også på E-18. Energibruken fordelt pr innbygger i Stokke var med det 
14.318 kWh, mens snittet for fylket var på 10.541 kWh pr innbygger. En del av forskjellen 
kan tilskrives E-18 trafikken. 
 

 

8-2 Kilde Klif . Veitrafikkens energibruk i kWh pr innbygger i 2006 samt utslippet av 
klimagasser. 

 

Forflytting av personer og varer i Stokke 

Stokkes innbyggere kjørte bil, buss eller lastebil i snitt pr innbygger 12.882 km i 2005. Over 
halvparten ble kjørt på E-18. I snitt, pr innbygger i Stokke, ble det dette året kjørt 5.900 km på 
andre veier enn E-18. Av figuren under ser vi hvordan trafikkarbeidet i Stokke var 
sammenliknet med de andre kommunene i Vestfold i 2005. 
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8-3 Kilde Klif. Trafikkarbeidet (kjørt bil/lastebil) på veier i Vestfold som antall km pr 
innbygger(2005) 

 
Hovedtyngden, ca 76 %, av alle personreiser i Stokke skjer med bil som sjåfør eller passasjer.  
Det er ønskelig å øke andelen reiser som skjer med buss eller tog.  
Anslagsvis ble det kun brukt buss ved 3 av 100 reiser i Stokke.  Tilsvarende ble det brukt 
sykkel ved 4 av 100 reiser.  Hvordan ulike reisemåter fordeler seg andelsmessig fremgår av 
påfølgende figur.  

 
8-4 Kilde Sintef – RVU 2005  Reisemåte, andelsmessig  fordeling i prosent 

 
Gjennomsnittlig distanse for reiser (personreiser) i Stokke, var på 12,8 kilometer i 2005. For 
reiser med bil, som bilfører, var distansen i snitt 15,1 kilometer samme år. Det ble brukt 
sykkel ved turer som i snitt var på 3 km. Når det benyttes tog er dette på lengre strekninger, 
men som det fremgår av figuren overfor er andelen togreiser svært lav. De ulike typene reiser 
og lengdene på disse i snitt fremgår av figur  8-5. 
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8-5 Kilde: Sintef – RVU 2005 Gjennomsnitt reiselengde pr. tur  
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Persontransporten dekker mange formål. Hovedtyngden av reiser skjer fra arbeid, 
fritidsaktiviteter, handleturer med mer og til hjemmet.  Dersom alle reiser vi foretar er tur 
/retur hjem og en aktivitet som arbeid, fritid osv, ville antall hjemreiser vært 50 %. Mange av 
våre reiser dekker imidlertid flere formål. Lavere andel hjemturer indikerer kompleksiteten i 
reisene og kan også si noe om hvor utfordrende det kan være å bygge opp gode 
kollektivløsninger som dekker de daglige behovene i Stokke. Som vi ser av påfølgende figur, 
utgjør reiser til handel og service 20 % av reisen. Hele 15 % av reisen har som formål å reise 
til fritidsaktiviteter og 13 % har som formål å komme til arbeid.  

 
8-6 Kilde: Sintef – RVU 2005. Formål med reiser i Stokke (2005). 

 

8.2 Vurderinger      

Transportsektoren er kompleks og består av mange aktører med forskjellige behov. Innen 
persontransport utgjør arbeidsreiser og handel / service en viktig andel av de korte reisene, 
mens fritidsreiser også utgjør en vesentlig andel av utslippene fra persontransport slik det 
fremgår av figur 8-6. 
Godstransport skjer dels over lange avstander, der en økt andel gods på skip/tog er aktuelt, 
men mye av transporten på vei er også knyttet til lokal distribusjon, der det kan være få 
alternativer til veitransport.  Tiltak og virkemidler kan derfor rettes både mot å få til 
overganger til transportformer med mindre utslipp der det er mulig, og mot mer 
energieffektive kjøretøyer.  
 
Tiltak innenfor sektoren er ofte gjensidig avhengige av hverandre. Det betyr at man som regel 
må sette i verk pakker av tiltak for å oppnå ønsket effekt om redusert energibruk og utslipp av 
klimagasser. Bruk av flere tiltak og virkemidler forsterker effekten av det enkelte tiltak. 
Eksempelvis bør positive tiltak som tilrettelegging for gang, sykkel og kollektivtrafikk 
kombineres med restriktive tiltak som styring av arealplanlegging, høyere bensinpriser, 
høyere parkeringsavgifter og redusert parkeringskapasitet. 
 
En miljømessig effektiv lokalisering av boliger, arbeidsplasser, kollektivknutepunkter, 
servicefunksjoner med mer i forhold til hverandre kan redusere transportbehovet regionalt og 
legge til rette for en høy andel kollektivtransport, sykkel og gange. Dette krever sterk regional 
og kommunal styring av arealbruken. 
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Klimavennlig arealbruk - Areal- og transportplanlegging 
En klimamessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter på å begrense og 
redusere energibruk knyttet til by-, tettsteds- og regiontransport. Større avstander mellom 
funksjoner øker behovet for transport. En transportmessig effektiv lokalisering av 
arbeidsplasser og boliger kan bidra til å redusere tap av verdifulle arealer (for eksempel 
jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må 
samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de 
grønne arealene innenfor tettbebyggelsen. For å redusere det totale transportvolumet og 
andelen av reiser som gjennomføres ved hjelp av bil, kan kommunen gjennom 
arealplanleggingen blant annet tilrettelegge for: 
 
• transportreduserende lokalisering av arbeidsplasser og servicefunksjoner 
• et konsentrert utbyggingsmønster i  tettsteder / sentrumsområder som bygger opp rundt 

kollektivknutepunkter, slik at kollektivtransportens konkurransekraft og markedsandeler 
styrkes 

 
Arealplanlegging i Stokke kan altså være et virkemiddel for å redusere transportbehovet, 
endre transportmiddelfordelingen og dermed redusere CO2-utslippene på lang sikt. . Dette 
innebærer en lokalisering av boliger, arbeidssted, servicefunksjoner og kollektivknutepunkter 
som reduserer transportbehovet lokalt og regionalt. På kort og mellomlang sikt er 
lokaliseringen av boliger og virksomheter i Stokke i likhet med andre kommuner gitt, og 
endringer i dette skjer i praksis kun gjennom lokalisering av nye bygg og ny infrastruktur. 
Slike endringer vil derfor ha effekt først langt frem i tid. Effektiv arealbruk når det gjelder å 
minimere transportomfang og øke kollektivtransportens andel kan kreve en sentralisering av 
bosettingen, noe som kan komme i konflikt med politiske mål om å beholde en spredt 
bosetting. Det kan også være konfliktfylt i forhold til andre mål. Kravene og mulighetene i 
plan- og bygningsloven følges opp av kommunen som et bevisst klimaverktøy. I nylig vedtatt 
kommuneplan for Stokke er det lagt opp til en klimavennlig arealbruk som reduserer 
transportbehovet.  
 
Redusert transportomfang og transportomlegging som bidrar til utslipp 
For å redusere utslippet av klimagasser er det helt nødvendig å redusere transportbehovet, 
begrense bilbruken, få en større andel over på buss, tog, sykkel og gang. Det er her trukket 
fram aktuelle forhold for Stokke. Arealplanlegging vil også være et viktig verktøy for å 
redusere transportomfanget, som nærmere beskrevet ovenfor. 
 
Buss og tog i kombinasjon med restriksjoner på bilbruken 
Stokke og spesielt Stokke sentrum burde ligge svært godt til rette for bruk av kollektive 
transportformer som tog og buss.  
Forbedring av busstilbudet anses nødvendig for at det skal være et realistisk alternativ å øke 
kollektivandelen. Med økt fokus på forbedringer vil det kunne forventes en vesentlig økning 
av andel personreiser med tog og buss fra dagens 3 % i Stokke. En samhandling med 
busselskap og NSB bør gjøre dette mulig. 
 I denne sammenheng vil også utvikling av såkalte kollektive knutepunkter være viktig. Et 
knutepunkt som altså er et stoppested for buss eller tog der 
det er tilrettelagt for parkering av biler og sykler. 
Knutepunktet kan dessuten ha ventefasiliteter. Det er viktig 
å tenke helhetlig dersom buss og tog skal være at 
konkurransedyktig alternativ. Passasjeren må kommer fra 
”A til B” uten ekstra tidsbruk og større kostnader.  
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Det er i dag et knutepunkt i Stokke sentrum ved jernbanestasjonen. Her er det gode 
parkeringsmuligheter for biler. Det bør imidlertid ses nærmere på å opprette et forbedret 
parkeringstilbud for sykler her. Det bør da tilrettelegges godt for sikker låsing av syklene, 
takoverbygg m.v.  Et annet aktuelt knutepunkt er ved Sørby. Her er det allerede etablert et 
parkeringsområde for biler. Knutepunktet kan med fordel også legges til rette for 
sykkelparkering. Det bør dessuten ses spesielt på å tilrettelegge for buss til og fra 
Borgeskogen med et stort antall arbeidsplasser og et stort antall besøkende.  Det bør i den 
sammenheng også kunne ses nærmere på samhandling med taxinæringen.  
I forbindelse med E-18 utbyggingen vil det bli etablert et stoppested for ekspressbussen ved 
Borgekrysset. Her bør det legges til rette for overgang til buss inn til sentrum med jernbanen. 
Det kan dessuten ses på mulighet til å etablere oppstillingsplass for sykler med utlånssykler 
som benyttes for å komme til og fra Borgeskogen Næringsområde. Det er riktig nok usikkert 
om ekspressbussen vil stoppe ved Borgekrysset, men de nevnte tiltakene kan gi busselskapet 
bedre argumenter for å legge inn stopp her.  
 
For å få til en slik overgang, til kollektive løsninger og til sykkel/gang, kan det også være 
behov for å innføre parkeringsrestriksjoner i for eksempel Stokke sentrum gjennom innføring 
av parkeringsavgifter / høyere avgifter / redusert antall parkeringsplasser.  Dette er et mulig 
tiltak, men det anses som lite realistisk gjennomførbart i dagens situasjon. Slike restriksjoner 
vil blant annet være i konflikt med ønsket om å videreføre Stokke sentrum som et 
handelssenter og stoppe handelslekkasjen til byene.  
 
 
Tilrettelegging for gående og syklende 
Trolig er en stor andel av bilturene i Stokke 
mindre enn tre kilometer. 
Reisevaneundersøkelsen for Stokke indikerer 
at en slik avstand, der turer med sykkel i snitt 
var på drøye 3 km og gangturer på i underkant 
av 2 km, bør ligge til rette for overføring fra 
bil til gang og sykkel.  
For at folk skal la bilen stå, og gå eller sykle 
isteden, må forholdene legges til rette for at 
bl.a. sikkerheten ivaretas. For å øke 
sykkelbruken vil det være nødvendig å øke 
fokus ytterligere for å bygge sammenhengende 
nett for sykkel og gang, bedret drift og vedlikehold, bygge hvileplasser for gående der mange 
ferdes, bygge sykkelparkering, og ikke minst bedre informasjon og kampanjer for å endre 
folks holdninger og vaner.  Det er i dag godt tilrettelagt med gang- og sykkelstier i Stokke.  
Det bør stimuleres til mer bruk av sykkel. Her kan ulike sykkelaksjoner være en mulighet. 
Aksjoner som kan gjennomføres av idrettslag, bedrifter, barnehager, skoler med mer. 
 
 
Samordning av varetransport 
Gods- eller varetransport generer et ikke uvesentlig utslipp.  Omfanget av problemene kan 
illustreres ved at varetransport i byer og tettsteder utgjør en betydelig større andel av trafikken 
enn hva antall godsbiler skulle tilsi. Fra Sverige vet vi at lastebilparken utgjør mindre enn 1 
prosent av bilparken i byer, men står for 7-8 prosent (kl 0600-2100) av antall vognkm. 
Undersøkelser i Oslo viser dessuten at 2/3 av godsbilenes lastekapasitet er ledig, noe som 
genererer ekstra transportarbeid og miljøulemper for omgivelsene. Kilde: TØI notat 
1022/1995. 

8-7 Sykkelparkering. Foto: VFK 
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Det kan derfor å være en del å hente på samordnet varetransport, noe som kan innebære at 
varer som transporteres skal lastes mest mulig sammen for å utnytte lastekapasiteten. Godt 
utnyttet eller fulle transportmidler gir behov for færre biler og vognkm enn om bilene går 
halvfulle eller nesten tomme. Med bl.a. utgangspunkt i all næringsaktivitet på Borgeskogen 
som er samlet på et tett utbygd areal kan det ligge til rette for god samordning av 
varetransporten. Her er det allerede gjort en innsats. Det anses i dette tilfellet å være lite å 
hente. 

Med jernbanestasjon i sentrum kan det dessuten på sikt ses nærmere på muligheten for 
overgang av deler av varetransporten fra vei til jernbane. 

 
Overgang til transportformer med mindre utslipp og mer energieffektive kjøretøy 
De største utslippsreduksjonene innen transportsektoren kan oppnås med tiltak knyttet til 
biodrivstoff og kjøretøyteknologi. Kilde: Klif, Klimakur 2020. 
På disse områdene har imidlertid ikke kommunen muligheter til å styre utviklingen. 
Kommunen kan i beste fall gjøre noe for å påvirke næringlivet og innbyggerne.  Dette utover 
hva man kan gjøre i egen organisasjon. Det er likevel ønskelig å synliggjøre tiltakene som har 
vesentlig betydning. 
 
Biodrivstoff 
Det skjer for tiden en voldsom teknologisk utvikling innen biodrivstoff, både når det gjelder 
produksjon av drivstoffet og motorer. Mange bilmodeller er etter hvert modifisert for å kunne 
gå på 100 % biodiesel / eller 85 % bioetanol (E85). Stortinget har for øvrig bestemt at det skal 
innføres avgift på biodiesel noe som gjør alternativet 100 % biodiesel mindre interessant rent 
økonomisk pr dags dato. 
 
F.o.m. 1.april 2009 har imidlertid drivstoffleverandørene hatt 
pålegg om å blande inn 2,5 % fornybart drivstoff inn i 
ordinært drivstoff. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 
foreslår nå at andelen biodrivstoff skal øke til 3,5 % fra 1. april 
2010 og til 5 % fra 1. mai 2011. 
Dette vil ha stor betydning for klimagassutslippet. Det bør gis 
god informasjon om muligheten for å gå til innkjøp av biler 
som kan benytte E85 og legge til rette for fyllestasjoner for en 
slik kvalitet og eventuelt ren biodiesel.  
 
Det kan dessuten være aktuelt å benytte biogass (metan) som drivstoff i framtiden. Dette er 
produsert av nedbrytbart organisk materiale som matavfall, husdyrgjødsel og slam. Biogass 
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.  Bruk av biogass til busser og renovasjonskjøretøy kan 
ses i sammenheng med et etablert prosjekt i Vestfold under 12 K, der også Stokke kommune 
deltar. 
 
 
Effektivisering av bilparken  
Å effektivisere personbiler kan skje med bruk av mer effektiv forbrenningsmotorteknologi, 
hybridisering av drivsystemet, reduksjon i kjøremotstand og forbedringer i komponenter og 
systemer. Den økte effektiviseringen muliggjøres av EUs forordning om CO2-utslipp fra 



KEP Stokke versjon 23.04.10 Vedleggsdel  

 34

personbiler, som innebærer at gjennomsnittsutslippene fra nye biler i Europa skal ned fra ca. 
160 g/km i 2008 til 130 g/km fra 2012– 2015 (innfasing), og videre til 95 g/km i 2020. Det er 
antatt at det må selges en viss andel elbiler, ladbare hybridbiler og eventuelt hydrogenbiler i 
2020 for at gjennomsnittsutslippet fra personbilene i Europa skal komme ned i 95 g/km. 
Gjennomsnittsutslippet fra nye personbiler med forbrenningsmotor er antatt å komme ned i 
ca. 106 g/km i 2020 i Europa som følge av forordningen, og det er antatt at dette blir 
gjennomsnittsutslippet også i Norge. 
 
Allerede i dag finnes det biler som kan betegnes som lavutslippsbiler. Biler som er ned mot 
100 g/km. Ved å informere om valgmuligheter overfor bedrifter og innbyggerne i Stokke samt 
at kommunen selv tar i bruk slike biler med lavt forbruk kan det oppnås utslippskutt av 
betydning i planperioden. 
 
Rullemotstanden knyttet til bildekk har betydning for utslippet av klimagasser. Ved å øke 
bevisstheten av og velge dekk med lavere rullemotstand, vil klimagassutslippet fra Stokke 
reduseres. Bildekk får lavere rullemotstand i henhold til krav i EU-forordning om generell 
sikkerhet i biler. Tiltaket får dessuten effekt i hele bilparken, både i eksisterende og nye biler. 
 
 
Elbiler 
Elbilens stor fordel sammenlignet med bensin- eller dieselbiler er energieffektiviteten. I en 
forbrenningsmotor brukes 20-30 prosent av energien til å drive bilen fremover, resten er 
varmetap.   I en elbil går 70-80 prosent av tilført energi til å drive bilen fremover. Hvis du 
kjører elbil 5.000 km i året i stede for en vanlig bil, reduserer du klimagassutslippet med 1,3 
tonn. 
En stor andel av vårt daglige transportbehov er over kortere avstander og med én person i 
bilen. Dette er behov som en elbil kan imøtekomme, til en kostnad pr. km som er langt lavere 
enn en bensin- eller dieselbil. Elbilen er for øvrig i rask teknologisk utvikling, nye modeller er 
større og har lenger rekkevidde. Det forventes også at det kommer ”Plug in” hybrider i 
ordinært salg i løpet av 2010.  
For å kunne nyttiggjøre seg elbiler vil 
det være nødvendig å etablere 
ladepunkter ved offentlige 
parkeringsplasser og ved private 
virksomheter. Dette er et konkret tiltak 
som Transnova gir støtte til. Kommunen 
har søkt og fått støtte til 10 slike 
ladestasjoner og som nå er under 
etablering.  
 
   
 
Det vil også være viktig at Stokke kommune går foran som et godt eksempel og benytter 
elbiler i deler av sin bilpark. Kommunen bør dessuten motivere andre til å ta i bruk elbiler. 
Bruk av elbiler i Stokke er antagelig det tiltaket som er lettest realiserbart, eksempelvis i 
hjemmetjenesten.  
 
Økokjøring 
Økokjøring er en kjørestil som kan redusere drivstofforbruket gjennom enkel tilpasning til 
forbrenningsmotorens karakteristikk, med hensyn på virkningsgrad under ulike driftsforhold.  
Gjennom årlige offentlige kampanjer er det antatt at 1,5 prosent av førerkortinnehaverne vil ta 

8-8 Ladestasjon 
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økokjøringskurs. Av disse er 35 prosent antatt å faktisk anvende økokjøring i praksis, med 90 
prosent av teoretisk effekt, som er antatt å være 10 prosent reduksjon. Det vil si at det antas en 
reduksjon på ca. 3 prosent for gjennomsnittsbilisten som gjennomfører økokjøringskurs.  
Kilde: Klif, Klimakur 2020. Det kan gjennom informasjon og bevisstgjøring, fra ulikt hold, 
ligge til rette for en tilsvarende effekt av økokjøring i Stokke.  

8.3 Annen mobil forbrenning  

”Annen mobil forbrenning” har gått noe ned senere år og var i 2008 på om lag 2400 tonn 
CO2-ekv. , dvs. ca 4 % av totale mobile utslipp.  Dette er utslipp fra anleggsmaskiner, 
landbruksmaskiner, og div. motorisert utstyr.  Disse maskinene bruker stort sett avgiftsfri 
diesel.  Det vil derfor være vanskelig å finne alternative drivstoff som kan konkurrere på pris.  
Ved nyanskaffelser av maskiner bør lavt forbruk av drivstoff være et viktig kriterium i 
totalvurderingen.   
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9 Avfall 

9.1 Status  

 

Omfang av klimagasser 

Utslippet av klimagasser fra avfallsektoren i Norge i 2008 utgjorde 1,3 millioner tonn CO2-
ekvivalenter. 1,2 millioner tonn av dette kom fra avfallsdeponier.  Utslippet er synkende, noe 
som naturlig nok henger sammen med økt gjenvinningsgrad og reduserte mengder til deponi.  
Det er ingen aktive deponier innenfor Stokke kommunes grenser i dag. Utslipp fra nedlagt 
deponi, som vil være deponiet ved Djupedal, utgjorde kun 123 tonn CO2-ekvivalenter i 2007 i 
følge statistikk fra SSB. Det utgjorde 0,2 % av samlet utslipp fra Stokke det året. Stokkes 
innbyggere og næringsaktivitet bidrar imidlertid til utslipp av klimagasser fra deponi utenfor 
kommunen ved at avfall som genereres i Stokke, deponeres ved deponier i andre kommuner 
som Tønsberg. Dette utslippet kan kategoriseres som et indirekte utslipp fra Stokke, men vil i 
praksis komme inn i utslippstallene for Tønsberg kommune. Mye av avfallet fra Stokke har 
tidligere blitt deponert på Grinda i Larvik og bidrar fremdeles inn i statistikken for Larvik 
kommune. 
Avfallet bidrar også til klimagassutslipp utover bidraget fra deponier. De forskjellige typene 
eller fraksjonene av avfall har noe ulik grad av bidrag til klimagasser. De fleste kan allikevel 
sies å ha betydelig klimarelevans som kan knyttes til produksjon av varen, distribusjon, 
behandling av fraksjonene med sluttbehandling. 
 

Hovedgrupper av avfall 

Vi snakker ofte om to hovedgrupper avfall. Disse tar utgangspunkt i avfallets opprinnelse; 
husholdningsavfall og næringsavfall. Som navnene tilsier, er husholdningsavfall avfall som 
oppstår i private husholdninger, mens næringsavfall er avfall fra private og offentlige 
virksomheter og institusjoner. 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. Stokke kommune har, som de fleste andre kommunene i Vestfold, valgt 
å la det interkommunale selskapet Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) ta hånd om 
innsamling og behandling av husholdningsavfallet på vegne av kommunen. Vesar, i sin tur, 
bestiller tjenestene og inngår avtaler med ulike firma om gjennomføring av alle de ulike 
leddene i avfallhåndteringen. Eksempelvis er det ”RenoNorge” som samler inn avfallet, 
”Veolia” tar hånd om papirfraksjonen og ”Hera Vekst” i Elverum tar hånd om matrestene. 
Næringsavfallet har den enkelte virksomhet selv ansvar for å levere til lovlig avfallsanlegg. 
Stokke kommune har inngått avtale med avfallsselskapet ”Retura” om håndtering av 
næringsavfall. 
 
De to hovedgruppene avfall og ansvarsdelingen for disse er illustrert i påfølgende figur. 
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Avfall 

Husholdningsavfall 

Avfall som oppstår i private 

husholdninger. 

Næringsavfall 

Avfall som oppstår i offentlige og private 

virksomheter. 

Kommunen 

Har ansvar for en ordning for håndtering 

av avfallet. 

Vesar AS 

Interkommunalt selskap som sikrer 

håndtering av avfallet på vegne av 

kommunen. 

”Utførende firma” 

Diverse firma utfører oppdrag for Vesar 

på innsamling og behandling. 

Avfallsinnsamlere og -behandlere 

Tar hånd om avfallet fra offentlige og 

private virksomheter på bestilling. 

 
9-1 Organisering og ansvar for avfallsbehandling 

 

Husholdningsavfall – mengder og gjenvinningsgrad 

9-2 Kilde SSB Avfallsmengde pr. innbygger i Stokke  

Årsaken til økningen i mengde ligger hovedsakelig i økonomisk vekst, med underliggende 
faktorer som høy flyttefrekvens, redusert husholdningsstørrelse, høy omløpshastighet, økning 
i antall hytter med standard på disse etc. 

9-3    Disponering  av husholdningsavfallet i Stokke  2008.Kilde: Vesar 

 
Næringsavfall – anslag for mengder og gjenvinningsgrad 

9.2 Analyse  

 
Hovedstrategien innen avfall 
Hovedstrategien innen avfallshåndtering for å redusere miljøulemper vil også gjelde arbeidet 
med å redusere klimagassutslipp relatert til avfall. Et veivalg som kommunene i Vestfold har 
lagt til grunn for sitt arbeid gjennom flere år innen sektoren inneholder to aktuelle retninger i 
denne sammenheng: 

• Avfallsreduksjon. Utvikling i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn 
den økonomiske veksten. 

• Gjenvinning. Utnytte ressursene i avfallet ved å bruke de ulike avfallsfraksjonene som 
råstoff til nye produkter og utnytte energien i restavfallet til erstatning for andre ikke 
fornybare energikilder. 

 
Avfall kan sies både å være et ressurs- og et miljøproblem. Det er et overordnet mål å øke 
utnyttelsen av avfallet som en ressurs, samtidig som utslipp av klimagasser og miljøgifter fra 
avfallet skal minimeres.  
 

Ordningene som er valgt for gjenbruk, avfallsinnsamling og behandling betyr mye for 

utslipp av klimagasser. God mulighet for utnyttelse av avfallet til material- eller 
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Nasjonalt lovverk er styrende i forhold til avfallsordningen i Stokke. I tillegg til ansvaret 
næringsliv har for eget avfall og kommunen for husholdningsavfall, har myndighetene blant 
annet etablert følgende virkemidler: 

• Innført deponiforbud for nedbrytbart avfall fra 1.7.2009 
• Sluttbehandlingsavgift på forbrenning av avfall og deponering 
• Etablert en rekke avtalefestede returordninger (”produsentansvar”) for EE-avfall, 

bildekk, biler, emballasje, batterier, spillolje mfl. 
• Krav til avfallplaner og sortering tilknyttet byggeavtaler 

 
 
Potensialet til handling for utslippsreduksjoner 
Selv om avfallsmengden har økt, har mengden til deponi fra Stokke gått ned. Dette skyldes 
bevisst satsning på kildesortering spesielt i husholdningene, men også i næringslivet. 
Kommunene i Vestfold har tidlig satset på utsortering av en rekke fraksjoner som papir, glass, 
metall, plast, farlig avfall, våtorganisk avfall (matrester). Restavfallet har dessuten i lenger tid 
blitt energigjenvunnet.  
Noe av det samme ser vi innen næringsavfall, om enn med en lavere gjenvinningsgrad. 
Samlet sett har dette ført til en høy grad av gjenvinning og sterk reduksjon i avfallmengden til 
deponi.  Disse tiltakene har ført til en betydelig reduksjon i klimagassutslippet allerede, uten 
at dette er tallfestet. 
Potensialet for fortsatt utslippsreduksjon er med det begrenset. Som vist kommer utslippene 
særlig fra deponering. Den fremtidige tilførselen av nedbrytbart avfall til deponi er svært 
begrenset og mengden til gjenvinning er allerede stor. Økt grad av materialgjenvinning vil 
imidlertid føre til redusert klimagassutslipp fra utvinning og bearbeiding av jomfruelige 
råvarer, samt redusere utslippet fra deponering eller forbrenning av avfallet.   
 
 
 
 
 
Biofilter på deponi og aksjon mot villfyllinger 
Tiltak som reduserer mengden avfall til deponi vil ha betydning for utslippet. Det er også 
viktig å se på tiltak i forhold til allerede deponert avfall. Deponiet på Djupedal lekker fortsatt 
metan som er en sterk klimagass. Det bør kunne ses på oppbygging av et biofilter på deponiet 
som kan redusere utslippet gjennom oksidasjon av metan i deponioverflaten. 
Såkalte villfyllinger bidrar til klimagassutslipp. Det bør derfor påses at ulovlig deponering 
ikke finner sted. Det bør dessuten ses nærmere på tiltak for å forhindre brenning av avfall. 
Kommunen bør føre kontroll med tanke på å unngå slike ulovlige løsninger. Et verktøy som 
kommunen også kan benytte for å motvirke eventuell ulovlig disponering, er avfallsplaner 
knyttet til bygge- og rivetillatelser.  
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Økt materialgjenvinning 
Undersøkelser av restavfallet fra husholdningene i Vestfold har vist at opptil 50 % av dette 
bør kunne tas ut til materialgjenvinning gjennom bedret sortering.  
Det kan dessuten synes som sorteringsordningene fungerer dårligere ved fritidsboliger enn 
ved helårsboliger.  Det er grunn til å tro at tilsvarende tall for næringsavfall er ennå høyere.  
Økt materialgjenvinning av ulike avfallstyper gir en klimagevinst. Eksempelvis er produksjon 
av jomfruelig plast energikrevende og plasten produseres av ikke-fornybare råvarer ( olje eller 
naturgass). For å produsere ett tonn plast kreves to tonn olje. Plast har høyt energiinnhold, 
men forbrenning av ett tonn plast gir utslipp av to tonn CO2. Den globale klimanytten er i 
underkant av to tonn CO2 per tonn plast som materialgjenvinnes fremfor å energigjenvinnes. 
 
Nye innsamlingsløsninger 
Selv om transport knyttet til innsamling av ulike avfallstyper kan sies å bidra relativt 
marginalt i klimaregnskapet  bør mer effektive innsamlingsløsninger vurderes. Endringer i 
innsamlingsløsninger kan også bety andre oppsamlingsløsninger. Disse kan inkludere 
vurdering av avfallsug og nedgravde store beholdere, henting av flere fraksjoner og andre 
hentefrekvenser. 
 

 
9-6 viser nedgravde store oppsamlingsløsninger 
innkastpunkt for avfallssug 

Produksjon av biogass fra våtorganisk avfall 
 
Våtorganisk avfall fra husholdningene og næringslivet kan vurderes utnyttet lokalt i Vestfold.  
Dette eventuelt også sammen med slam fra kloakkrenseanleggene, som Vårnes RA og 
husdyrgjødsel fra landbruket. En kan med det tenke seg at denne fraksjonen kan bli behandlet 
ved et biogassanlegg i Vestfold. Gassen kan tenkes utnyttet til for eksempel drivstoff for biler 
herunder busser og lastebiler samt renovasjonsbiler. Råtneresten fra produksjonen kan 
utnyttes til gjødsel i landbruket. Med det kan en redusere utslippet av klimagasser betydelig 
ved å erstatte kunstgjødsel med denne type gjødsel. Det ble fra husholdningene i Stokke 
sortert ut 606 tonn våtorganisk avfall (matrester) i 2008. Mengden representerer en 
energimengde ved biogassproduksjon på ca 0,6 GWh. Det våtorganiske avfallet leveres i dag 
til Hera Vekst i Elverum. Her blir det våtorganiske avfallet til jordforbedrings-middel og 
biogass (metan) via et biogass-/komposteringsanlegg. 
Økt utnyttelse til energi 
 
Mengden restavfall til energiutnyttelse fra 
Stokkes husholdninger var i 2008 på rundt 

1.312 tonn og representerer en 
energimengde på nærmere 3,8 GWh. En 
energimengde tilsvarende anslagsvis det 

190 eneboliger bruker av strøm hvert år. 
Restfallet har frem til i dag hovedsakelig 

 

I regi av 12K gjøres det for tiden en større utredning av mulighetene for et 

biogassanlegg i Vestfold.  9-7   Norcem, i Brevik. (Foto: Norcem.) 
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blitt levert til Norcem i Brevik etter først å ha blitt forbehandlet (kvernet). Her erstatter 
restavfallet kull. Dette bidrar betydelig til redusert klimagassutslipp ved Norcem.  Mengden 
til avfall til energi-utnyttelse kan økes ved i større grad å underlegge avfall fra 
næringsvirksomheter slik disponering. Samtidig vil vi som nevnt oppnå et bedre 
klimagassregnskap ved spesielt å sortere ut fraksjoner av fossil opprinnelse, som plast, til 
material-gjenvinning i stede for energiutnyttelse. 
 
Avfallsforebygging  
 
Reduserte avfallsmengder og avfallsforebygging vil gi lavere utslipp av klimagasser. Her kan 
tiltak som gjenbruksbutikker, loppemarkeder, byttedager, flerbrukssentraler, utleiefirma, 
verksteder og lignende være aktuelle 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. 
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10 Landbruk    

10.1 Status   

Klimagasser 
Landbruket forvalter store deler av Norges areal og står for et mangfold av aktiviteter. 
Sektoren bidrar positivt til opptak og binding av karbon i skog og jordsmonn.  
Til sammen står jordbruket for om lag 9 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Av dette 
utgjør metan (CH4) 47 %, lystgass (N2O) 45 % og karbondioksid (CO2) 9 % 4. Det er stor 
usikkerhet knyttet til disse tallene, som derfor må benyttes med forsiktighet. Spesielt gjelder 
dette lystgass, hvor Statistisk sentralbyrå opererer med en usikkerhet på pluss/minus 60 %. 
 
Tabellen nedenfor viser utslippene av klimagasser fra  husdyrhold og jordbearbeiding.  
Når det gjelder utslipp knytta til (fossil) energi bruk i bygg og anlegg og  (fossilt)drivstoff til 
landbruksmaskiner og transport, ligger dette hhv.  inne i kapitlene ”stasjonær energibruk” og 
”transport” . 
 

 
Figur 10-1: Samlede prosessutslipp fra landbruk i Stokke (uten forbrenning og mobile kilder) 

NB!  her er ikke CO2-binding i skog tatt med.  For Norge utgjør netto opptak i skog  ca. 27 
millioner tonn CO2 pr år. Det tilsvarer halvparten av det norske utslippet.  
Tilsvarende tall for dette kan beregnes for Stokke, men foreligger ikke.  
 
I 2008 ble det dyrket  ca 33.000 dekar korn i Stokke. De største utslippene av lystgass er 
knyttet til denne produksjonen.  
 
Det er om lag 550 storfe fordelt på 22 gårdsbruk i Stokke.  De står for største delen av 
metangassutslippene.  Øvrig produksjon ( gris, sau, kylling mv.) har minimale utslipp.  
 

 

                                                           
4
 Landbruksdepartementet  

5
 Transport -”Annen mobil forbrenning”- miljostatus.no  

6
 SFT 

 

Samtidig har landbruket utslipp knyttet til: 
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Energibruk i landbruksbygninger   
Vi har tall for energiforbruket til primærnæringer i Stokke og kan gå ut fra at det meste av 
dette er forbruket til landbruksnæringen, inkl veksthusene. Dette forbruket var av SSB 
registrert/beregnet til å være  om lag 25 GWh i 2008.  I tillegg brukes årlig om lag 17 GWh 
propangass, som er feilregistrert av SSB på industri, bergverk.  
 
Samlet energibruk blir da:  

• Elektrisitet  24,4 GWh 
• Fyringsolje    0,6 GWh 
• Propangass  17 GWh 

Totalt    42 GWh 
 
Våningshusene er som regel registrert under husholdninger. 
 
Det er registrert ett gårdsanlegg på flis i Stokke7.  
 
 
 
Klimagassutslipp fra landbruksmaskiner 
Det er ikke registrert egne tall for dette, men det er gjort anslag for landbrukets andel av 
utslippene fra  jord- og skogbruksmaskiner på landsbasis. Utover dette kommer utslipp fra 
annet transport-behov i landbruket, som frakt av landbruksprodukter m.v. Dette er registrert 
under kjøretøy.  
 
Energiressurser 
Landbruket disponerer energiressurser som bioenergi i form av skog, kornavfall, 
husdyrgjødsel til biogass med mer og kan således ha en viktig rolle i produksjon av fornybar 
energi.  
 
Skogbruk  
Skogen representerer også en verdifull ressurs som byggemateriale og brensel – bioenergi.   
Tall for avvirking av skog er derfor interessant. Det er om lag  51.000 da produktiv skog i 
Stokke. Av dette avvirkes ca. 15.000 m3  pr. år.  
 
 
Utnyttbare kornressurser 
I 2008 ble det dyrket korn på ca 33.000 dekar.  Mengden halm er ca 300-350kg/dekar. Dette 
er verdifulle energiressurser, men bør ikke fjernes mer enn hvert 3. år.  Dvs. årlig uttak av 
halm kan være om lag 3.500 tonn. Dette representerer en betydelig energimengde. 
 
Husdyrgjødsel 
Gjødsel fra storfe, gris og høns kan være aktuelt å utnytte til produksjon av biogass, ved å la 
gjødsla gjennomgå en forråtningsposess i en gasstett reaktor/beholder. Det vil da dannes 
metangass med høy brennverdi. Gassen kan brukes som drivstoff til en generator som 
produserer strøm, eller gassen kan brennes og avgi nyttbar varme.   
Andre avfallsfraksjoner med energipotensiale:   
I Stokke dyrkes det også  mye grønnsaker og poteter. Avfall fra grønnsaks- og 

potetproduksjonen kan komme til å bli en betydelig innsatsfaktor i forbindelse med 

                                                           
7
 Oversikt fra Vestfold Energiforum 

8
 ”Annen mobil forbrenning”- miljostatus.no  

Landbrukets maskiner kommer inn under transport-statisikkens utslipp fra ”andre 

maskiner” 8 ca 4300 tonn CO2 i Stokke.  Landbruksmaskiner har en ukjent andel av 
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produksjon av biogass, særlig dersom avfallet ikke blir tillatt brukt til dyrefôr. 
Avfallsforskriften vil muligens bli revidert på dette punktet (Grønnsaksavfallet er imidlertid 
mindre energiholdig enn matavfall, slakteriavfall og lignende mht metangassproduksjon)   
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10.2 Vurderinger  

 
Klimagassutslipp 
 
Lystgass 
Utslippene av lystgass fra jordsmonnet øker med økende mengder nitrogen som tilføres jorda. 
Disse utslippene øker fra jord som er sur, fuktig og hardpakket. I tillegg har 
tine/fryseprosesser og mengden organisk materiale i jordsmonnet betydning for produksjonen 
av lystgass.  Resten av lystgassutslippene stammer hovedsaklig fra dyrkede myrer og fra 
nedbrytning av vekstrester som halm i jorda. 
Når det gjelder jordbearbeiding, opplyser landbrukskontoret at bøndene i hovedsak er flinke 
til å optimalisere bruken av kunstgjødsel og husdyrgjødsel.  
 
Tømming av gjødsellager kan være et problem. Noen gårdbruk må tømme tankene senest 
mulig på høsten, for å ha tilstrekkelig kapasitet fram til våren.  Dette kan medføre at gjødsling 
senhøstes ikke blir optimalt med påfølgende dårlig utnyttelse, økt avrenning  og uønskede 
miljøproblemer, inkl. økte klimagassutslipp.    
For bonden kan høstpløying innebære flere fordeler, mens det på den annen side kan føre til 
økt avrenning og uønskede miljøproblemer, inkl. økte klimagassutslipp.    
Tiltak på disse områdene vil hjelpe, men å beregne effekten av dette er vanskelig. Det kan 
derfor være grunn til å vurdere gjennomføring av tiltak i samarbeide med Fylkesmannen og 
landbruksnæringen. Det bør jobbes for økte tilskudd for ikke å høstpløye.  
 
Det er usikkert om økologisk drift, som blant annet innebærer at det ikke benyttes 
kunstgjødsel, fører til mindre utslipp av lystgasser.  Produksjonen av kunstgjødsel fører i seg 
selv til betydelige utslipp av klimagasser. Dette blir å anse som indirekte utslipp, idet de 
kommer  fra Yara i Porsgrunn og ikke i Stokke. For klimaproblemet spiller det som kjent 
ingen rolle.  På den annen side gir økologisk drift lavere avlinger pr. dekar og andre 
innsatsfaktorer blir da større. ( maskinbruk, transport m.v)  
 
Metangass 
Det meste av metanutslippene kommer fra dyrenes fordøyelse. Det er gjort en rekke 
undersøkelser for å kunne redusere utslippene av metangass fra husdyrene (storfe) og 
resultatene tyder på at ved å tilpasse fôret kan reduksjonen ligge på om lag 20–25 % 9.  For å 
kunne innføre dette i større skala må enten forbrukerne belage seg på dyrere mat, eller 
myndighetene må legge til rette med blant annet prisnedskriving for slikt fôr.  
Det kan derfor være grunn til å vurdere gjennomføring av tiltak i samarbeide med 
Fylkesmannen og landbruksnæringen.   
 
En del av metangassutslippene er knyttet til gjødselhåndteringen, som nevnt over.  
Det ideelle ville være å utnytte gjødselressursen i et biogassanlegg, slik at man både fikk ut 
fornybar energi og et bedre gjødselprodukt  
Foreløpig avventer Innovasjon Norge resultatet fra noen pilotprosjekter som er støttet for å få 
erfaring med slike anlegg. På bakgrunn av resultatene fra pilotprosjektene, kan det bli åpnet 
for å gi statlig støtte til flere biogassprosjekter. Landbrukskontoret er saksbehandler for denne 
type saker som blir oversendt Innovasjon Norge som fatter vedtak. 

                                                           
9
  Harald Volden, UMB 

Det har vært gjennomført få tiltak i landbrukssektoren til nå. Usikkerhet med hensyn til 

utslippenes størrelse og effekten av tiltak, samt manglende virkemidler, er viktige 

forklaringer på dette.  
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10-2: Biogassanlegg, kilde: 
www.bedregardsdrift.no 

 
På nettsiden www.bedregardsdrift.no kan 
man lese om et pilotprosjekt i Halden, med 
et mondulbasert biogassanlegg fra Biowaz. 
Anlegget skal kjøres på kumøkk fra 
nabobonden samt  matavfall og annet 
organisk avfall. Energien skal benyttes til 
prosessen, til strømproduksjon og til 
oppvarming av kontor/verksted.  
 
 
 
 
For storfeprodusentene i Stokke, er det likevel et spørsmål om ikke besetningene er for små til 
å få lønnsom biogassproduksjon med dagens teknologi, kostnader og rammebetingelser.  
Det kan være et alternativ å samarbeide om felles løsninger, men transportavstandene kan da 
ikke være store.  Slam fra kommunens renseanlegg kunne også inngå i en eventuell 
metangassproduksjon, men man må her være oppmerksom på at dette kan sette begrensninger 
på bruk av kompostresten, pga mulig innhold av tungmetaller.  
Det må dessuten ligge til rette for en optimal utnyttelse av bioenergien på stedet.  
 
12K arbeider også med et stort biogass-prosjekt i Vesfold ved Taranrød, hvor våtorganisk 
avfall, husdyrgjødsel og andre fraksjoner kan behandles.    
Dersom biogasspotensialet i Vestfold benyttes som drivstoff til erstatning for diesel, og 
bioresten brukes som gjødselvare til erstatning for kunstgjødsel, oppnås en 
klimagassreduksjon på over 24.200 tonn CO2. Dette prosjektet har en betydelig klimagevinst. 
 
 
Energibruk i bygninger.  
Mange gårdsbruk har korntørker basert på 
olje, gass eller elektrisitet. Dette 
oppvarmingsbehovet kan konverteres til 
halmfyring ved- eller flisfyring, alternativt 
finnes det løsninger som utnytter 
solenergi.  
Det er flere eksempler i Vestfold på at 
gårdsbruk med stort energiforbruk har 
funnet det lønnsomt å satse på flisfyring, 
med ressurser hentet fra egen skog. 
Innovasjon Norge har støtteordninger for 
disse typer anlegg  
   
 
Veksthusnæringen  
Veksthusene har et betydelig energiforbruk . En andel av dette er i form av lys, men det er 
også stort behov for tilskuddsvarme, noe avhengig av type produksjon.  
 
Gartneriene i Stokke har basert seg mye på 
propan. Nylig har Gjennestad installert en 
flisfyr på 1500kW. Denne faser ut det aller 

 

10-3 Kilde: Vestfold energiforum   

10-4 Varmesentral Gjennestad 
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meste av fossil energibruk, slik at klimgassutslippene reduseres vesentlig. 
 
 
Skogbruket 
CO2   –binding  
Det er store skogressurser i Stokke, som antagelig kan utnyttes bedre, også til CO2-binding. 
Skog i vekst tar opp CO2.  Opptaket av CO2 bestemmes i stor grad av tilveksten.  
Ved en aktiv, bærekraftig utnyttelse av skogen med foryngelse, vil skogens betydning som 
CO2-sluk vedvare på lang sikt.  Stortingsmelding nr. 39, ”Klimautfordringene – landbruket en 
del av løsningen”, peker på følgende utfordringer :  
 
 
I stortingsmeldingen peker Regjeringen på en rekke satsingsområder og tiltak. 
Inntil videre kan skogfond-ordningen også utnyttes til dette, skogeierne får da i praksis 
skattelette. Ordningen er opprettet for å sikre finansiering av bærekraftig forvaltning av 
skogsressursene. Skogeieren kan få pengene utbetalt når det er gjort investeringer som er 
godkjendte for bruk av skogfond. Ved utbetaling kan en oppnå delvis skattefritak 
Bioenergi  
Bioenergi er interessant satsingsområde for verdiskaping og sysselsetting.  Mulighetene for 
leveranser i nærområdene ser ut til å bedre seg i årene som kommer. 
Det arbeides med å etablere to flis-sentraler,  én på Borgeskogen og en ved grensa mot 
Sandefjord. 
Det er etablert flisfyrt nærvarme på Foksrød og på Gjennestad.  Det planlegges flisbasert 
fjernvarme både i Sandefjord og Tønsberg. Dette er store anlegg som vil kreve betydelige 
kvanta flis.  
Det kan være muligheter for et flisbasert nærvarmeanlegg på Borgeskogen og det kan være 
muligheter for å konvertere flere næringsbygg i Stokke og nabokommunene, både private og 
kommunale, til flisfyring.  
Utfordringen er videre å få på plass vannbårne anlegg i nye bygg, slik at det på sikt kan bygge 
seg opp et lokalt marked i Stokke, eventuelt sammen med eksisterende bygg som konverteres 
til vannbårne systemer. 
Kommunen har gjennom sin behandling av reguleringsplaner og byggesaker,  sammen med 
utbygger mulighet for å påvirke til hvilke energiløsninger som velges. 
Tre som byggemateriale. 
Bruk av trelast er positivt i klimasammenheng. Trelast istedenfor stål gir en netto besparelse 
på ca 300 kg CO2- ekvivalenter per kubikkmeter trelast. I tillegg kommer lagringen av 700 kg 
CO2 per kubikkmeter gjennom trelastens levetid og en eventuell sluttbruk av trelasten til 
bioenergi. Bruk av tre som byggemateriale har lange og sterke tradisjoner. For sektoren 
næringsbygg har man imidlertid sett at de fleste større bygg føres opp i stål og betong. 
Dersom man i nye bygg heretter i hovedsak benytter trematerialer, vil man på sikt få en 
betydelig mengde CO2 som er varig lagret.  Den økte etterspørselen av trevirke kan også bidra 
til høyere virkespriser. 
 
 
 
Markedet i Stokke for nybygg er til stede, men  kommunens hjemler for å styre 
materialbruken i den enkelte byggesak er begrenset.  Imidlertid kan kommunen påvirke 

byggherrer i en forhåndskonferanse og ikke minst kan kommunen selv gjøre egne 
materialvalg i egne bygg  
 

Økt produksjon på eksisterende arealer 
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11 Kommunens egen virksomhet  
 
Stokke kommune har en omfattende virksomhet fordelt på mange områder.   
Årlig driftsbudsjett er på om lag 560 mill.kr. I tillegg kommer investeringer på om lag 17 
mill.kr. (2010)  
 
De fleste av det store antallet oppgaver og aktiviteter kommunen har, medfører en eller annen 
form for utslipp av klimagasser, enten direkte eller indirekte.   
 
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 + indirekte kan kalles kommunens klimafotavtrykk10. 
 

 
 
11-1 Klimafotavtrykk. Kilde MISA AS 
Stokke kommunes klimafotavtrykk for sin tjenesteproduksjon, er beregnet til 8350 tonn CO2-
ekv, som vist på figur 1-1 over.   Sammenlignet med ”vektet landsgjennomsnitt” ligger 
Stokke noe høyere enn gjennomsnittet, både pr. årsverk og pr. innbygger.   
Tallene er beregnet av MISA og mer detaljert informasjon finnes på www.klimakost.no og 
noe under kapitlet om innkjøp nedenfor.  

                                                           
10

 Direkte og indirekte utslipp av klimagasser, forårsaket av kommunens virksomhet.  
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11.1 KOMMUNENS BYGNINGER OG ANLEGG 

 
 
Status energiforbruk 

• Energi totalt – i 2009 Bygninger      8,7  GWh   
• Gatelys                   1,2  GWh  
• Vann og avløp                 1,6  GWh 
Sum                11,5  GWh  

 
• Antall m2 oppvarmet areal –  63.000  m2  

 
• Strøm til kommunens bygg kjøpes gjennom kraftavtalen til VOIS. Dette er kraft kjøpt 

fra den ”nordiske elektrisitetsmiks”. Dvs. ikke vannkraft med opprinnelsesgarantier 
som ”ren” kraft, og derfor med en andel indirekte utslipp av klimagasser fra importert 
fossilprodusert kraft.    

     
Stokke kommune har gjennom mange år hatt fokus på energieffektivisering og diverse 
enøktiltak har blitt gjort i bygningsmassen.  Tidligere enøkplan er nå utdatert.  
Politisk er det vedtatt at alle bygg > 500m2 skal ha vannbåren varme 
Det er i de senere år bygget tre barnehager og et omsorgssenter  med varmepumper,    

• Tuften Barnehage 2004 (525m2) Vp –borehull -gulvvarme  Funger som forutsatt, har 
spart mye .  

• Ekely Barnehage 2007 (525m2 ), Vp –borehull –gulvvarme. 
• Frydenberg Barnehage 2008 (700m2) Vp –borehull –gulvvarme 
• Boliger for fuksjonshemmede, Frydenbergsletta (2010) Vp –borehull –gulvvarme 

 
 
Kommunen fikk 4,2 MNOK i tilskudd fra Enovas ”enøk – krisepakke”. Disse midlene blir i 
hovudsak brukt til nye lysarmaturer (lavenergi) og til styring av ventilasjonsanlegg.  Det 
forventes redusert energiforbruk som en følge av dette. 
 
 
Anlegg 
Kommunen har ansvar for veilys langs kommunale veier og langs G/S-veier både på fylkes- 
og kommunal veier. Standarden er normal, og ved utskifting av pærer vurderes 
lavenergipærer. 
 
Energiforbruket på vann- og avløpsektoren er knyttet til renseanlegg og pumpestasjoner.  
Det er potensiale for energireduksjoner med mer effektive (frekvensstyrte)pumper. Dette er 
tema når behov for utskufting oppstår.    
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Vurderinger  
 
Enova krever i sitt tilsagn for støtten til klima- og energiplanen at ”Det skal settes 
minimumsmål på 10 % redusert energibruk i kommunal bygningsmasse”.  
 
Kommunen har i mange år gjort tiltak i forhold til redusert energibruk. 
 
Det er likevel vurdert at det fortsatt er endel å spare på videre energieffektivisering av 
bygninger og anlegg.  

• Det kan gjøres mer på energioppfølging  
• Det kan gjøres mer på styring av driftstider på ventilasjon, belysning, 

temperatursenking m.v.  vel å merke innenfor grensene av et akseptabelt inneklima. 
• Bygningsmessige tiltak som etterisolering, bedre vinduer og dører osv.  
• Tekniske tiltak som forbedring av varmegjenvinning på ventilasjonsanlegg, 

lavenergibelysning, enøktiltak i fyrhus osv.  
 
Kommunen kan gjennomføre dette på flere måter:  

• Gjennomføre tiltakene/tiltakspakker i egen regi, dette krever imidlertid betydelig 
kapasitet og kompetanse til utredning/forprosjekt,  doffin-anbud, investeringsmidler, 
byggeplassoppfølging, overtakelse, driftsopplæring, oppfølging av oppnådd forventet 
resultat etc.  

• Som ”Sparefinansiering med garanti” , eller ”EPC” 11, på bakgrunn av et Doffin-
anbud. Kommunen inngår da en kontrakt med en entreprenør som påtar seg 
gjennomføringen av enøktiltak i en rekke kommunale bygg og garanterer for oppnådd 
besparelse.  Besparelsen finansierer enøktiltakene, slik at kommunen overtar 
installasjonene når de er nedbetalt etter 6-8 år.   Entreprenøren kan også påta seg 
finansieringen, men rimeligste rentekostnad får man om kommunen finansierer dette 
selv, gjennom kommunalbanken. 

 
Kommunen kan, med bakgrunn i klima- og energiplanen få inntil kr. 100.000/50%  fra Enova 
for å utarbeide et forprosjekt på energieffektivisering i bygningsmassen (Enøkplan). Denne vil 
da ha  konkret strategi for en videre enøksatsing.  
Enova har også støtteprogram for enøkinvesteringene, ”Bolig Bygg og Anlegg” (BBA) . 
Mer om dette på www.enova.no  
 
 
Stokke kommune har også noen bygg med fyrhus på olje og el, som kan egne seg for 
konvertering til alternativ energi.    
 

• Bokemoa skole m. svømmehall 
• Vennerød skole 
• Melsom skole 

 
For kommunens øvrige bygg, som er oppvarmet med panleovner, vil bruk av alternativ energi 
åpenbart være vanskelig med mindre man bytter panelovnene ut med et vannbårent system 
med radiatorer. Dette er imidlertid en kostbar affære som kun kan gjøres når utskifting av 
gamle panelovner er nødvendig. Enova har støtteordninger også til dette, men inntjeningen 
blir likevel svært langsiktig. Dette må uansett sees i sammenheng med vedlikeholdsplaner. 

                                                           
11

 EPC: Energy Performance Contract 
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Stokke kommune har hittil satset kun på varmepumper i sine nye bygg. Det kan imidlertid  
diskuteres om kommunen bør satse på flisfyring som alternativ i kommende prosjekter 
(konvertering eller nybygg) . Bruk av flis vil gi lokal verdiskaping for skogbruksnæringen og 
kan legge grunnlag for lokale leverandører av ”ferdig varme”.   
 
Kommunen kan også gjennomføre dette på flere måter: 
 

• Påta seg investering og driftsansvar selv.  Dette krever kapasitet og kompetanse, 
foruten at kommunen sitter med risikoen for installasjonen. 

• Kjøpe ”ferdig varme” fra lokale varmeleverandører etter en anbudsrunde. Dette krever 
ingen investering, men kommunen kjøper varme til en avtalt pris, som i prinsippet må 
være konkurransedyktig med kommunens alternative pris. 

 
I kommende prosjekter har kommunen mulighet til å sette mange føringer på miljøsida, som 
vannbåren varme, alternativ energiforsyning, krav til maksimalt energi / elforbruk / m2, bruk 
av materialer med lavt CO2-utslipp ut fra et livssyklus-perspektiv (dvs lavere 
klimafotavtrykk).  
 
 
Det kan også være tema om kommunen ønsker å være et ”fyrtårn” og bli klimanøytrale12 på 
energibruk. Dette kan i dag gjøres ved kjøp av kraft med opprinnelsesgarantier og kjøp av 
klimakvoter  for å kompensere for oljeforbruket. Anslått kostnad: Antatt 1 øre/ kWh :  10,9 
GWh = kr. 109.000 (bare bygg). 
Fase ut 53.000 liter fyringsolje  med kjøp av klimakvoter  = 142 tonn CO2-ekv.  á kr. 110 = 
kr. 15.600. 
 
Sum for å oppnå klimanøytrale bygg blir da kr. 125.000 /år. I tiltaksplanen er det imidlertid 
foreslått å bruke disse midlene på tiltak som gir en faktisk energireduksjon i egne bygg.   
 
Etterhvert som man reduserer strøm- og oljeforbruket med alternativer som varmepumper og 
bioenergi,  og ikke minst enøktiltak, vil kostnaden bli lavere. Dette vil selvsagt være et 
incitament for å gjennomføre tiltak. Det vil være et  ”miljøsignal” fra Stokke kommune, om 
man velger å bli klimanøytrale.  (Saken må utredes grundigere i fht kommunens kraftavtale og 
VOIS i fht kjøp av klimakvoter.)  
 
 
Energimerking 
Fra 1. januar 2010 gjelder forskrift om energimerking 
av bygninger. For yrkesbygg over 1000 m2 og 
energivurdering av tekniske anlegg blir det en 
overgangsperiode fram til 31.12.2011 før merkingen 
må være gjennomført.  
Bygningenes energimerke må regelmessig oppdateres 
og ha resultatet av merkingen synlig i bygningen.  
(resepsjonen)  
 

                                                           
12

 Redusere egne utslipp så langt praktisk mulig, inkl. opprinnelsesgarantier på kraftkjøp, deretter kjøpe 

klimakvoter for resterende utslipp . For eksempel kan dette være kvoter for bruk av fyringsolje som ”spisslast” .  
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Det er også innført et ”Oppvarmingsmerke” som viser i hvilken grad bygget benytter ny 
fornybar energi, eller om det er tradisjonell oppvarming med strøm og fyringsolje.  
 
I forbindelse med kommunens enøk-gjennomgang av bygninger, er det naturlig å energimerke 
bygget samtidig.  
 
 
VA- anlegg og  gatelys :  
Det finnes mye ny teknologi for å redusere strømforbruket til veilys. Ved utskifting av 
armaturer/pærer må det vurderes lavenergi- LED teknologi eller liknende.  
 
Det skal byttes ut pumpestasjoner i løpet av 2 år. Det kan forventes energibesparelser knyttet 
til pumpearbeid i VA-anlegget. Frekvensstyrte pumper har lavere energiforbruk enn de 
tradisjonelt styrte pumpene. I forbindelse med nødvendige utskiftinger vil bytte til 
frekvensstyrte gi reduksjoner i framtiden på denne sektoren. 
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11.2  Kommunens egne kjøretøy  

 
Status 
Stokke kommune har diverse tjenestebiler fordelt på de ulike virksomhetsområdene, spesielt 
innenfor helse- og sosial og noen yrkesbiler knyttet til drift. Utover dette bruker de ansatte 
egne biler i tjeneste.  
 
Utover dette kommer eventuelle reiser med fly, tog, buss m.v. i kommunal tjeneste. Tall for 
dette foreligger ikke.   
 
Reiser til og fra hjem – arbeid for kommuneansatte kan sies å ligge delvis innenfor 
kommunens virkemiddel-område. Tall for arbeidsreiser foreligger ikke. 
 
Vurderinger 
Kommunen har i mange år kjøpt/leaset tjenestebiler med lavt bensinforbruk.  
Ved neste behov for utskifting av bilparken kan el-biler , eller ”lavutslippsbiler” vurderes. 
Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til elbilenes rekkevidde, framkommelighet og 
sikkerhet. Inntrykket er at de elbiler som finnes på markedet i dag, er mest egnet for 
bymessige områder, med korte avstander og godt brøyta veger. Imidlertid går utviklingen av 
nye elbiler fort, slik at nye modeller snart kan være tilgjengelige.  
 
Transnova har gitt Stokke kommune tilsagn om støtte til å opprette 10 ladestasjoner for elbiler  
innen mai 2010.  
 
Utviklingen av nye biler med lavt forbruk, alternative drivstoff og hybridbiler går fort og det 
blir raskt flere biltyper å velge mellom. Bruk av alternative drivstoff som for eksempel 
biodiesel og bioetanol (E85) vil betinge at det finnes en fyllestasjon for slikt drivstoff i 
kommunen. I så fall må kommunen gå i dialog med bensinstasjonene lokalt om et slikt tilbud. 
Stortinget har imidlertid bestemt at det skal innføres avgift på biodiesel, noe som gjør 
alternativet mindre interessant pr dags dato. 
 
Det er viktig at kommunen setter krav til maksimale utslipp ved innkjøp av nye kjøretøy.   
En målsetting om klimanøytral13 kjøretøypark ligger etter arbeidsgruppens mening, lenger 
fram i tid.   
 
Det bør også være mulig å utnytte moderne teknologi til å redusere behovet for arbeidsreiser 
og reiser til møter. Telefonmøter og eventuelt videokonferanser vil gi kommunen besparelser i 
reisetid og reisekostnader, samt at man sparer miljøet for utslipp av klimagasser.  
 
Stokke kommunes rådhus ( og noen andre virksomheter) ligger sentralt ved jernbanestasjonen 
og med gode bussforbindelser.  Det kan  være aktuelt å oppfordre de ansatte å reise kollektivt 
til møter / kurs og lignende, så sant dette er praktisk mulig samt  å reise kollektivt / sykle til 
jobben / kjøre sammen.

                                                           
13

 Redusere egne utslipp så langt praktisk mulig, deretter kjøpe klimakvoter for resterende utslipp. 
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11.3 Kommunens innkjøp 

 
Status 
Anskaffelser og virksomhet i kommunale virksomheter medfører både direkte og indirekte 
utslipp av klimagasser.  
De direkte utslippene knytter seg til innkjøp av fyringsolje, drivstoff til biler og eventuelle 
maskiner. De direkte og indirekte utslippene knytter seg i tillegg kjøp av ulike varer og 
tjenester,  tilsammen  8350  tonn CO2 –ekv.pr. år. 
 
 

  
 
 
 
Det er verdt å merke seg at energi utgjør om lag 55 % av totalt utslipp, ved at elektrisitet også 
gir utslipp.   Når det gjelder kjøp av varer,  kreves det energi til produksjon av varene, det kan 
også være prosessutslipp i fbm. produksjonen, varene må transporteres og det kan være at 

11-2  Klimafotavtrykk 
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varene fører til klimagassutslipp når de til slutt ender som avfall. Dette kan være mat, all slags 
rekvisita og forbruksvarer, energi, biler, maskiner, byggevarer, oppføring av nybygg mv.  
 
Kommunen er med i Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS), som har som målsetting 
at: "Gjennom økt kompetanse og samhandling med næringslivet, skal den offentlige 
innkjøpsvirksomheten inngå best mulig innkjøpsavtaler, basert på anerkjente etiske 
retningslinjer og prinsipper for offentlige anskaffelser." 
Kommunen følger de innkjøpskriterier som settes av fellesinnkjøpet. Utover dette settes det 
ikke særskilte miljøkrav.  
 
Vurdering  
De direkte utslippene kan Stokke kommune redusere gjennom utfasing av oljefyring, tiltak i 
bilparken, mer bruk av kollektivtrafikk på arbeidsreisene og færre reiser.  
 
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 
pga lavt transportbehov enn importert mat. (Unntak kan for eksempel være tomater produsert 
i veksthus, med oljefyring som oppvarming)  
 
Når det gjelder kjøp av elektrisk kraft kan kommunen lett redusere sine indirekte utslipp med 
om lag 50% ved å betale for opprinnelsesgarantier som fornybar kraft.  Dette vil anslagsvis 
koste kommunen 1 øre/kWh, dvs. kr. 114.000 / år.  
 
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 fbm 
offentlige anbud . Dette vil si :  

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

• Spesifikasjon av miljøkriterier ved innkjøp og vektlegging av dette, slik at man 
dermed viser vilje til å betale for eventuell merkostnad for mer miljøvennlig leveranse.  

 
Eksempelvis finnes det kommuner som setter minimumskrav til sine leverandører, for 
eksempel  at de må være / må bli miljøsertifiserte, om de i det hele tatt skal komme i 
betraktning som leverandører til kommunen.  
 
Det er må avklares i hvilken grad kommunen er bundet i fellesskapets innkjøpsavtaler, for 
eksempel om man kan gjøre lokale innkjøp av ”kortreist mat” fra lokale matprodusenter, så 
sant de er leveringsdyktige og rimelig konkurransedyktige mht. pris og kvalitet.  
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11.4 Kommunens påvirkerrolle 

 
Status: 
Stokke kommune har en viktig rolle i å påvirke utviklingen i kommunen med hensyn til 
reduserte klimagassutslipp og redusert energiforbruk. Et godt eksempel er satsing på 
energiriktige løsninger i kommunens egne bygg, blant annet ved bruk av varmepumper i 
barnehager, styringsystemer på ventilasjonsanlegg , jordvarme, nærvarmeanlegg etc. Det er 
viktig at kommunen går foran og viser vei ved gjennomføring av energi- og klimatiltak i egen 
organisasjon.   
 
Kommunen har en informasjonskanal gjennom Stokkenytt, en avis som 10 ganger pr. år 
distribueres til alle kommunens husstander. Kommunen har også en hjemmeside 
www.Stokke.kommune.no som brukes til nyheter og informasjonsformidling. Ut over dette 
bør også lokale media som TB og SB benyttes.  
 
Kommunen har opprettet et Klimaråd , bestående av representanter fra politikere, 
administrasjonen, foreningslivet og befolkningen. Deres rolle er å bidra til reduksjon i 
utslippene av klimagasser i Stokke samt bidra til økt bruk av alternativ og miljøvennlig 
energi. Klimarådet skal også bidra for å nå målsettingene i den til enhver tid gjeldende klima- 
og energiplanen i Stokke kommune. 

  
Klimarådet bør brukes aktivt, spesielt knyttet til påvirkning og holdningsskapende arbeid 
innenfor klima og energispørsmål.  
 
Vurderinger  
Kommunen har på mange måter en direkte påvirkerrolle overfor innbyggerne, næringslivet og 
ikke minst gjennom barnehagene og skolene. Generelt har barnehagene og skolene et ansvar 
for å gi kunnskap om lokale og globale  miljøutfordringer og energibruk. 
 
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 www.miljolare.no, og Enovas 
”Regnmakerne” (for de minste)   
Ved å ta i bruk disse læremidlene fullt ut, vil man 
foruten å påvirke 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 gå 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.  
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Det må i den forbindelse vurderes om noen skoler skal meldes inn i ”Regnmaker” 
undervisnings-opplegget. 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  
Innbyggerne vil merke seg hva kommunen gjør av tiltak i egen organisasjon. Tiltak man 
gjennomfører bør markedsføres godt,  i ”Stokke-nytt”, på hjemmesidene, i lokale media etc.  
Kommunen er en stor arbeidsplass, og ved å arbeide med tiltak og holdninger på miljø-
området, vil man antagelig få en viss ”spredningeffekt” 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. 
Se www.goingcarbonneutral.co.uk/ Nøtterøy kommune forsøker å legge seg på en tilsvarende 
strategi.)  
 
Næringslivet  (se også kap. om næringsliv)  
Kommunen kan ha en viss innflytelse på næringslivets energiforbruk og utslipp av 
klimagasser. Dette kan være gjennom en påvirker–rolle og ved å komme med ønsker og krav, 
for eksempel at de som leverandører 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. 
Kommunen kan også signalisere at miljøsertifisering er/blir et av miljøkriteriene i fbm 
innkjøpsreglementet. 
Ikke minst kan kommunen begynne å miljøsertifisere 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 
via servicekontoret, i saksbehandlingen osv. viser at klima-, energi-  og miljøsaker flagges 
høyt. Det er derfor viktig at kommunen styrker sin kompetanse på disse fagfeltene.   
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12 Hva kan jeg som innbygger gjøre? 
 
Alle vil vi ha et godt miljø.  Hvordan vi lever påvirker fremtiden.  Valgene den enkelte gjør i 
hverdagen har betydning; våre innkjøp, hvordan vi håndterer avfallet vårt, vår energibruk, 
hvordan vi reiser til jobben osv.  Alle kan hver dag gjøre noe for miljøet.  Ingen kan gjøre alt, 
men alle kan gjøre noe!  
 
Kunnskapsformidling vil være viktig for å påvirke holdninger og bidra til holdningsendringer, 
som igjen vil være viktig for å få til ønsket atferd.  For at kommunen skal nå sine mål om 
klimagassutslipp og energibruk, må den enkelte innbygger gjøre sitt.  Dette tilsier at 
kommunen bør formidle kunnskap og gi råd og tips for hvordan den enkelte som forbruker og 
innbygger i Stokke kan bidra til.  Slik kunnskapsformidling kan for eksempel skje på 
kommunens internettside. 
 
Nedenfor følger en del eksempler på råd og tips til den enkelte som blant annet kan formidles 
på et eget område på kommunens internettside: (kilde bl.a. Cicero).  

• Bytt til en miljøtilpasset bil etter hvert som mulighetene for å velge slike biler øker. Det 
kan være elbil, hybridbil, bil som benytter lite drivstoff, biodiesel eller etanol. 

• Bytt ut oljefyren og panelovnene med klimanøytral oppvarming som pelletskamin, 
rentbrennende vedovn og varmepumpe.  

• Reduser innetemperaturen med én til to grader. Lavere innetemperatur krever mindre 
energi. Finn ut hvordan din oppvarmingskilde kan brukes så effektivt som mulig. 
Reduser varmetapet fra boligen din ved hjelp av isolasjon, tetningslister og tilpasset 
ventilasjon.  Slå av lyset når du ikke trenger det og skift til sparepærer. 

• Skal dere bygge ny bolig, tenk på at store vindusflater gir økt varmetap. Velg 
oppvarmingskilde som tar hensyn til klimaet, for eksempel fra biovarme, solvarme eller 
jordvarme.   

• Reis kollektivt eller reis flere sammen i bilen. Velg tog i stedet for fly når det er mulig.  
• Velg energieffektive elektriske apparater. Kjøp miljømerkede produkter og titt på 

energimerkingen på hvitevarer.  
• Unngå å kjøpe ting du ikke trenger.  Kjøp brukt istedenfor nytt. 
• Velg lokalt produserte varer.    

Nyttige nettsteder: 
• www.klimaloftet.no er regjeringens informasjonskampanje om klima. Her kan du beregne 

dine egne utslipp av klimagasser ved hjelp av en klimakalkulator, og her kan du avgi ditt 
klimaløfte.  Klimaløftet gir også et forslag til hva du kan gjøre for å redusere dine utslipp. 

• www.gronnhverdag.no gir råd og informasjon om hvordan du kan leve miljøvennlig. 
• www.naturvernforbundet.no gir råd og informasjon om hvordan du kan leve miljøvennlig 
• www.klimaklubben.no gir den som er medlem mulighet til å beregne sitt 

klimagassutslipp, samt få tips til å redusere sine utslipp.  
 


