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1 Innledning 
I Klimakur 2020 blir det pekt på at svært mange offentlige beslutninger har stor innvirkning på hvordan 

samfunnet er formet. Resultatet av mange av disse beslutningene, som infrastruktur og  arealplanlegging, 

har virkninger langt fram i tid og er med på å sette svært viktige rammebetingelser for framtidige energifor-

bruk og utslipp. 

Kommunal sektor har en viktig rolle i disse beslutningsprosessene. 

Mange av disse beslutningene er små og skjer i løpende saksbehandling innenfor eksisterende forvaltnings-

praksis. Samlet sett er imidlertid effektene store fordi alt som bygges har lang levetid. Kommunene har såle-

des en viktig rolle for å bidra til å redusere klimagassutslippene særlig på lang sikt, gjennom sin forvaltning 

av plan- og bygningsloven. (PBL) 

Kommunen kan og må gjennomføre tiltak innenfor egen virksomhet for å oppnå den nødvendige troverdig-

het i lokalsamfunnet. I tillegg er det mulig å legge opp til en stor grad av involvering fra andre lokale aktører 

for at målsettingene skal oppnås, dvs. innbyggerne, bedrifter, landbruket og ulike organisasjoner. 

 

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

 I egen organisasjon og virksomhet. 

 Som forvalter av PBL, utnytte mulighetene.  

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

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

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

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

og transportløsninger.  

 Informasjonsspredning, sikre oppfølging av klima- og energiplanen og informere om utviklingen, bå-

de internt og eksternt. 

 Avfallshåndtering. For å oppnå resultat som forutsatt er det viktig at kommunen gir føringer, setter av 

ressurser på tiltakene og plasserer ansvaret og oppfølgingen av tiltakene hos de rette personer og 

grupper.  

 

Det følger ikke med statlige bevilgninger til oppfølging av virkemidlene, slik at dette i stor grad må skje 

innenfor  dagens aktivitetsnivå og  virksomhet.  

Kommunenes reduksjonspotensial 

I henhold til tiltakene i Klimakur 2020 har kommunesekto-

ren i dag virkemidler som alene eller sammen med andre 

virkemidler kan redusere klimagassutslippene med rundt 3-

4 millioner tonn mot 2020. Kommunen har egne virkemid-

ler som kan påvirke reduksjoner på 1-2 millioner tonn CO2-

ekvivalenter.  

(Kilde: Klimakur 2020) 

Samlet sett har kommunene virkemidler  innenfor 20% av 

klimagassutslippene.  (Energibruk i  bygg, energiproduk-

sjon, avfall, transport, landbruk med mer.)  

http://www.klif.no/publikasjoner/2598/ta2598.pdf
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2. Tilpasning til klimaendringer 
Som følge av global oppvarming vil klimaendringene gi oss utfordringer som vi må forberede oss på og tilpas-

se oss til. For Norges del vil det i hovedsak bety høyere gjennomsnittstemperaturer, mer nedbør og mer eks-

tremvær. Men Norge er et langstrakt land, og effektene vil variere og utfordringene vil være forskjellig. 
 

2.2 Klimaprognoser/framskrivninger 
På nettsiden www.klimatilpasning.no er det lagt ut kart som viser framtidig temperatur- og nedbørendringer i 

Norge i 2050 og 2100. Tallene angir temperatur- og nedbørendringer med høy, middels og lav framskriving i 

forhold til perioden 1961-90 (normalperioden). Framskrivingene kommer fra rapporten “Klima i Norge 2100”. 

Framskrivingene er basert på klimamodeller og er derfor usikre. 

Temperatur 
Årlig middeltemperatur i Norge forventes å stige med 2,3 (lav framskriving) til 4,6 ˚C (høy framskriving) de 

neste 100 årene. Temperaturen vil stige mest i innlandet og i nord. 

På Østlandet er temperaturen forventet å stige i gjennomsnitt + 1,9 ºC med middels framskriving fram til 2050. 

Størst økning er forventet vinterstid med + 2,4 ºC. 

 

Nedbør 
Årsnedbøren for hele landet kan komme til å øke mellom 5 % til 30 % (lav og høy framskriving). Vinternedbø-

ren vil øke mest med opp til 40 % i deler av øst-, sør- og vestlandet. Dager med mye nedbør vil øke, både i 

antall og i nedbørmengde. På årsbasis kan det bli en endring i nedbørmengde på dager med mye nedbør fra 7 

% til 23 %, mest på vinteren med opp til 32 % økning. 

 

For Østlandet viser forventet økning i gjennomsnitt over året ved middels framskrivning 2050 + 6,7 %. På vin-

terstid en økning på + 15,8 % ved middels framskrivning. Sommerstid er nedbørsmengden forventet å synke 

med – 2,4 % ved middels framskriving 

 

Vind 
Gjennomsnittlig vindhastighet ventes å øke litt de fleste steder i vinterhalvåret. Hyppigheten av stormer med 

stor skade vil sannsynligvis øke noe, og da mest på kysten av Møre og Trøndelag. 

  

Ekstremvær 
Siden hele kloden varmes opp tilføres det mer energi inn i klimasystemet. Det betyr at systemet får mer å jobbe 

med, og mer varme må fraktes bort fra ekvator. Varmere lufttemperaturer kan holde på mer fuktighet og resul-

tere i voldsommere nedbørmengder og vinder. Dette kan igjen føre til en økning i flom- og skredhendelser. 

  

 

http://www.klimatilpasning.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge/bibliotek/forskning/endelig-versjon-av-klima-i-norge-2100-li.html?id=578583
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Flom 
Mer intense regnskyll vil kunne gi nye typer flommer – annerledes enn de klassiske snøsmelteflommene.  

Det kan skje en forskyving av flommene utover året mot større flommer på senhøsten og sen vinter. 

  

Skred 
Intense nedbørhendelser kan få betydning for utløsning av skred. Med nye nedbørmønstre kan det opptre skred i 

områder der det sjelden har forekommet før. 

Data om skred i Norge er samlet på www.skrednett.no.  Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) er ansvar-

lig for nettsiden. Skrednett viser data om alle typer skred over hele landet på kart. Det finnes også informasjon 

om skredfarlige områder og om faktiske hendelser i historisk og førhistorisk tid. Det er i dag ca 31.500 registre-

ringer av skredhendelser i Norge. 

1. januar 2009 fikk NVE det overordna ansvaret for statlige forvaltingsoppgaver innen forebygging av skred-

ulykker. 

 

ROS-analyse 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er et viktig verktøy i arbeidet med tilpasning til klimaendringer.  

I ROS-analysen kartlegges uønskede hendelser som kan inntreffe og konsekvensene blir vurdert. 

Forenklet sagt: risiko = sannsynlighet x konsekvens 

 

ROS-analysen vil avdekke behov for risikoreduserende tiltak, forebyggende tiltak som reduserer eller fjerner 

sannsynligheten for en uønsket hendelse, mens skadebegrensende tiltak er beredskapstiltak som kan bli satt inn 

når uønsket hendelse har skjedd. 

ROS-analysen danner grunnlag for revisjon av beredskapsplaner og andre planer for utbygging og investering.  

Andebu kommunes overordnede ROS analyse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap fra 2003 skal revideres 

og er planlagt ferdig pr. 01.05.2012.  I forhold til avvik som måtte avdekkes relatert til tidligere ROS-analyse 

må kommunens Kriseplan revideres i samsvar med dette. 

 

Vannforsyning  

Vannforsyningen i Andebu er i hovedsak grunnvann. Denne vannkilden er ikke så utsatt som overflatevann i 

forbindelse med klima endringer. (Overflatevann har større risiko for alge oppblomstring, bakterievekst og ut-

vasking av humus, og dermed forurensning av overflate kilder ved ekstremnedbør/flom. 

 

Det kan være behov for å vurdere bedre sikring av forsyningsnett ved ekstremnedbør og flom. 

 

 

 

Konsekvenser av økt temperatur kan være: 

 Gjengroing av landskap 

 Nye arter kan fortrenge andre 

 Hevet skoggrense 

 Økt fare for våtsnø- og sørpeskred. 

 Mindre fare for tørrsnøskred. 

 Hyppigere tine- og frysesykluser 

 Mindre tele i jorda 

 Tidligere vårflom og isgang høyere oppe i vassdragene 

 Tidlig vår kan gi problemer for nyfødte dyr som livnæ-

rer seg på planteskudd 

 Mildere vintre øker problemet med askeskuddsyke 

 Jordbruket i Norge kan bli mer produktivt 

 Økt algeoppblomstring i vann 

 Større risiko for parasitter og insekter 

 Større fare for oppblomstring av salmonella i varme 

perioder 

 
Konsekvenser ved økt nedbør kan være: 

 Større belastning på infrastruktur og bygninger 

 Skred i områder som tidligere ikke har vært utsatt 

 Økt erosjon og næringsavrenning fra jordbruket kan 

medføre forringelse av råvannskvaliteten. 

 Gjennomsnittlig maksimal snødybde vil sannsynligvis 

øke fram til 2050, og deretter reduseres. 

 Tørkeperioder kan gi økt fare for skog- og gressbran-

ner. 

 Kraftig nedbør om våren kan forstyrre såingen og for-

årsake sopp og råteangrep. 

 Kraftig nedbør om høsten kan forstyrre innhøstingen 

og forårsake sopp og råteangrep. 

 Regn kombinert med tele i bakken kan gi oversvøm-

melser 

 Ekstremnedbør og flom kan gi forurensing og bakterier 

i drikkevann 

 Flere urbane flommer med konsekvenser for vann- og 

avløpsnett 

 Mer ekstrem korttidsnedbør kan gi flere flommer i små 

bekker og elver 

http://www.skrednett.no
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Avløp 

Klima- og forurensingsdirektoratet - KLIF  har gitt ut en veileder om klimatiltak i avløpssektoren.  

 

Kommunale veger    

Det er 28 km kommunale veier i Andebu. Enkelte strekninger av veiene i Andebu kan være utsatt for ras, stein-

sprang, erosjon og utglidning. Det kan dreie seg om alvorlige hendelser, men også mindre ”hverdagshendelser” 

som øker risikoen for trafikkulykker og påfører kommunen ekstra kostnader. Bruer, grøfter, stikkrenner og 

murer er eksempler på utsatte punkt. En del av det kommunale veinettet har fremdeles grusdekke, og er der-

med særlig utsatt for utvasking og overflateskader. I tillegg er underbyggingen svært dårlig mange steder, også 

på strekninger som har asfalt. Disse veiene har svak bæreevne og asfalten krakelerer lett slik at regn trenger 

ned og gjør skade i veikroppen. Veiene blir også særlig utsatt for flom og teleskader. Selv med omfattende 

oppgradering vil det i mange år ligge en betydelig utfordring i å drifte slike veier. Bedre underbygging og mer 

fast dekke vil gjøre kommunen mer forberedt på klimaendringer. Ved en eventuell plan for kommunale veier 

vil tilpasning til klimaendringer være et tema. 

 

Strategier for klimatilpasning av kommunale veger: 

 gjennomgang av vegnettet med vurdering av tiltak mot ras, flom utglidning, med mer 

 Bedre underbygging og fast dekke. 

 

Kommunale bygninger 

Alle bygninger vil bli mer utsatt for klimaendringer gjennom vind og fukt. Forebygging av fuktskader ved god 

drenering og tekking vil bli viktigere. Ved utarbeidelse av tilstandsrapporter for kommunale bygg, bør økt kli-

mabelastning være et tema. 

 

Strategier for klimatilpasning av kommunale bygg: 

 Tilstrekkelig dimensjonering av nybygg og rehabilitering 

 Kartlegging av utbedringsbehov i kommunale bygg for å gjøre dem bedre forberedt på klimaendringer 

 Forebygging framfor (dyre) reparasjoner i ettertid. 

Avfall – forurenset grunn 

Økt nedbør og ekstremnedbør kan føre til at skadelige stoffer blir vasket ut fra avfallsdeponier og steder der 

avfall blir lagret (lovlig eller ulovlig). Det samme gjelder lokaliteter med forurenset grunn. På klif sin database 

www.klif.no/grunn/ er noen få små lokaliteter registrert .   

 

Strategier for klimatilpasning knyttet til avfall/forurenset grunn: 

 Kartlegging og vurdering av lokale deponier/lagerplasser og lokaliteter med forurensing i grunnen. 
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Kraftforsyning 
Kommunen drifter ikke strømnett og samband, men disse er kritisk faktor for kommunale tjenester samt for helse 

og trygghet. På grunn av klimaendringer kan vi oppleve at mer langvarige strømbrudd blir vanligere. Eksempel 

kan være at skogen vokser raskere og fare for trefall øker som følge av mer vind og nedbør. Skred kan gi store 

skader og avbrudd også i jordkabel. 

 

Følgende kommunale tjenester vil være særlig utsatt for strømavbrudd: 

 helse og sosialinstitusjoner 

 vannforsyning og avløp 

 brann og redning 

 

Strategier for klimatilpasning 

 -Planlegging og iverksetting av tiltak der ROS-analysen viser at risiko ikke er akseptabel. 

 

Brann og redning 

Vind, skred og flom vil i årene som kommer kunne utløse mer behov for utrykning og strakstiltak kombinert med 

bedre forebyggende arbeid. ROS-analysen vil også omhandle dette. 

 

Samordning av beredskap knyttet til brann og redning, vannforsyning, avløp og kommunale veger er viktig. Byg-

ge opp kapasitet (pumper og utstyr) samt samarbeid om bruk er stikkord. 

 

Strategier for klimatilpasning brann og redning: 

 Tett samarbeid internt og eksternt, mer effektiv bruk av samlede ressurser i krisesituasjoner. 

 På grunnlag av ROS-analyse sette i gang tiltak som gjør kommunen bedre egnet til å mestre flom og annet 

ekstremvær. 

 

Arealplanlegging, arealbruk, byggesak 

Arealplanlegging er et viktig politisk verktøy for den enkelte kommune for å tilpasse seg klimaendringer.  

Ny plan- og bygningslov (PBL) med hensynssoner gir mulighet til å stille krav om bruken av områder som ligger 

utsatt til for flom, skred, utglidning, med mer. 

At hus og annen bebyggelse blir plassert på trygge steder må sikres gjennom arealplanleggingen. Klima- og ener-

gitilpasset utførelse av bygg må i hovedsak skje gjennom behandling av byggesaker. Arealplaner kan til en viss 

grad gi rammer lokalt, men sentralt lov- og forskriftsverk er her det sterkeste styringsverktøyet. 
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I tettbebygde områder er det utfordringer knyttet til naturlig drenering av regn og overflatevann på grunn av 

tiltetting av overflater med asfalt, belegningsstein, osv. Men også i bygdene kan underdimensjonerte bekkeluk-

kinger og hus som fungerer som demninger bli et større problem. Arealer som tidligere har vært regnet som 

greie byggetomter kan i framtiden bli regnet som uegnet til dette formålet. 

 

Klimaendringer kan også gi juridiske utfordringer. Som eksempel kan det nevnes tilfeller der kommunen god-

kjenner utbygging i et område som klimaendringer i framtiden vil gjøre uegnet til bygging. Kommunen kan 

risikere at den oftere (med rette eller urette) blir beskyldt for å ha gjort feil som har påført eiere og brukere øko-

nomisk tap, personskade, med mer.  

Det er viktig å ha juridisk, teknisk og planfaglig beredskap i kommunen både for å unngå feil, og for å håndtere 

krav eller søksmål som blir rettet mot kommunen. 

 

Strategier for klimatilpasning arealplanlegging og byggesak: 

- gjennomgå eksisterende og planlagte byggeområder med tanke på klimaendringer med tanke på nye 

 planbestemmelser, hensynssoner, ved bruk av ROS-analyser foo hvert område o.s.v. 

- Utarbeide og bruke klimasjekklister for reguleringsplaner for utbygging av boligområder (herunder hånd

 tering av overvann i den grad pbl gir hjemmel for dette). 

- Fortløpende samordning mellom plan, byggesak og teknisk drift i kommunen. 

- Vurdere tiltak mot klimaendringer i utbyggingsavtaler mellom kommune og private utbyggere. 

- Fortløpende veiledning til utbyggere i forbindelse med kravspesifikasjon og oppstartsmøte for private 

 planforslag. 

- Tilstrekkelig teknisk, planfaglig og juridisk beredskap i kommunen. 
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Andre miljø- og helsetema 

 

Kulturminner 

Verneverdige bygg vil i framtida bli mer utsatt for fuktskader, sopp og råte. Eksempler på bygg det kan være 

grunn til å vurdere virkning av klimaendringer for: 

 Herredshuset 

 Kirkene 

 Prestegården  

 

Biologisk mangfold og landbruk 

Klimaendringer kan gi fordeler for landbruket med lengre vekstsesong, men det kommer også nye utfordringer. 

Tilgroing gir skjøtsel av kulturlandskapet mer krevende. Nye arter og sjukdommer på planter og dyr gir utford-

ringer. Viltet kan få problemer. 

 

Helse 

Mildere og våtere klima kan åpne vegen for nye sjukdomsfremkallende virus og bakterier. Dette bør inn som 

tema i smittevernplan som kommunelegen har ansvar for. 

Fuktskader i bygg er blant de viktigste årsakene til dårlig inneklima i hjem, skoler/barnehager og arbeidsplasser. 

Inneklima blir påvirket av klimaendringer ute. 

Mer vått vær og dårlig sikt øker ulykkesrisiko på vegen. 
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Kjemisk-
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Hovedkilder 

Karbon-
dioksid 

CO2 1 
Brenning av fossilt 
brensel  

Metan CH4 25 
Husdyrhold og søppel-
fyllinger 

Lystgass N2O 298 

Mikrobiologisk aktivi-
tet i jordsmonnet. 
Produksjon og bruk av 
kunstgjødsel. Utslipp 
fra bil-katalysatorer  

GWP-verdier 

For å kunne sammenligne oppvarmingseffekten til de 

ulike klimagassene, er det etablert en måleenhet kalt 

globalt oppvarmingspotensial Global Warming  

Potensial (GWP). GWP-verdiene angir oppvarmings-

effekt i forhold til karbondioksid, CO2 (dvs. CO2-

ekvivalenter) summert over et valgt tidsrom.  

I Kyotoprotokollen benyttes et tidsrom på 100 år i 

forbindelse med landenes forpliktelser. 

3. Klimagassutslipp og energibruk: Totale tall 

3.1 Kilde for tallene 
For å finne fram til tallene om forbruk og utslipp, er nettstedene til Miljøstatus i Norge og Statistisk sentralbyrå 

(SSB) benyttet. Skagerak Energi har også bistått med faktatall fra den lokale energiutredningen som de utarbei-

der annet hvert år. 

Offisiell statistikk fra Miljøstatus miljostatus.no opererer med beregnede tall for klimagassutslipp og ikke målte, 

faktiske tall. Datakvaliteten er derfor usikker på kommunenivå. Alle tall presentert i Klima– og energiplanen og 

som gjelder for hele kommunen er hentet fra denne statistikken, om ikke annet framgår . 

 

Utslippstallene av CO2 ( karbondioksyd) , metan, lystgass, mv. er  alle   omregnet til CO2-ekvivalenter.  Se 

nærmere orientering om dette i faktarute.  
 

3.2 Totale klimagassutslipp 
I 2009 var det totale utslippet i Andebu beregnet til 22 234 tonn CO2-ekv.  

 Veitrafikk og annen mobil forbrenning står for ca 57 % av totale utslipp.  

 Forbrenning av fossile brensler i ”stasjonær sektor” står for ca 7,0 %. Dette er i boliger og bygninger  

 for øvrig.  

 Prosessutslipp, som omfatter landbruk, produksjonsprosesser i næringslivet og annet, står for ca 35 % av 

totale utslipp. 

 

Totale utslipp av klimagasser hadde en moderat økning fra 1991 til 2005, men har de seneste år økt mye.  

Utslippene fra ”mobil forbrenning”, dvs. transport var hovedårsaken til økningen. 

 

Utslippene fra stasjonær forbrenning (dvs. fossile brensler som fyringsolje og lignende) har vært ganske stabilt i 

mange år, men har gått noe ned etter 2000. I 2009 var utslippet fra stasjonær forbrenning beregnet til 1654 tonn 

CO2-ekv. 

 

Utslippene fra prosesser har vært forholdsvis stabile i mange år.  Landbrukets utslipp inngår i begrepet prosess-

utslipp og utgjør hovedandelen i dette. Både jordbruk og husdyrhold skjer etter tradisjonelle metoder, slik at 

utslippene derved blir ganske stabile.  

 

Utslippstallene representer de direkte utslippene innenfor kommunegrensene. 

Det er viktig å ha i minnet at i det  tillegg til de direkte utslippene er et betydelig indirekte utslipp av klimagas-

ser, knyttet til import av elektrisitet, import av alle slags varer, reiser ut av kommunen, til syden osv . 

Langt større er de indirekte utslippene fra Andebu kommunes egen virksomhet langt større de direkte utslippe-

ne.   

http://www.miljostatus.no/


KEP Andebu 23.11.11 

11 

Med tanke på utslippskutt er det derfor også viktig å tenke globalt, selv om det er utslippskuttene lokalt man blir 

målt på.  For eksempel vil elproduksjonen (og utslippene)  i utlandet øke dersom  vi faser ut fyringsolje og para-

fin og benytter elektrisitet isteden.   

Elektrisitet gir ingen direkte utslipp av klimagasser i Andebu, men en viss andel av det norske elforbruket er 

importert fra utlandet. Denne importerte elektrisiteten er til dels produsert av fossile energikilder og represente-

rer således et indirekte utslipp. Import og eksport  varierer hvert år, men beregnet ut fra miksen på ”Standard 

norsk strøm” representerer  60 GWh elektrisitet som brukes i Andebu et indirekte utslipp på 6.750  tonn CO2-

ekvivalenter. ( Dvs 4 ganger så mye som frå fossilt brensel)  

 

Det er selvsagt heller ingen løsning om jordbruks– eller industriproduksjon flytter til andre kommuner eller  

andre land.  

 

3.3 Totalt energiforbruk  
Totalt stasjonært energibruk i Andebu kommune var om lag 78 GWh i 2009.   

Energiforbruket har ligget på et ganske stabilt nivå i mange år.  

 

 Elektrisitet har en andel på    ca 77 %  

 Biobrensel, vesentlig ved, har en andel på  ca 16 %  

 Fyringsolje har en andel på    ca   5 % 

 Parafin og gass har en andel på til sammen  ca  2 % 

 

Av dette er energiforbruket fra: 

 

 Husholdningene      ca 64 %  

 Tjenesteyting      ca 22% 

 Industri       ca  8  %  

 Primærnæringer       ca  6 % 
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4. Transport og arealplanlegging 
4.1  Status 
Status mobile utslipp 
Som i resten av landet, er transportsektoren en stor utslippskilde i Andebu. 

Mobile kilder, dvs. “veitrafikk” og “annen mobil forbrenning”, utgjør hele 57 % av de totale klimagassutslippe-

ne i Andebu 2009. 

Samlet utslipp fra mobile kilder har økt fra 9.300 tonn CO2-ekvalenter i 1991 til 12.700 tonn i 2009. Dette er 

en økning på 37% for perioden.  Økningen skjer for alle grupper ; lette kjøretøy (person biler) og tunge kjøretøy 

(godstrafikk og busser) samt ”annen mobil forbrenning”, dvs. anleggsmaskiner, landbruksmaskiner m.v. 

 

I 2009 så det ut til at økningen i utslippene fra veitrafikken flater ut og går noe ned. 

 

Andelen ”annen mobil forbrenning” er høy i Andebu og ganske typisk for en landbrukskommune. 

Andebu har ingen store gjennomfartsårer, slik at i hovedsak er disse utslippene fra lokal transport. 

 

Geografi og lokalisering / befolkningsmønster 

Andebu kommune er en stor kommune i areal med sine 185 km2, og har drøyt 5400 innbyggere. I løpet av de 

siste 20 år har befolkningen i Andebu vokst med 20 prosent. Det er en høyere vekst enn gjennomsnittlig vekst 

for Vestfoldkommunene, som har vært 16,8 prosent.  Samlet vekst i de siste åtte årene har vært 10 prosent for 

Andebu mot 6,4 prosent for Vestfold som helhet. 
De fleste bor i tettstedene Andebu, Høyjord og Kodal, men det er også en del spredt bolig-bebyggelse og 

mange gårdsbruk.  Tettstedene har sine sentrumsområder med de viktigste servicefunksjoner. 

 

I kommuneplanen 2007-2010 legges det til grunn en utbyggingstakt på 40-50 boliger pr. år, dvs. 630-700 boli-

ger i planperioden fram til 2020  

 

Andebu kommune sier i sin kommuneplan at nye boligområder skal ligge i tilknytning til sentrum.  

samtidig legges vekt på å bevare et sentrumsområde med åpenhet og natur. 
 

Næringsarealer 

De viktigste næringsområdene for Andebu i dag er Borgeskogen og Foksrød. Innenfor 

kommunens grenser er det Sukke i Høyjord, Håsken/Haugan-området, Hasåsområdet i 

Kodal og Skjellandområdet som fremstår som industriområder med mulighet for utvidelse. 

I hele kommunen er det om lag 200 daa ledig areal, men dette er areal av varierende 

tilgjengelighet og i varierende grad i konflikt med boliginteresser  
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Arbeidsreiser. 

Det var i 2008 2.775 sysselsatte som bor i Andebu. 37 prosent av disse jobber i Andebu kommune.  

Om lag 20 prosent jobber i Tønsberg og 16 prosent i Sandefjord. 

Nesten 10 prosent jobber utenfor Vestfold fylke.  

 

Andebu kommune har i Strategisk Næringsplan 2010-13 som mål å ha en egendekning av arbeidsplasser på 

75%. I 2008 var egendekningen 68,6 % . 

 

870 personer reiser også til Andebu på jobb, flest fra de tre nevnte kommunene. 

 

Kommunen selv er en stor arbeidsgiver med sine mange virksomheter, i tillegg er det flere mellomstore  

bedrifter, med bla. Signo som den største. 

 
Reisevaner – bilbruk  

Det er ikke gjort noen reisevaneundersøkelse for Andebu.  Det ble gjennomført en større reisevaneundersøkelse 

for Vestfoldbyene i 2005.  

Resultatet av denne viser at over halvparten av alle reiser, korte eller lengre, skjer med bil. Kun 4 % av reisene 

skjer med kollektivtransport, 6 % med sykkel og 18 % til fots, slik figuren nedenfor viser. Det antas at situasjo-

nen for Andebu er at andelen bilbruk er høyere, og at øvrige alternativer er lavere   

 

Kollektivtilbud Kollektivtilbudet for innbyggerne i Andebu  :  

 Bussrute 150 Sandefjord-Kodal-Andebu- har avgang om lag 

hver 1 ½ time.  

 Lite busstilbud kveld og helger.    

 Bussrute 124 Tønsberg-Andebu har pendler-rute . Lite busstil-

bud kveld og helger.  

 

På rute 124 er det vært endringer i skoleskyssen fra 2008 som har 

bidratt til nedgangen i 2008 og 2009.   Rute 124 har hatt en positiv 

utvikling fra 2009 til 2010. Prognosen for 2011 er også svært positiv 

med en vekst pr. august på 4 % sammenlignet med samme periode i 

2010. 

 

Linje 150 har også en positiv utvikling i perioden. Det var en tilbake-

gang i 2008 og 2009 Men i 2010 har det vært en positiv utvikling. 

Prognosen for 2011 er også svært positiv basert på en vekst pr august 

i år på 8 % sammenlignet med samme periode i 2010. 

Transport-

middel 

Utslipp i kg CO2-

ekv. per person 

per km 

Personbiler 0,183 

Buss (snitt) 0,120 

Tog 0,016 

Innenlandsfly 0,578 

Utenlandsfly 0,475 

Charterfly 0,297 

Ulike transportmidler fører til ulike utslipp pr. 

km. Vestlandsforskning har gjort  en undersø-

kelse over utslipp per person per km . 
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Reisemåter og hvordan reisene fordeler seg andelsmessig 

for ”Vestfoldbyene” i 2005 

Kilde: RVU – Sintef 2005. 

I forhold til gjennomsnittlig økning 2009-2010, har veksten i Andebu vært beskjedne 2,6 , mens snittet for 

Vestfold er 5,3%.  (Stokke og Larvik ligger lavere enn Andebu, mens størst vekst har Lardal med 13,3 %) 

 

Sykling og gange 

Andebu kommune har 6,9 km gang– og sykkelstier  (g/s). Det foreligger ikke tall for bruken av sykkelstiene,  

dvs antall syklende og gående.   

Flest g/s er det rundt Andebus sentrum, men også på viktige strekninger i Kodal.  Det mangler likevel sykkels-

tier på viktige strekninger i lokalsamfunnene og på forbindelsene mot Tønsberg og Sandefjord.  Fylkeskommu-

nen skal bekoste g/s veier på fylkesveiene.  I praksis må Andebu kommune forskuttere disse kostnadene for å få 

bygget g/s veier. Man er nå i gang med strekningen Heimdal-Moa.   

Gjeldene Trafikksikkerhetsplan (TS-2011) ble vedtatt i Kommunestyret 25.10.2011.  Prioritering av gang- og 

sykkelveier er et viktig trafikksikkerhetstiltak  og i tråd med folkehelsesatsingen i Andebu. Alle skolene ligger i 

tilknytning til Riksveier og i sentrumsområder med mye trafikk. Det har kommet inn et nytt pkt. 1.3  i TS-

planen, som omhandler sammenhengen mellom trafikksikre løsninger, arealplanleggingen, og reduserte utslipp 

fra transport, på bakgrunn av arbeidet med en Klima og Energiplan (KEP) i Andebu.  Det er flere felles mål og 

interesser i TS planen og KEP, slik at dette bør koordineres.   Særlig gjelder dette ønske om flere gang og syk-

kelstier, lokalisering av nye utbyggingsområder, tilrettelegging for kollektivtrafikk og ikke minst : Holdnings-

skapende arbeid.  

 

Det søkes årlig til Fylkesmannen via Statens Vegvesen om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på kommunale og 

fylkeskommunale veier. I handlingsplanen for trafikksikkerhet 2011 er følgende gang og sykkelstier i Andebu 

prioritert :  

 

Alternativt drivstoff  

Det er per dags dato ikke registrert noen elbiler i Andebu kommune, heller ikke ladestasjoner for elbiler. 

Det er ikke tankfyllestasjoner for biodrivstoff i kommunen i dag, og det er derfor lite trolig at det finnes biler i 

kommunen som bruker biodiesel, etanol eller biogass/propan. 

Drivstoffleverandørene har imidlertid et statlig pålegg om å blande inn 3,5 % fornybart drivstoff inn i ordinært 

drivstoff. En økning av denne andelen er satt på vent. 

 

5.2 Vurderinger 
Generelt.  

For å redusere utslippet av klimagasser er det helt nødvendig gjøre tiltak på flere områder. Transport, eller sam-

ferdsel, er et meget komplisert fagfelt og denne Klima-og energiplanen kan ikke gå i detaljer på dette området.  

Kommunen har ulik grad av virkemidler på de mest aktuelle tiltakssområdene: 

 redusere transportbehovet 

 skaffe miljøriktige biler til eget bruk 

 få en større andel reisende over på buss, sykkel og gange 
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 fase inn alternative drivstoff 

Tiltaksområdene kan være kontroversielle, da dette handler om hverdagsvalg den enkelte gjør i forhold til å bru-

ke bil, buss eller sykkel. Endring av vaner er ikke lett å oppnå. Kommunen kan her ha en holdningsskapende 

rolle. 

 

Redusere transportbehovet – arealplanlegging  

Innenfor samordnet transport og arealplanlegging har kommunen relativt stort handlingsrom. Utvikling av lokal-

samfunnet skjer med basis i Plan og Bygningsloven (PBL).   Dette er kommunens viktigste virkemiddel for å 

redusere klimagassutslipp fra transportsektoren, men dette er et meget langsiktig arbeide og det skjer vanligvis 

ikke så mye i løpet av en planperiode på 4 år. 

Kommunenes arealplanlegging påvirker befolkningens reisevaner i betydelig grad utfra hvor boliger, skoler, bar-

nehager, ulike tjenestetilbud og næringsområder lokaliseres i forhold til hverandre. Kommunen har et ansvar for 

at arealplanleggingen legger til rette for å redusere transportbehov og stimulere til at flere vil benytte kollektive 

transportmidler, gange eller sykkel. 

I arealplanleggingen tas det i dag en rekke hensyn i forhold til lokalisering av ulike typer bebyggelse. Utslipp av 

klimagasser har tidligere ikke vært et vurderingskriterium, men  av Andebus Økonomiplan for 2011-2014 frem-

kommer det at :  

 

Dette innebærer en erkjennelse av at det utgjør en helt klar forskjell på de framtidige utslippene av klimagasser, 

om boliger og næringsarealer for eksempel blir lokalisert i tilknytning til tettstedene, kontra mer landlig belig-

genhet. Betydningen av lokalisering gjelder ikke bare transport, men også energiforsyning i form av miljøvenn-

lig fjernvarme og annen infrastruktur som samfunnet legger til rette med i dag. 

 

Det finnes nå dataprogrammer som kan beregne forskjellene på utslipp av klimagasser på konkrete lokaliserings- 

og utbyggingsalternativer.  Det må vurderes nærmere om dette skal være en obligatorisk del av konsekvensutred-

ningene og videre hvor stor vekt slike hensyn skal gis i den videre utvikling av bolig- og næringsområder i An-

debu kommune. Samfunnsøkonomien i dette, inkl. miljøkostnadene bør komme tydeligere fram. 

 

Overordnede føringer for kommunenes arealplanlegging tilsier at man må konsentrere boliger, arbeidsplasser, 

skoler, service- og fritidstilbud til områder som begrenser transportbehovet og som kan betjenes av et kollektivt 

rutenett.  Det må i tillegg tilrettelegges med gang- og sykkelveier. Dette betyr at kommunesentre og andre tett-

steder eller knutepunkt i kollektivnettet må utvikles videre og fortettes.  Man må begrense videre spredt boligbe-

byggelse. 

Nye byggeområder må ha tilgang til skoler, butikk, m.v via egne gang- og sykkelstier. 

 

Det ville også være en fordel om Andebu sentrums handelstilbud styrkes slik at man slipper  å reise ut av kom-

munen for å handle manglende varegrupper.  
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Det synes derfor fornuftig at kommunen satser særlig på å utvikle Andebu sentrum. Dette med flere boliger, og 

næringsutvikling i form av større handelstilbud og flere arbeidsplasser for øvrig    

 

Arbeidsreiser 

God tilgang til lokale arbeidsplasser gir åpenbart større mulighet for korte arbeidsreiser og betyr en mulighet 

for at færre må pendle. I Strategisk Næringsplan fremheves lokale arbeidsplasser som en vesentlig faktor for et 

stabilt lokalsamfunn og for å holde et positivt fokus på næringsutvikling i kommunen.  Lokale arbeidsplasser er 

viktig i klimasammenheng og et mål på 75% egendekning er viktig for å oppnå Andebus målsettinger om redu-

serte utslipp av klimagasser fra transport. 

Andebu kommune bør ha som målsetting å øke innbyggertallet og skape flere arbeidsplasser, fortrinnsvis knyt-

tet til sentrumsområdet eller etablerte tettsteder. 

 

Redusert bilbruk  

Det er en utfordring å oppnå en merkbar overgang fra bil til mer miljøvennlige reiseformer. Bilen er for de fles-

te et veldig lettvint alternativ som er raskere, komfortabelt, praktisk og det føles ikke særlig dyrt i forhold til 

buss. Tog er ikke et alternativ for bosatte i Andebu, med mindre man skal reise langt og kommer seg til togsta-

sjonen i nabokommunene på akseptabelt vis. 

Mye av årsaken ligger i folks reisevaner og holdninger, men de ulike reisealternativene har også sine forbed-

ringspotensialer for å bli mer attraktive og konkurransedyktige. 

 

Kommunen har en viss innflytelse  på noen områder : 

 folks holdninger.  Her har kommunen mange kanaler, fra barnehage, skole, ungdomskoler, fritidsaktivite-

tene, kommunens hjemmesider, media m.v. 

 bedre busstilbud, omfattende flere avganger, knutepunktfasiliteter, mv.  – se nedenfor 

 bedre tilrettelegging med gang – og sykkelstier – se nedenfor 

 

I barnehagene har det allerede vært praksis med meldinger til foreldre om å ikke la bilen stå på tomgang. 

 

Redusert bilbruk kan også omfatte: 

 Mer kameratkjøring – se  www.haiketorget.no 

 Mer hjemmekontor , - innenfor  praktisk omfang . Kommunen kan vurdere sine egne arbeidsplasser.  

 Mer bruk av videokonferanse framfor å reise til møter. (?)   

 Parkeringsrestriksjoner i sentrum og i fbm nybygg har vært diskutert.  

 

Kommunen bør prioritere holdningsskapende arbeide! 
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En måte å motivere skoleelever, ansatte ved ulike virksom-

heter med mer til å sykle mer, er å arrangere sykkelaksjoner.  

Aksjoner der antall reiser til/fra eksempelvis jobb registreres 

og premie gis til den med flest ”sykkelreiser” den aktuelle 

måneden.  

Slike aksjoner har vist seg og h a god effekt der dette er for-

søkt.   

Kollektivtrafikk  

For å oppnå en større andel kollektivbrukere, vil det  kreves en stor innsats.i et samarbeid mellom kommunen og 

VKT som har ansvaret for bussrutene. 

 

Det viktigste og vanskeligste er antagelig å endre folks holdninger og vaner. 

Busstilbudet kan forbedres, med flere avganger, flere ruter, bedre knutepunktfasiliteter m.v. 

Ventefasilitetene må være slik at passasjerene slipper å stå ute i all slags vær og vind. Det er viktig å tenke hel-

hetlig, passasjeren må kommer fra ”A til B” uten ekstra tidsbruk og større kostnader, dersom bussen skal være et 

konkurransedyktig alternativ.   Det må være kort vei til buss-stoppet og det må være tilrettelagt for sykkelparke-

ring, evt. bilparkering. 

 

Det er kommet fram et forslag om en liten buss (gjerne miljøvennlig el-buss)  kan trafikkere mellom sogna/

tettstedene i Andebu og at arbeidsbussforbindelsen mellom Andebu – Sandefjord og Tønsberg må bli bedre. 

 

En del av denne kollektive transportløsningen fra ”A til B” kan være å se på mulighet for transportbestilling via 

etablert taxitilbud der mange benytter samme taxi frem til et trafikknutepunkt. Taxisentralen lager selv ruten der 

et maksimalt antall passasjerer tas med, etter forhåndsbestilling. Kostnaden med å ta taxi kan derfor bli lav og 

overkommelig for den enkelte, samtidig som taxiselskapet får den nødvendige inntjening. 
 

For den enkelte er det viktig at reisen går hurtig, at alt korresponderer og unødvendig ventetid unngås ! Ellers 

blir privatbilen valgt !  Kommunen bør samarbeide med VKT om bedre busstilbud, bedre trafikk-knutepunkter 

og holdningsskapende arbeide ! 

 

Sykkel og gange.  

Reisevaneundersøkelser viser at en stor del av transporten er over korte avstander, hvor sykkel og gange er et 

alternativ.  Dette har igjen mye med folks holdninger og vaner å gjøre, men også sikkerhet, tidsbruk, m.v. 

Andebu ønsker at Folkehelseperspektivet bør komme tydeligere fram. Den enkelte vil få bedre helse av å mosjo-

nere, og samfunnet vil på lang sikt kunne spare betydelige utgifter på reduserte helseutgifter. Det må gjerne opp-

arbeides snarveier  med forbindelser mellom bebyggelse, skoler, butikker mv. slik at det blir kortere å sykle / gå 

enn å ta bilen.  Det er viktig at disse snarveiene og g/s veier for øvrig har godt dekke og er godt belyst.  For økt 

bruk av sykkel og gange, er det avgjørende at sikkerheten, spesielt i forhold til biltrafikken er god nok.  

 

Kommunens satsing på utbygging av gang og sykkelstier er derfor viktig innsats for å redusere bilbruken. Dette 

er dessuten sammenfallende prioriteringer med Trafikksikkerhetsplanen (TS). 

Det er som tidligere nevnt også viktig i arealplanleggingen, at man lokaliserer boliger, barnehager, skoler, butik-

ker, osv slik at man har korte avstander.  For de som har arbeid i Tønsberg / Stokke/Sandefjord m.v. er det viktig 

at det er kort vei til et kollektivknutepunkt. 
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Kommunen har en viktig rolle i å påvirke folks reisevaner.  Spesielt viktig overfor de unge. 

Her har kommunen mange kanaler, fra barnehage, skole, ungdomskoler, fritidsaktivitetene, kommunens hjem-

mesider, media m.v. 

 Kommunen kan sammen med  Fylket, Statens vegvesen, FAU og skolene, aksjonere for å gå og sykle til 

skolen, til arbeid mv. 

 Kommunen kan gå foran med sin egen ”sykle til jobben” kampanje, med premiering osv.  

 

Kommunen bør prioritere holdningsskapende arbeide og utnytte TS planen til flere km gang- og sykkelveier. 

På lengre sikt er arealplanleggingen svært viktig! 

 

Bilbruk og alternative drivstoff  

Bruk av privatbil vil være dominerende i overskuelig framtid. Det er derfor også helt nødvendig å komme over 

på lavutslipps biler og lavutslippsdrivstoff som for eksempel biodiesel og elektrisitet. Kommune har svært be-

grensede virkemidler på dette området, utviklingen styres av sentrale statlige rammebetingelser og teknologisk 

utvikling. 

Kommunen har likevel en viss påvirkningsmulighet og kan være en tilrettelegger: 

 Gå foran mht egne kjøretøy (lavutslippsbiler /elbil/ biodiesel)  
 Pådriver, etablering av ladestasjoner 
 Arrangere kurs i økonomisk bilkjøring 

 Kommunen kan innføre særordninger som gjør det gunstigere å ha lavutslippskjøretøy, for eksempel 

gratis / attraktiv parkering, ladestasjoner m.v. 

 
Det skjer for tiden en rivende teknologisk utvikling på dette området, både når det gjelder produksjon av driv-

stoffet og motorer som er bedre tilpasset nye typer drivstoff. Trenden er likevel at utslippene øker i takt med 

trafikkøkningen, men innfasing av nye biler med lavere utslipp begrenser antagelig økningen noe.  Klimakur 

2020 antar 1% effektivisering. Tempoet i innfasing av batteridrevne biler og annet alternativt drivstoff er usik-

ker. I Klimakur 2020 regnes det med at større framskritt neppe kommer før perioden 2020-2030, da det tar tid 

å innføre ny teknologi og infrastruktur. 
 

Elbil 

Bruk av elektrisitet til motordrift er svært energieffektivt og har lite tap. Elbilen blir derfor i en særstilling når 

det gjelder miljøvennlig transport.  En stor andel av vårt daglige transportbehov er over kortere avstander og 

med én person i bilen. 

Dette er behov som en elbil uten problemer kan imøtekomme, til en kostnad pr. km som er langt lavere enn en 

bensin- eller dieselbil. Elbilen er for øvrig i rask teknologisk utvikling, nye modeller er større, standard-biler 

kommer i elbil-versjon, og elbilene har lengre rekkevidde enn før, gjerne 15-16 mil. 

Det forventes også at det kommer ”Plug in” hybrider i ordinært salg i løpet av de nærmeste årene.   Det vil skje 

mye på dette området i løpet av 2012-2013. 
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For å kunne nyttiggjøre seg elbiler vil det være nødvendig å etablere ladepunkter ved offentlige parkeringsplas-

ser og ved private virksomheter. Regjeringen har opprettet  “Transnova”, som  har fått i oppdrag å fordele midler  

til ladestasjoner og  andre alternative transportløsninger.  

Det vil være naturlig i første omgang å etablere ladestasjon(er) ved Herredshuset og sykehjemmet. 

 

Det er viktig at Andebu kommune går foran som et godt eksempel og benytter miljønyttige bileri deler av sin 

bilpark. Kommunen bør motivere andre til å ta i bruk Miljønyttige biler Bruk av elbiler i Andebu er antagelig det 

tiltaket som gir størst klimaeffekt og er lettest realiserbart. 
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Figur 1‑5: Kilde: SSB 

Figur 2‑5: Kilde: SSB 

Figur 3-5: Kilde: Miljøstatus 

Indirekte utslipp fra strøm 

El-forbruket gir ingen direkte utslipp av klimagasser i Andebu, 

men i den grad elektrisiteten er produsert av fossile brensler (for 

eksempel ved import av kullkraft) vil det gi indirekte utslipp. 

Husholdning og industri 

Det er bruken av fossile brensler fyringsolje, parafin og gass som 

er årsaken til klimagassutslippene for stasjonær sektor (boliger, 

næringsbygg, anlegg) i Andebu. 

5. Stasjonær energibruk 
5.1 Status energibruk 
Totalt stasjonær energibruk i Andebu kommune var om lag 78 GWh i 2009. Energiforbruket har ligget på et 

ganske stabilt nivå i mange år. Elektrisitet har en andel på ca 77 % (60,6 GWh), biobrensel ca 16 % (12,6 

GWh). Bruken av fyringsolje ca 5 %  ( 3,9 GWh) , mens bruken av parafin og gass er på til sammen 2 % (1,1 

GWh)     

 

5.2 Status klimagassutslipp 
Bruken av de fossile brenslene er opphavet til utslippene av klimagassene i stsjonær sektor.  Husholdningene 

har hatt en jevn stor nedgang i utslippene av klimagasser, fra et maksimalutslipp på ca 1100 tonn CO2-ekv. i 

1995, til om lag 650 tonn i 2009. Dette utgjør ca 3 % av totale utslipp i Andebu. Næring har et utslipp på 734 

tonn CO2-ekv. i 2009 og dette har holdt seg nokså stabilt de siste årene. 

 

Elektrisitet  

Elektrisitetsforbruket var om lag 60 GWh i 2009. Etter en nedgang fra 2001-2002 har man hatt en økning de 

siste årene. Dette skyldes økning i husholdningenes forbruk, som i 2009 var på ca 36 GWh. 

Det har vært en liten nedgang i elforbruket til tjenesteyting, fra ca 16,2 GWh til 14,9 GWh i perioden 2001-

2009. 

Det er bare 5 elkjeler i Andebu som i dag har utkoblbar tariff. Denne tariffen går over til vanlig fastkraft-tariff 

fra 1.7.2012. Dette vil gi utslag i vesentlig høyere strømpris for disse kundene. For disse vil det være særlig 

aktuelt å vurdere alternative energiløsninger. 

 

Bioenergi  

Bioenergi er i prinsippet “klimanøytralt” fordi plantene binder like mye CO2 når de vokser som de slipper ut 

ved forbrenning. Utslipp av klimagasser (CO2) ved forbrenning av bioenergi regnes derfor ikke med i utslipps-

statistikken til Andebu. 

 

Bruken av bioenergi, dvs. vedfyring, i husholdningene har holdt seg ganske stabilt i perioden 2001-2009. I 

2009 var forbruket på om lag 12,6 GWh. Tallene her er noe usikre. 

 

Fossilt brensel  

Totalt ble det i 2009 forbrukt 5 GWh fossile brensler i ”stasjonær sektor”. Samlet sett er bruken av fossile 

brensler er på vei ned. Forbruket kan variere litt år for år, men dette er utslag av fyringsbehov og varierende 

energipriser på strøm, fyringsolje, parafin, og ved. 

Dette er forbrenning som kommer inn på statistikken for utslipp av klimagasser i Andebu. 

Til sammen utgjør dette 1654 tonn CO2-ekv. i 2009. 
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Figur 4‑5: Elektrisitetsforbruk 2000-2008  

Kilde: SSB 

Figur 5‑5: Kilde: SSB 

Figur 6‑5: Forbruk fossilt brensel 

Kilde: SSB 

5.3 Vurderinger energibruk i næringslivet 
Næringslivets energibruk er knyttet til produksjonen, til oppvarming av lokaler og til elspesifikt forbruk, dvs. 

lys, maskiner, osv. 

Det el-spesifikke forbruket må være der, men man kan utvilsomt redusere forbruket en del med energieffektivi-

sering / enøk. 

Energibehovet til oppvarming er i hovedsak elektrisitet og noe fyringsolje, som det er et mål å redusere. Det kan 

utvilsomt gjøres mye i forhold til energieffektivisering av oppvarmingen, og det kan gjøres mye i forhold til i å 

erstatte strøm og fyringsolje med mer miljøvennlig energi, som varmepumper, bioenergi og solenergi. 

 

Det er betydelige støttemuligheter hos Enova for industri og næringsliv, både til energieffektivisering og energi-

omlegging. 

 

I SSBs statistikker framgår det at forbruket av fossilt brensel er om lag 5 GWh. Dette forbruket av fyringsolje 

har trolig en stor andel oppvarming. I tillegg brukes det noe elektrisitet i vannbårne systemer, det er registrert 5 

elkjeler i Andebu. Forbruket representerer til sammen en årlig verdi på nærmere 5-6 MNOK pr. år. Det bør være 

muligheter for at mye av dette kan konverteres til fornybar energi, uten større problemer og med god lønnsom-

het. 

 

I hovedsak kan man tenke seg følgende alternativer: 

 Hvis man satser på flisfyring, vil dette gi ”kortreist” energi og innebære lokal verdiskaping og arbeid. 

 Det bør også være gode muligheter for bruk av varmepumper. Både luft og borehull kan være aktuelle 

energikilder. For de næringsbyggene som trenger kjøling, kan borehull gi tilnærmet gratis kjøle-energi. 

Det blir meget lønnsomme og miljøvennlige energiløsninger. 

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

 

Alle kan finne tiltak i sine bygninger som vil lønne seg bedriftsøkonomisk. Omfanget vil selvsagt variere med 

byggets tilstand m.v. men i de fleste tilfeller er det trolig mulig å redusere med om lag 10 % bare med endring av 

brukervaner og små investeringer. Dersom man snakker om større investeringer, for eksempel varmepumper, 

isoleringstiltak, bytte av vinduer mv. kan besparelser på 20-40 % være oppnåelige. Ved å bygge eller rehabilitere 

til “Lavenergi-” eller “Passivhus” –standard,  er det mulig å oppnå energibesparelser på 50-70%.  Byggeiere som 

gjør slike tiltak, vil foruten lavere driftskostnader og bedre inneklima, få ”betalt” i form av et bedre Energimerke. 

Dette høyner eiendommens verdi både ved utleie og salg. 
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Det er noen krefter som er med oss i utviklingen mot redusert energibruk og utslipp: 

 Økende energipriser. Hver byggeier vil sannsynligvis vurdere tiltak for å redusere sine energiregninger 

når energiprisene øker. Strømprisene kan være utsatt for store variasjoner i årene framover.  

 Nettleia for type” utkoblbar kraft” dvs. tariff for elkjeler, vil opphøre 1.7.2012. Oppvarming med el-

kjeler blir da vesentlig dyrere. I tillegg kan det komme økninger i el-avgiften m.v.  

 Nye byggeforskrifter. Forbud mot bruk av fyringsolje i ny TEK 10. Ytterligere innskjerpelser kommer i 

framtiden 

 Miljøhensyn. For noen byggeiere er også en miljøvennlig energibruk av betydning blant annet av profi-

leringshensyn.  

 Energimerkeordningen. Energimerkeordningen som ble innført i 2010 vil sette et større fokus på ener-

giforbruket i bygninger.  

 Miljøfyrtårn. Bedrifter som vil sertifiseres må gjennomføre enøktiltak.  

 

 

Stiftelsen Signo er et godt eksempel på et bevisst og aktivt forhold til energi og miljø for bygningsmassen. De 

har installert avanserte styringssystemer for sine tekniske anlegg og varmepumper. Ved rehabilitering oppgra-

deres bygget til dagens forskrifter. De skal også i gang med energimerking av alle bygg og kartlegge enøk-

tiltak. 

Det er registrert 4 miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter i Andebu, dette er Signos virksomheter.). 

 

5.3.1 Kommunes roller i fht næringslivet 
Kommunen har en viss innflytelse gjennom Plan og bygningsloven i forhold til nybygg og de bygg som skal 

rehabiliteres hvor tiltaket er søknadspliktig. I forhåndskonferansen kan man ta opp kommunens målsettinger i 

fht. energiløsninger og utslipp av klimagasser, samt informere om Enovas støtteordninger. 

 

Kommunen kan formidle informasjon gjennom sine kontakter med næringslivet. Ofte skal det bare større be-

vissthet til hos bedriftsledere for å oppnå resultater. 

Kommunen kan ta opp temaer som energieffektivisering, energiomlegging, miljøsertifisering, støtteordninger 

osv. i møter med næringslivet. Kommunen kan også ta initiativ i forhold til å danne “nettverk” for virksomheter 

som ønsker å redusere sitt energiforbruk og kommunen kunne antagelig ha nytte av å selv være med i et slikt 

nettverk. 

 

Kommunen kan, med sin innkjøpsmakt, presse på for at næringslivet skal miljøsertifisere seg, ved for eksempel 

å stille krav om miljøsertifisering til alle kommunens leverandører. Miljøsertifiseringen innebærer blant annet 

et fokus på energieffektivisering. 
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Støtteordninger 

Enova har etter hvert gode støtteordninger (kr. 4.000 – 

10.000) for varmepumper, pelletskaminer, solvarmean-

legg m.v. og har diverse enøk-kampanjer rettet mot 

husholdningene. Se www.enova.no 

 

Utbetalt pr. i dag til Andebu kommune: 

Pelletskamin:  3 

Sentralt styringssystem for oppvarming:  1 

Vann/vann-varmepumpe:  9 

Luft/vann-varmepumep:  6 

5.3.2 Strategi 
Andebu kommune må prøve å oppnå at næringslivet selv gjør tiltak i sine virksomheter. Dette kan gjøres gjen-

nom: 

 Informasjonstiltak – energi og klima. Næringslivsforeningen. 

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

 Forhåndskonferansen - for nybygg og større rehabiliteringer. 

 

5.4 Vurdering  husholdningene 
Husholdningenes energibruk er knyttet til oppvarming av boligene og til el-spesifikt forbruk, dvs. lys, og hus-

holdningsutstyr som komfyr, vaskemaskin, fryser, kjøleskap, osv. Det el-spesifikke forbruket må være der, men 

man kan antagelig hente en del på energieffektivisering / enøk. Energibehovet som går til oppvarming er for det 

meste elektrisitet og ved. Vedfyring er i det store og hele positivt i klimasammenheng, det er ”kortreist” energi 

som gir lokal verdiskaping. Forbruket av elektrisitet og parafin/fyringsolje er det derimot et mål å redusere. Sær-

lig er det et stort potensial i å erstatte oppvarmingen fra panelovner med varmepumper, solenergi og mer bruk av 

ved. 

 

Til sammen var bruken av parafin og fyringsolje ca 1,3 GWh i 2009. Ved å fase ut dette, dvs. erstatte med forny-

bare energikilder, vil man redusere utslippet med ca 650 tonn CO2-ekv pr. år. Dette er for de fleste boliger fullt 

ut teknisk mulig å gjennomføre og det vil antagelig være lønnsomt i privatøkonomisk forstand. 

Forøvrig er el-avhengigheten stor, som ellers i Norge, med bakgrunn i mange tiår med billig strøm. 

 

Innbyggerne i Andebu har mange muligheter til å oppnå en mer miljøvennlig bruk av energi. 

 

Alle kan finne tiltak i sine boliger som vil lønne seg privatøkonomisk. Omfanget vil selvsagt variere med boli-

gens tilstand m.v. men i de fleste tilfeller er det trolig mulig å redusere med om lag 10 % bare med endring av 

brukervaner og små investeringer. Dersom man snakker om større investeringer, for eksempel varmepumper, 

isoleringstiltak, bytte av vinduer mv. kan besparelser på 20-40 % være oppnåelige. Boligeiere som gjør slike til-

tak, vil foruten lavere driftskostnader og høyere komfort, få ”betalt” i form av et bedre Energimerke. Dette høy-

ner boligens verdi. Ved å bygge eller  rehabilitere til “Lavenergi-” eller “Passivhus” –standard,  er det fullt mulig 

å oppnå energibesparelser på 50-70%. 

 

På landsbasis har det vært et betydelig salg av luft-luft varmepumper de senere årene, det er også solgt en del 

sentralvarmeanlegg basert på varmepumper. (luft-vann eller vann-vann) 

Oversikt over installerte varmepumper på lokalt plan er ikke tilgjengelig. Kommunen har installert varmepumper 

luft-luft i enkelte kommunale bygg og det finnes trolig en del private varmepumper luft-luft og luft/borehull/

sjøvann - vann. 

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

http://www.enova.no
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Beregningsprogram 

I forhold til utslipp av klimagasser finnes det nå bereg-

ningsprogrammer som kan tallfeste utslippene, både hva 

gjelder materialbruk i bygget, selve byggeprosessen og 

byggets drift, sett i en livssyklus (LCC – Life Cycle Cost). 

Eksempler på dette er www.klimagassregnskap.no,  

ulike oppfatninger om slike varmepumper bidrar til å redusere vedforbruket og i mindre grad innebærer reduk-

sjon av strømforbruket. Uansett gir varmepumpene en betydelig energireduksjon. 

For de litt større boligene, er luft-vann eller vann-vann varmepumpe svært aktuelt. Dette fordrer et vannbårent 

oppvarmingssystem, noe som er sjeldent i eksisterende bygg, men mer aktuelt ved nybygg. Energibehovet til 

oppvarmingsformål, - og derved sparepotensialet, - avgjør hvor mye det er lønnsomt å investere og om varme-

pumpe er det rette. 

 

5.4.1 Kommunes roller i fht innbyggerne 
 Kommunen har en viss innflytelse gjennom Plan og bygningsloven i forhold til nybygg og de bygg som 

skal rehabiliteres hvor tiltaket er søknadspliktig. I forhåndskonferansen kan man ta opp kommunens mål-

settinger i fht. energiløsninger og utslipp av klimagasser, samt informere om Enovas støtteordninger i 

forhold til Lavenergi- og Passivhus-standard 

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

 Kommunen har også en mulighet til å dra i gang ”kampanjer” lokalt og via sin jevnlige kontakt med inn-

byggerne har man påvirkningsmuligheter. Ofte skal det bare større bevissthet til hos innbyggere for å 

oppnå resultater. 

 

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

 Gå foran som et god eksempel på egne nybygg og eksisterende bygningsmasse. 

 Informasjonstiltak – energi og klima, på kommunens hjemmesider m.v. 

 Ulike typer ”kampanjer” eller initiativer. 

 Forhåndskonferansen - for nybygg og større rehabiliteringer. 

 

5.5 Nye utbygginger 
Plan- og bygningsloven er et av de viktigste og mest langsiktige klimavirkemidlene kommunen har. Kommu-

nens hjemler til å styre utviklingen i en ønsket retning, for eksempel bruk av vannbåren varme, fjern-/nærvarme 

og bruk av fornybare energikilder, har blitt styrket i fbm ny planlov, som ble gjeldende juli 2009. 

 

Utover dette har ny TEK 10 blitt skjerpet i fht energiløsninger og det er varslet ytterligere skjerpelser i årene 

framover. Kommunene har det overordnede ansvar for all lokal samfunnsplanlegging gjennom Plan og Byg-

ningsloven. . 

http://www.klimagassregnskap.no
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Føringer 

Ved valg av utbyggingsmønster i Andebu kommune 

er følgende føringer lagt til grunn: 

 Det skal legges til rette for en boligutvikling 

som styrker eksisterende senterstruktur 

 

 Høy arealutnyttelsesgrad, nærhet til sentrums-

funksjoner og mulighet for å utvikle et godt 

kollektivtilbud skal ta hensyn til befolkningens 

behov for turområder i nærmiljøet, estetiske 

hensyn og tilstrekkelige og gode lekearealer for 

barn (fra kommuneplan Andebu kommune). 

5.5.1 Status 
Nærvarme 

Andebu barneskole har byttet ut sine oljekjeler med ”ferdig varme”-anlegg i form av pellets. i 2009 kom anleg-

get ordentlig i gang. 

Det er Eiker Bioenergi som drifter anlegget og energileveransen ligger på i overkant av 1 GWh. Varmeleveran-

sene kan økes noe ved konvertering til vannbåren varme i idrettshallen.  

Dersom det blir en utvidet utbygging av Andebu sentrum og det i disse utbyggingene legges til rette med vann-

båren varme, vil det være muligheter for å bygge videre på nærvarmeanlegget, med ytterligere varmeleveranser 

i dette området. For utbyggere vil dette bety at man kan motta miljøvennlig varme, tilfredsstille krav i TEK 10 

og til langt mer forutsigbare priser enn elektrisitet..  

 

Både Enova og Innovasjon Norge gir støtte til fjern- og nærvarmeprosjekter. Enova krever at støtten er utløsen-

de og Innovasjon Norge krever at prosjektet er lønnsomt. Fra 2008 og fram til i dag har Innovasjon Norge gitt 

tilskudd til 3 gårdsvarmeanlegg i kommunen, 2 av dem er gitt til halmanlegg og et til flisanlegg. 

 

Saken om alternativ oppvarming ble behandlet i teknisk utvalg og i kommunestyret 04.09.01 ble vedtatt: 

Muligheten for alternativ bruk av energi tas inn i reguleringsbestemmelsene for Heimdalåsen i henhold til ut-

ning. Alle større nybygg i Andebu sentrum tilrettelegges for vannbåren varme. 

Andebu kommune søker på relevante støtteordninger for alternativ energi og miljøtiltak. 

 

5.5.2 Vurderinger 
Kommunen har gjennom sin behandling av reguleringsplaner og byggesaker, sammen med utbygger ansvaret 

for hvilke energiløsninger som velges. Ny planlov og nye TEK 10 gir betydelige føringer for bruk av vannbåren 

varme i nye bygg og bygg som rehabiliteres. For den framtidige utbredelse av fornybar energi som bioenergi, 

varmepumper og solvarme, er det derfor viktig at kommunen følger opp dette nøye fra kommuneplan-nivå, til 

reguleringsplaner og til den enkelte byggesak. 

 

Boligbebyggelsen i kommunen er konsentrert rundt Andebu sentrum, Kodal sentrum og i Høyjord. Kommunen 

har i tillegg relativt stort innslag av spredt boligbebyggelse. På bakgrunn av erfaring fra tidligere år settes fortet-

tingspotensialet i eksisterende og nye boligområder til 70 boenheter i planperioden. Det er da lagt opp til en 

nøktern grad av fortetting, ut i fra et ønske om å fortsatt beholde grønne lunger og luft mellom boligtomtene i 

Andebu. En befolkningsvekst på inntil 1,5 % pr. år frem til 2020 vil erfaringsmessig gi en gjennomsnittlig be-

hov på 45 til 50 nye boliger pr. år i Andebu kommune. 

Hvilke typer boliger som bygges, hvor og hvordan de lokaliseres, har betydning for energibehovet og energiløs-

ningene. For eksempel vil tradisjonell spredt lokalisering av eneboliger gjøre det vanskelig å etablere felles nær-

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

sivhus. Konsentrert bebyggelse kan gjøre det mulig å etablere felles nærvarmanlegg og dermed bidra til enklere 

og billigere varmesystem i byggene som er tilknyttet. 
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Strategi 

 Kommunen kan sette krav til alternativ og miljø-

vennlig oppvarming i nye boligfelt 

 Lokalisere nye boligfelt nær potensielle fjernvarme-

kilder, slik at det kan bli aktuelt å lage et felles nær-

varmeanlegg for boligfelt. 

Andebu har et sentrum med et lite nærvarmeanlegg i området ved skolen.  Dette er en god begynnelse på en 

miljøvennlig energiforsyning.  Andebu kommune bør søke å bygge videre på dette.  Det innebærer at man må 

bestrebe seg på å lokalisere egne bygg i dette området og arbeide for nye etableringer av boliger og nærings-

virksomhet, som blir tilknyttet nærvarmenettet. 

 

Andebu skole skal bygges ut med 800 m2 som blant annet skal bestå SFO. Det skal her vurderes om det er hen-

siktsmessig å koble varmeforsyningen til  det allerede eksisterende nærvarmeanlegget .  

Andebu sykehjem skal bygges ut og det skal bygges 13 boliger for funksjonshemmede. Dette kan også kobles 

på nettet. 

Kommunen er i gang på renovering av svømmehallen og det er satt av 3 millioner kroner til dette. Det skal 

blant annet investeres i nytt ventilasjonssystem og nye vinduer. Ved å installere et ventilasjonsanlegg der var-

mebatteriet er vannbårent, vil svømmehallen kunne knytes til det pelletsfyrte varmenettet .   
 

Kommunen bør ved planlegging av nye næringsetableringer vurdere energiforsyning mht tilrettelegging for 

infrastruktur nærvarme. Dersom varmegrunnlaget blir stort nok, er det et ønske om å gå over til (kortreist) flis 

istedenfor pellets.  

 

I ny PBL: § 14-7. Energiforsyning framkommer det visse krav til energifleksibilitet. 

Kravet om energifleksible løsninger blir dermed lovfestet for alle som skal bygge. For boliger og næringsbygg 

med spredt beliggenhet, vil individuelle energiløsninger passe best. 
 

Det er viktig å ta opp kommunens forventninger / krav i fht energiløsninger på et tidlig tidspunkt i prosessen, 

på reguleringsnivå og i forhåndskonferansen i den enkelte byggesak. 

 

Byggeforskriftene skal etter planen skjerpes ytterligere i årene som kommer, med målsetting om ”passivhus”-

standard på forskriftene innen 2020. 

Interessen for å bygge bedre enn dagens minimumskrav i TEK 10, dvs. Lavenergihus og Passivhus, har allere-

de blitt stor i deler av landet. Det bør derfor være mulig å diskutere slike løsninger i fbm nybygg i Andebu. 

 

Materialbruk i nye bygg - indirekte utslipp av klimagasser 

I forhold til materialbruk i bygg er det stor forskjell på utslipp av klimagasser knytta til produksjonen. Noen 

produkter forårsaker store utslipp av klimagasser mens andre har lave utslipp eller ”negativt” utslipp, dvs. bin-

ding av karbon. For eksempel vil bruk av sement (til betongbygg) stål og aluminium medføre store utslipp, 

mens bruk av trevirke kan bety netto binding (fjerning) av karbon, altså motsatt effekt (i regnestykket må ut-

slipp knyttet til produksjon og frakt av trevirke trekkes fra). Utstrakt bruk av trevirke vil med andre ord være et 

godt klimatiltak. 
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Økt bruk av tre i bygg 

Når tre brukes i stedet for stål spares 36-530 kg CO2-

ekvivalenter per m3 trelast. 

Når tre erstatter prefabrikkert betong spares tilsvarende 

186-2124 kg CO2-ekvivalenter per kubikkmeter trelast.  

 

Hvis 25 % av trevirket erstatter stål og 75 % erstatter be-

tong blir gevinsten ved trebruk 0,8 tonn CO2 pr m3 trelast. 

I tillegg kommer lagringsverdien av karbonet i trevirket i 

størrelsesorden 0,8 tonn CO2/ m
3.  

Sum effekt blir 1,6 tonn CO2 pr m3 trelast som benyt-

tes. (Kilde: Jon Olav Brunvatne, Landbruksdepartementet) 

Økt bruk av tre som byggemateriale 

Bruk av tre som byggemateriale har lange tradisjoner i Norge. Bruk av tre har i klimasammenheng fått en ny be-

tydning i fbm karbonbindingen som er i treverk, ref. faktarute.  Tre har imidlertid hatt en mindre betydning i 

større bygg, som f.eks. næringsbygg og større flermannsboliger. Denne tendensen er i ferd med å snu, takket 

være utvikling av nye byggemetoder og moderne arkitektur, blant annet. 

For skogbruket og trebearbeidende virksomhet kan en større bruk av tre medføre lokal verdiskaping og nye ar-

beidsplasser. Kommunen har få virkemidler på dette området, bortsett fra at kommunen selv kan velge å ha fo-

kus på bruk av trevirke i sine nye byggeprosjekter.  Dette vil være et viktig signal og gi gode referansebygg for 

andre. 

Trolig vil livssyklusanalyser (LCC) for bygg bli en del av planleggingen i framtiden. Eksempelvis er Statsbygg 

allerede i ferd med å implementere klimagassanalyser i alle sine prosjekter. Andebu kommune kan også innføre 

slike vurderinger i fbm sine nye byggeprosjekter med tanke på mest mulig klimavennlige nybygg og større bruk 

av trematerialer. 

 

Slike klimareduserende tiltak vil ikke slå inn på utslippsstatistikken for Andebu, men vil like fullt gi en reduk-

sjon av de globale utslippene. Samtidig som det kan skapes arbeidsplasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som avslutning på FNs Skogens År 2011 valgte fyl-

kesmannen, sammen med det regionale driverpro-

sjektet BIT (Treprogrammet), å sette søkelyset på 

skog som grunnlag for lokal verdiskapning og kom-

munens miljøsatsing med en konferanse om skog, 

industri, og trebruk i offentlig sektor. Vestfold Fyl-

keskommune og kommunene ble spesielt invitert 

både med politisk ledelse og eiendoms- og bygge-

saksansvarlige. Kommuner og Fylkeskommune har 

en sentral rolle i næringsutvikling og miljøsatsing. 

Med økt bruk av tre i offentlige bygg og samferdsels-

konstruksjoner oppnås både lokal verdiskapning og 

miljømål.  
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6. Landbruk 
6.1 Status 
Utslipp av 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. 

Samtidig har landbruket utslipp knyttet til: 

 

 dyrking av ulike vekster 

 avrenning fra jord  

 husdyrhold 

 energi til bygg og anlegg   

 drivstoff til landbruksmaskiner 

 

Andebu har en stor landbrukssektor. Utslipp fra landbruket i Andebu kommune var i 2008 på til sammen ca 

6350 tonn CO2-ekvivalenter. Disse utslippene i landbruket kommer fra dyrking, avrenning fra jord og husdyr-

hold. Dette tilsvarer ca 28 % av Andebus totale utslipp på 22.200 tonn CO2-ekv. Tallene er beregnet utfra en 

rekke forutsetninger, det er derfor større usikkerhet rundt disse tallene enn øvrige sektorer. 

 

Utslippene av lystgass utgjør ca 2/3 og ligger på drøyt 4000 tonn CO2-ekv.  Metanutslippet hadde en jevn øk-

ning fra 1991 til 2000, men fra 2000 og utover har det vært ganske stabilt på 2000 tonn CO2-ekv. 

 

Utslipp fra landbruksmaskiner og fra energiforbruk i landbruksbygninger (stasjonær energibruk)  kommer i til-

legg.  Vi har tall for stasjonær energibruk, men vi har ikke egne tall for landbruksmaskiner. Dette utslippet lig-

ger under transportkapitlet, og er en del av utslippene i kategorien ”Andre mobile kilder”. 

 

På den annen side bindes karbon i skog, gjennom fotosyntesen. Netto tilvekst / balansekvantum av skog i An-

debu er ca 39.000m3. 

Karbonbindingen tilsvarer om lag 31.000 tonn CO2.    Karbonbindingen i skogen er med andre ord langt større 

enn utslippene slik det er for de fleste skogskommuner i Norge. Kyoto-protokollen begrenser imidlertid mulig-

heten til å godskrive bindingseffekten fra skog-forvaltning til 3 % av utslippsnivået i 1990. Dette tilsvarer ca 

5,4 % av nettobindingen i Norske skoger (tall fra 2005). Binding av karbon i skog i Andebu blir derfor ikke tatt 

med i denne klimaplanens regnestykker. 

 

Skogen som energiressurs  

Skogen er en svært viktig ressurs som en fornybar energikilde. Nettotilveksten/balansekvantum på 39.000 m3 

tilsvarer brutto 78 GWh pr. år.   I praksis er ikke alt dette nyttbart til bioenergi. En stor andel brukes til produk-

sjon av materialer og annet er mindre tilgjengelig.  Imidlertid er greiner, rot og topper (GROT)  godt egnet, 
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I følge SSB brenner husholdningene i Andebu kommu-

ne over 12 GWh ved pr år 

 

Metanutslipp 

Utslippene fra ei melkeku er på om lag 450 liter metan/

døgn, fra okse ca 200 liter, fra gris 4 liter. 

Det er gjort en rekke undersøkelser for å kunne redusere 

utslippene av metangass fra husdyrene og resultatene 

tyder på at ved å tilpasse fôret kan reduksjonen ligge på 

om lag 20-25 %.  Dette er helt i startgropa, men vil eks-

trakostnader subsidier trengs. 

Metan har 21 ganger større oppvaringseffekt i atmosfæ-

ren enn karbondioksyd. 

Lystgassutslipp 

Lystgass blir dannet ved nedbryting av nitrogenholdige 

stoffer uten oksygentilgang 

I jordbruket blir lystgass dannet ved nedbrytningsproses-

ser i jordsmonnet.  

 

Hovedkildene til lystgassutslippene er tilførsel av kunst- 

og husdyrgjødsel til dyrka arealer. Dette utgjør nær 50 % 

av de totale lystgassutslippene fra jordbruket. Nedbryting 

av restavlinger utgjør ca. 19 %, kultivering av myrområ-

der om lag 13 %. 

 

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 

(Harald Volden, UMB). 

Lystgass (Nitrogendioksyd –N2O)  har 310 ganger større 

oppvaringseffekt i atmosfæren enn karbondioksyd (!) 

samt diverse virke som i dag brukes til vedproduksjon. Utover dette er det en hel del tynningsvirke og annet 

som kan taes ut til flisproduksjon.  

Det er anslått at vedproduksjonen i Andebu er om lag 5000 m3 / år , tilsvarende  10 GWh ( 10.000.000 kWh) 

 

Energibruk i landbruksbygninger 
Vedrørende energiforbruk i landbruket, så har vi SSB-tall for ”primærnæringer” i Andebu og kan gå ut fra at det 

meste av dette er forbruket til landbruksnæringen. Dette forbruket var i 2009 på kun 4,7 GWh, der 4,3 er elektri-

sitet. Det er svært lite bruk av fyringsolje, ca 0,4 GWh ( 400.000kWh) 

Man må her være oppmerksom på at våningshus går inn i kategorien ”husholdninger” og at en del forbruk i lå-

ver og driftsbygninger ligger på samme strøm-måler som boligen / husholdningen. 

SSB har ikke oversikt over hvor mange gårdsbruk som benytter flis eller vedkjeler, eller pellets. 

Innovasjon Norge opplyser at det er gitt støtte til 3 gårdsvarmeanlegg, 2 halmbaserte og ett flisbasert.  Disse 

forsyner driftsbygninger, verksted, korntørker og boliger med varme basert på lokale fornybare ressurser. 

 

6.2 Vurderinger 
Andebu er en grønn kommune med store og viktige arealer innen jord- og skogbruk. 

Landbruket i Andebu har de utslipp som følger med slik produksjon.  Matproduksjon er imidlertid av så vital 

betydning, at det vil være helt feil å redusere produksjonen lokalt og ”flagge” denne ut til andre land. Det vil 

bare flytte utslippene av klimagasser til et annet sted.  I tillegg få utslipp i fbm. større transportavstander. 

Kortreist mat er mest miljøvennlig. Det har også en stor betydning i forhold til sysselsetting og bosetting i dist-

riktene. Transport av mat over lange strekninger er dessuten en dårlig løsning for miljøet. 

Klimakur 2020 peker på at noen tiltak for reduserte utslipp vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme, mens 

andre er svært kostbare. Tiltak i skogbruket for økt opptak av CO2, vil først ha effekt om 50-100 år. 

 

Kommunens virkemidler 

For landbrukssektoren ble det i 2007 vurdert at kommunene har virkemidler var på om lag 1/3 av mulige ut-

slippsreduksjoner.  Ut fra de relativt høye kostnadene for gjennomføring av tiltakene vurderes det at kommunen 

har relativt liten mulighet til å påvirke utslippene fra denne sektoren alene, men at det er behov for stort samvir-

ke med andre virkemidler for å få lønnsomhet i tiltakene. (Kilde: Klimakur 2020) 

 

For å synliggjøre og bevisstgjøre Andebus skog- og jordbruksressurser,  er det viktig med holdnings-skapende 

tiltak blant barn og unge. Andebu kommune kan ha en viktig rolle i dette arbeidet.  Førskolelærere og lærere i 

grunnskolen er da en viktig målgruppe. 

 

Utslippsreduserende tiltak  

Det viktige for å redusere utslippene, er å drive “godt” jordbruk. 

Innenfor landbrukssektoren er forskrift om gjødslingsplanlegging særlig viktig fordi tilførsel av nitrogen gir ut-
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slipp av klimagassen lystgass.  

Lystgass er en utfordring for landbruket. Denne utvikles også ved nedbryting av nitrogen i jord. Ut fra dette er 

det viktig med riktig gjødsling i forhold til den jordbruksproduksjonen som blir drevet. Nitrogen til overflate- 

og grunnvann vil bidra til økt mengde lystgass. Må begrense nitrogen på avveier og erosjon. Endret klima en 

sterk medspiller på det negative. Mye regn på kort sikt (pr. døgn). 

Det er usikkerhet mht. den totale effekten av alle påvirkninger. Jorda må dyrkes og mat fremskaffes. Konklu-

sjonen må være at jorda må drives agronomisk riktig.  Jobbe med nygrøfting og erosjonssikring.  
 

Forskriften pålegger at det utarbeides en gjødselplan for hver vekstsesong. Optimalisert bruk av gjødsel vil 

minimere utslippene.  Forskriften har imidlertid kun økonomiske sanksjoner i form av avkorting av tilskudd. 

Det er imidlertid grunn til å hevde at jordbruket stort sett har høy bevissthet og kompetanse på dette området, 

da gjødselkostnadene er en stor kostnadsfaktor i produksjonen. 

Et viktig tiltak kan være å sette større fokus på å redusere omfanget av høstpløying, i den grad jordtypen er 

egnet til dette . Ny teknologi gjør gjødsling i vekstsesongen mulig.  

Det kan også settes større fokus på optimalisering av vekstforhold, ved økt grøfting og redusert jordpakking. 

Det kan gis tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold (RMP) Kommunen behandler søknadene 

som Fylkesmannen gir tilskudd til. Dette er godt kjent av bøndene, og  Andebu søker støtte til å ikke høstpløye 

kornarealer . Det er fast grasdekke på noen av disse.  

Det ble  gjort et betydelig arbeid i fht grøfting  fram til 2000. Siden har det fra statlig hold ikke vært satt av 

midler til bidrag eller planlegging.  Dette er uheldig for optimal vekst .  

 

Det er antatt at økologisk drift, som blant annet innebærer at det ikke benyttes kunstgjødsel, fører til mindre 

utslipp av lystgasser pr. arealenhet. På den annen side trengs det antagelig større arealer for å produsere tilsva-

rende mengde mat, med økologisk metode. 

Produksjonen av kunstgjødsel fører i seg selv til betydelige utslipp av klimagasser. Dette blir å anse som indi-

rekte utslipp, idet de kommer i Porsgrunn hvor produksjonen foregår, og ikke i Andebu. For klimaproblemet 

spiller det som kjent ingen rolle. Klimaeffekten av økologisk drift er m.a.o. komplisert å beregne og resultetet 

er usikkert. 

 

 

For husdyrholdets del, er det mulig å gjøre noe med fór-sammensetning for å oppnå redusert utslipp fra storfe. 

Dette vil imidlertid bety høyere kostnader som igjen vil føre til krav om kompensasjon fra næringen. Dette ini-

tiativet må derfor blant annet komme gjennom de statlige jordbruksforhandlingene. 

Klimakur 2020 peker også på muligheten for å redusere utslippene ved å produsere biogass av husdyrgjødsel. 

Det er utviklet løsninger tilpasset større besetninger, men besetningene i  kommunen er trolig for små til at 

lønnsomhet kan oppnås på gårdsbrukene. 

Et alternativ er om Biogassprosjektet i Vestfold, Taranrød finner lønnsomhet i å etablere et større biogassan-

2011 (Søknader produksjonstilskudd) 21 621 dekar 

2010 (Søknader produksjonstilskudd) 22 527 dekar 

2009 (Søknader produksjonstilskudd) 22 657 dekar 

Jordbruksareal i drift etter mottatt søknader 

om produksjonstilskudd  

  2009 2010 201

1 

Middel 

Åker i stubb 

Dekar 

7565 7952 781

1 

7776 

Gras siste år 

Dekar 

270 271 344 295 

Gras på stor og 

svært stor ero-

sjons risiko 

Dekar 

626 591 707 408 

Grasdekte vann-

veier. Min. 5 m 

bredde. 

Meter 

14137 1634

3 

139

43 

14807 
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legg. I så fall kan økonomien med å levere gjødsel dit, vurderes.  Gjødsla vil da ende opp som nyttig biogass

(metan)  for busser, renovasjonsbiler m.v. i Vestfold istedenfor å avgi metangass i Andebu . Tilbake kan man få 

utgjæret gjødselrest, som er godt egnet som gjødsel til erstatning for kunstgjødsel. 

 

Økt karbonbinding i skog  

Skogen har også en viktig rolle i fht karbonopptak.  God skogskjøtsel er derfor svært aktuelt. 

Man kan tenke seg en rekke tiltak i forhold til å øke karbonbindingen: 

 Planting og tynning 

 Bruk av foredlet plantemateriale 

 Redusert avskoging (bevare skogsområder, ikke bebygges, mv.) 

 Økt påskoging (gjengroing av kulturlandskap m.v.) 

 Skoggjødsling ( mindre aktuelt i Andebu) 

 Økt hogst (økt opptak på lang sikt) 

 Redusert hogst / lengre omløpstid (økt opptak på kort sikt) 

 

Skogbruket bidrar i dag positivt med CO2-binding gjennom fotosyntesen. Fortsatt er det stort potensial til ytterli-

gere å øke opptaket av CO2 og redusere utslippene av klimagasser. 

Det har vært en klar trend i mange år at nyplanting av skog har blitt redusert. Dette vil få langsiktige konsekven-

ser for volumet av stående skog og framtidig avvirkning. 

Skognæringen bør derfor ha økt fokus på rask foryngelse av skog (planting og/ eller naturlig foryngelse) for å  

øke CO2-bindingen 

Mange av tiltakene kan utløses ved bruk av eksisterende virkemidler, som tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket, skattefordel ved bruk av skogfondmidler m.v.. 

Det bør videre settes ytterligere fokus på tidlig foryngelse etter hogst. 

 

Økt produksjon og bruk av bioenergi  

Bioenergi er interessant satsingsområde for verdiskaping og sysselsetting.  Produksjon av ved har lange tradisjo-

ner i Andebu og det er muligheter både når det gjelder flisproduksjon og salg/installasjon av bioenergianlegg. 

Forbruket av flis i regionen er foreløpig marginalt og prisene er der for også lave, så lave at det sjelden er særlig 

lønnsomhet i flisproduksjon.  Markedet er lite fordi det hittil har vært vanskelig å konkurrere med lave strømpri-

ser og fordi det er begrenset antall bygg med vannbåren varme og olje/ el-kjel.  Imidlertid vil strømprisen på el-

kjeler øke vesentlig f.o.m. sommeren 2012, i forbindelse med omlegging av nett-tariffene, slik at bioenergi blir 

mer konkurransedyktig.  Dette vil kunne føre til etablering av nye flisfyrte anlegg i regionen. 

I tillegg vil Skagerak Varmes flisfyranlegg i Tønsberg komme i drift og vil sluke unna betydelige kvanta flis. 

 

Skogbruksnæringa i Andebu bør gå sammen med aktører i markedet  om å vurdere dette kommende markedet. 

For eksempel kunne det være interessant å etablere en flis-terminal for hogging, tørking og lagring av flis for 
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videre salg/distribusjon.  Også ved kunne tørkes og lagres her.  Andebu kommune kunne ha en rolle i å bidra i 

dette arbeidet ved å tilrettelegge egnet areal til dette formålet.    

 

Andebu har et lite nærvarmeanlegg i sentrum, riktignok basert på “importert” pellets. 

Bruken av alternativ energi er som tidligere nevnt begrenset, grunnet et fåtall bygg med vannbåren varme, de 

fleste har panelovner. 

Kommunen har gjennom sin behandling av reguleringsplaner og byggesaker, sammen med utbygger ansvaret 

for hvilke energiløsninger som velges.  Nye TEK 10 gir betydelige føringer for bruk av vannbåren varme i nye 

bygg og bygg som rehabiliteres.  For den framtidige utbredelse av fornybar energi som bioenergi, varmepum-

per og solvarme, er det derfor viktig at kommunen følger opp dette nøye fra kommuneplan-nivå, til regule-

ringsplaner og til den enkelte byggesak. 
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7. Avfall 
7.1 Status 
Andebu kommune har ikke deponier og derfor ikke direkte utslipp av klimagasser. I klimasammenheng gir av-

fallet i Andebu derfor “kun” et indirekte utslipp, idet utslippene skjer i nabokommuner og andre land, men ikke 

i Andebu. 

Avfallet fra Andebu samles på den interkommunale avfallsbehandlingen på Taranrød i Tønsberg. Tidligere ble 

organisk avfall deponert her, noe som i dag og mange år framover forårsaker store utslipp av klimagassen me-

tan. Denne type deponering er ikke lenger tillatt ( 1.7.09) . Avfallet tar i dag forskjellige veier til videre behand-

ling, materialgjenvinning og energigjenvinning. Noe uorganisk avfall blir deponert 

Det arbeides i 12-k sammenheng med å etablere et regionalt biogassanlegg på Taranrød.  Dette er en kontrollert 

“gjæring/ nedbryting” av det organiske avfallet, slik at man får en stor andel metangass (“biogass”) tilbake.  

Våtorganisk og organisk avfall fra Andebu kan da i framtiden finne veien dit, og bli omdannet til nyttbar bio-

gass for drift av busser, renovasjonsbiler m.v, samt at råtneresten kan utnyttes til gjødsel i landbruket. 

De fleste avfallsfraksjoner kan uansett sies å ha en klimarelevans som kan knyttes til produksjon av varen, dis-

tribusjon, behandling av fraksjonene med sluttbehandling. 

 

Hovedgrupper av avfall 

Vi snakker ofte om to hovedgrupper avfall; husholdningsavfall og næringsavfall. Avfall fra skoler, sykehjem, 

barnehager med mer hører inn under næringsavfall.  

Ansvaret for å håndtere disse to gruppene avfall er ulikt. Kommunen har ansvaret for husholdningsavfallet. I 

Vestfold tar Vesar hånd om innsamling og behandling av husholdningsavfallet på vegne av kommunene.  

Næringsavfallet har den enkelte virksomhet selv ansvar for å levere til lovlig avfallsanlegg. Det betyr at skoler, 

barnehager og alle private virksomheter selv har ansvar for å levere avfallet eller ha avtale med et firma som 

henter og tar hånd om avfallet. Kommunen kan ikke kreve en bestemt håndtering av næ-

ringsavfallet. De to hovedgruppene avfall og ansvarsdelingen for disse er illustrert i påføl-

gende figur. 

 

Husholdningsavfall    

En gjennomsnittsnordmann kastet 424 kg avfall i 2010. Hver av oss kastet nesten 70 pro-

sent mer avfall i 2010 enn i 1995. ( miljøstatus.no) 

Vestfold ligger på topp i Norge, hva gjelder avfallsgjenvining,med 89 % i 2010. 

Gjennomsnitt avfallsmengde i Vestfold lå imidlertid over landsgjennomsnittet, med 489 kg 

pr. person. 

Samlet avfallsmengde fra Andebus husstander var på 469 kg / innbygger i 2010. Det er inn-

ført kildesortering på husstandsnivå i hele kommunen. Om lag 323 kg av avfallet fra hus-

standene fra Andebu utsortert. (Kilde: ssn.no.)  
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Næringsavfall  

Det finnes ikke egen statistikk som konkret forteller oss hvor mye næringsavfall som genereres i den enkelte 

kommune. Dette er noe den enkelte bedrift ordner opp i selv, og avfallet kan ta mange veier. Vi har ikke egen 

oversikt over hvor stor del av avfallet fra næringslivet som går til material- og energigjenvinning, men det er 

grunn til å anta at andelen er betydelig. Hvor mye som deponeres er med det uklart, men andel til deponi er antatt 

høyere enn hva som er tilfelle for husholdningsavfallet. 

 

Kommunen kan sette krav til entreprenører om avfallsplaner og sortering av byggeavfall. 

 

Skolene i Andebu  har kildesortering på matavfall, papir og restavfall.  

 

7.2 Vurderinger 
Avfall er både en ressurs og samtidig et miljøproblem. Hovedstrategien som kommunene tilknyttet Vesar 

har lagt til grunn for sitt arbeid gjennom flere år er: 

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

veksten. 

 Gjenvinning.  Materialgjenvinning av råstoff til nye produkter. Dernest utnytte energien i restavfallet. 

 

Avfallsordningen forhusholdninger i Andebu synes godt ivaretatt og fulgt opp.  Det kan antagelig være noe å 

hente på å forbedre kildesorterings-graden i hjemmene, slik at mer går til materialgjenvinning og mindre blir 

restavfall. Kommunen kan engasjere seg i dette, men en slik innsats må evt samkjøres med Vesar. 

For næringsavfall kan det antagelig være mer å hente. 

 

Det er ukjent for oss i hvilken grad næringslivet følger opp sine pålegg om avfalls-behandling.  Kommunen kan 

ha en viss påvirkningsmulighet som en betydelig innkjøper av varer og tjenester. De kan f.eks. kreve en redegjø-

relse om dette fra bedriften, eller kreve at de er Miljøsertifisert, f.eks. “miljøfyrtårnsertifisert”. 

 

Stiftelsen Signo er en foregangsbedrift på avfallsområdet. Signo har sin egen renovasjons-ordning i Andebu. De 

har stor grad av kildesortering og gjenbruk, samler og presser plast og papp som selges. Det er også en del gjen-

bruk av møbler etc på tvers av virksomhetene. Matavfall veies og det lager rapporter på dette med mål om å re-

dusere mengden matavfall. 

 

Generelt kan man si at reduserte avfallsmengder og avfallsforebygging vil gi lavere utslipp av klimagasser. Her 

kan tiltak som gjenbruksbutikker, loppemarkeder, byttedager, flerbrukssentraler, utleiefirma, verksteder og lig-

nende være aktuelle for kommunen å støtte opp under. Det er allikevel slik at virkemidler som kan føre til redu-

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

Her er mange  målgrupper: 

 Barn og unge  ( barnehage- barneskole – ungsdomskole.) 

 Hjemmene  

 Arbeidsplassene 

 Næringslivet, - bedriftene 

 Kommunen selv og hva de gjør internt, i “eget hus”  

 Kommunen som innflytelsesrik aktør i lokalsamfunnet og i fht Vesar. 

 

I Andebu kommunes planprogram for denne klimaplanen pekes det spesielt på “holdningsskapende arbeid”, 

som viktig. 

For avfalls-problematikken oppfatter vi at dette er en helt riktig tilnærming. 

Gode holdninger på dette området, vil antagelig øke miljøbevisstheten og føre til bedre holdninger også på 

andre områder, som energibruk, transport mv.  
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8. Kommunens egen virksomhet 
Kommunen som bedrift påvirker utslipp av klimagasser gjennom energibruk i egne bygg og 

anlegg, gjennom eget transportbehov, innkjøp av varer og tjenester, samt indirekte gjennom 

sin rolle som samfunnsplanlegger og informant overfor kommunens innbyggere og 

næringsliv. 

 

De direkte utslippene skriver seg fra for eksempel bruk av oljefyring i bygninger, bensin og diesel på kommu-

nale 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 an-

net. I denne kategorien kommer også reiser utenfor kommunen. 

 

Samlet utslipp, direkte og indirekte kan kalles kommunens klimafotavtrykk. 

Andebu kommunes klimafotavtrykk for sin tjenesteproduksjon, er beregnet til 2 748 tonn 

CO2-ekv, som vist på figuren over. Sammenlignet med ”vektet landsgjennomsnitt” ligger 

Andebu litt under gjennomsnittet per innbygger, og snittet per årsverk. Tallene er beregnet av MISA og mer 

detaljert informasjon finnes på Klimakost. 
 

8.1 Kommunal bygningsmasse 
Status  

Andebu kommune er en grønn kommune og har allerede gjort en del i forhold til reduksjon av klimagasser og 

energi.  Spesielt nevnes  : 

 Pelletsfyrt nærvarmeanlegg  ved Andebu skole som har erstattet oljefyring.,  

 Enøktiltak i flere ventilasjonsanlegg, utskifting av vinduer, SD-anlegg, nye varmtvannstanker m.v. 

 Nye  enøkprosjekter på trappene  ( Svømmehallen, varmepumpe Kodal barehage,  m.fl.)  

 man er i gang med energimerking av byggene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8‑1: Kilde: misa.no 

http://www.klimakost.no
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Vurderinger 

Med bakgrunn i innhentet informasjon om  energiforbruket i kommunens bygningsmasse, er det indikasjoner på 

at  kommunen har et betydelig  sparepotensiale .   

 

Andebu kommune har i likhet med mange andre kommuner begrenset kapasitet til å gjennomføre mer omfatten-

de enøktiltak i bygningsmassen. Barrierer her er bemanning, kompetanse og finansiering. På den annen side lig-

ger det store økonomiske gevinster i å få ned de årlige energikostnadene fortest mulig. Disse økonomiske ge-

vinstene kan utløses dersom kommunen selv øker sin gjennomføringskapasitet, eller om man alternativt velger å 

”sette det bort” i form av et anbud og en kontrakt om ”Sparefinansiering” med en entreprenør. Enova og KS/

Grønne energikommuner ivrer for slike løsninger og har utarbeidet standardkontrakter for formålet (EPC-

kontrakter med garantert besparelse). 

 

Enova krever i sitt tilsagn for støtten til klima- og energiplanen at ”Det skal settes minimumsmål på 10 % redu-

sert energibruk i kommunal bygningsmasse”. I en EPC-kontrakt bør 20 % energireduksjon være fullt oppnåelig. 

Dette vil innebære en betydelig årlig kostnadsreduksjon . 

Kommunen kan, med bakgrunn i klima- og energiplanen få inntil kr. 100.000 fra Enova til å utarbeide en kart-

legging for energieffektivisering i bygningsmassen. Denne vil da ha en konkret strategi for en videre enøksat-

sing. Videre kan man søke Enova om investeringsstøtte til gjennomføring av tiltakene. 

 

Erfaringer viser at det er mye energibesparelse å hente på bedre styring av panelovner, ventilasjonsanlegg, lys 

og annet, på bygninger som ikke har installert styringssystemer (SD-anlegg). Det er selvsagt også besparelser å 

hente på bedre vinduer, dører, bedre isolasjon, lavenergibelysning osv. Hva som er aktuelle enøktiltak i det en-

kelte bygg, må vurderes utfra en nærmere analyse av bygget. 

 

Strøm til kommunens bygg er kraft kjøpt fra den ”nordiske elektrisitetsmiks”. Dvs. ikke vannkraft med opprin-

nelsesgarantier som ”ren” kraft og derfor med en andel indirekte utslipp av klimagasser fra importert fossilpro-

dusert kraft For nordiske elektrisitetsmiks tilsvarer dette om lag 100g/kWh. Opprinnelsesgarantier vil koste 

kommunen ca 0,5 øre/kWh.  Ved å kjøpe strøm med opprinnelsesgarantier, kan Andebu kommune redusere sine 

indirekte utslipp.  
 

 

 

 

Energimerking 

Fra 1. juli 2010 ble det obligatorisk at alle yrkesbygg 

over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest.  

Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomfø-

re energimerkingen. Alle kommunens større bygg må 

derfor energimerkes. Dette krever en befaring av hvert 

bygg, beregning av energibehov, vurdering av tekniske 

anlegg m.v.  

Resultatet er en energiattest og ikke minst en tiltaksliste 

som påpeker hvilke energitiltak som kan gjøres for å 

redusere energiforbruket og bringe bygget høyere opp 

på skalaen. Energimerking av kommunens bygninger 

medfører kostnader.  

Dersom man velger å gjøre omfattende enøktiltak i et 

bygg, vil det være rasjonelt å utføre energimerking sam-

tidig. 

 

Energimerket symboliseres med et hus hvor fargen viser 

oppvarmingskarakter og bokstaven viser energikarakter, 

dvs energiforbruket. Til sammen angir de to karakterene 

byggets energistandard.  

Fargen i symbolet er et uttrykk for hvilken oppvar-

mingskarakter boligen har fått på en fargeskala fra 

grønn til rød. Karakteren angir i hvor stor grad byg-

ningen har et oppvarmingssystem som gjør det mulig å 

varme opp bygget med andre energikilder enn elektrisi-

tet og olje.  

Fjernvarme, varmepumpe eller biobasert oppvarming er 

eksempler på tiltak som gir en farge fra oransje og gul, 

opp mot lysegrønn og mørkegrønn. Dette samsvarer 

med lavt CO2-utslipp. 
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8.2 Kommunale anlegg 
Status  

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

anlegg: 

 

Tekniske anlegg   : 1,74 GWh 

Gatelys    : 0,32 GWh 

 

Totalt energiforbruk er 2,1 GWh. Dette tilsvarer ca 210 tonn CO2, lagt til grunn en Nordisk 

Elmiks på 100g/kWh. 

 

Vurderinger 

 

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

 Energieffektivt gatelys og optimale driftstider 

 Energieffektivt lys på fotballbaner, lysløyper mv.  og optimale driftstider 

 Frekvensstyrte pumper, optimal drift  av renseanlegg og vannforsyning.  

 Tetting av eventuelle vannlekkasjer på trykkvann-siden  

 

Det er (antagelig ) et potensial for energieffektivisering i pumpestasjonene. Utskifting av gamle pumper til 

nye og optimal behovsstyring kan redusere strømforbruket til pumper med opptil ca 30 %. 
 

8.3 Kommunal transport 
Status 

Andebu kommunes transportarbeid består av kjøring med egen bilpark, i tillegg til diverse anleggsmaskiner.  

 

Utover dette reiser de ansatte med egne biler eller offentlig kommunikasjon på tjenestereiser.  Bruken av tog, 

buss og reiser med fly, er minimalt . Utslipp i fbm transport er ikke kartlagt i denne omgang. 

 

Vurderinger 
Ved neste behov for utskifting av bilparken kan elbiler, eller ”lavutslippsbiler”/energimerke A, vurderes. Det 

er skepsis til elbilenes rekkevidde og framkommelighet, spesielt vinterstid. Det kan være behov for noen biler 

med 4-hjulstrekk. Inntrykket er at de elbiler som finnes på markedet i dag, er mest egnet for bymessige  

områder, med korte avstander og godt brøyta veier. Imidlertid går utviklingen av nye elbiler fort, slik at nye 

modeller snart kan være tilgjengelige. 
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Flere kommuner satser stort på elbiler. Trondheim har eksempelvis til sammen 27 stk 2setere, 

5-setere og varebiler. Nabokommunen Sandefjord har 10 stk elbiler. 

 

Bruk av alternative drivstoff som for eksempel biodiesel og bioetanol (E85) vil betinge at det finnes en fyllestasjon 

for slikt drivstoff i kommunen. Stortinget har imidlertid bestemt at det skal innføres avgift på biodiesel noe som 

gjør alternativet mindre interessant pr dags dato. 

 

Mulige transportreduserende tiltak: 

 Herredshuset og andre virksomheter ligger sentralt nær busstasjonen. Man bør derfor bestrebe seg å få lagt 

møter og lignende i henhold til rutetider. 

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

mulig. 

 Det bør være mulig å utnytte moderne teknologi til å redusere behovet for arbeidsreiser og reiser til møter. 

Telefonmøter og videokonferanser vil gi kommunen besparelser i reisetid og reisekostnader, samt at man 

reduserer utslipp av klimagasser. 

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

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

som dette er fornuftig. 

 
9.4 Kommunale innkjøp  
 

Status  

Andebu kommune skal gjennomføre anskaffelser med vekt på samfunnsansvar. 

Herunder vektlegges krav rettes mot miljø. 

 

Samfunnsansvar innebærer at kommunen i sitt arbeid med anskaffelser ivaretar helheten av et økonomisk, miljø-

messig, sosial og etisk ansvar. 

 

Som offentlig oppdragsgiver er kommunen pålagt å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og mil-

jømessige konsekvenser under planleggingen av den enkelte anskaffelse. Dette innebærer at kommunen plikter å 

kartlegge og vurdere miljømessige konsekvenser av anskaffelser og om behovet kan dekkes på måter som gir 

mindre skadelige miljømessige konsekvenser. 

Det er verdt å merke seg at energi utgjør om lag 29 % av totalt utslipp, ved at kjøp av elektrisitet også gir utslipp. 

Som figuren viser har Andebu kommune størst utslipp fra kjøp av energi og fra innkjøp av tjenester (16 %). 
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Signo stiller krav ifm med innkjøp at varene skal være 

miljømerket og at det er ønskelig at leverandørene skal 

være Miljøfyrtårnsertifisert (eller lignende). Ved inn-

kjøp velgers produkter med garantier og kvaliteter som 

gir  trygghet om varighet/holdbarhet 

De 5 verdimessige største kjøpene i kommunen:  

 Energi/strøm 

 Konsulenttjenester 

 Matvarer 

 Vedlikehold bygg 

 Entreprenørtjenester 

 

Vurderinger  

Lov om offentlige anskaffelser §6 pålegger offentlige oppdragsgivere å ta hensyn til miljømessige konsekvenser 

under planleggingen av hver enkelt anskaffelse. De direkte utslippene kan kommunen 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 pro-

duktnivå 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 se-

ment (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 transport-

behov enn importert mat (unntak er for eksempel tomater produsert i veksthus, med oljefyring som oppvarming). 

 

Når det gjelder kjøp av elektrisk kraft kan kommunen lett redusere sine indirekte utslipp med 29 % ved å betale 

for opprinnelsesgarantier som fornybar kraft.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Leverandørutvikling er et samspill mellom det offent-

lige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger 

anskaffelses- prosesser som utfordrer og utvikler leve-

randørmarkedet. 

På den måten kan leverandørene bedre dekke opp-

dragsgivers fremtidige behov, og dermed sikre en 

bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. 
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Dette vil si: 

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

 Varer og tjenester som er energieffektive, har lavt innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, gir lave 

fourensede utslipp og lavt ressursforbruk skal prioriteres. 

 For varer hvor det er utviklet miljømerkingskriterier i regi av Svanen eller EU-blomsten skal disse kriteri-

ene så langt som mulig legges til grunn. 

 For tjenester skal leverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav miljøbelastning prioriteres.  

 For eksempel leverandører som kan dokumentere dette ved å ha innført ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. 

 Krav om dokumentasjon på ulike varers klimagassutslipp, eller beregning av dette så langt praktisk mu-

lig. 

 

Fokuset kan rettes inn mot anskaffelser av de ovenfor nevnte  5 verdimessige største varene og tjenestene. 

 

Kriteriene for miljøbeviste innkjøp gir utfordringer fremover i forhold til at det må tas særskilt hensyn i den en-

kelte anskaffelse, uten at det forringer konkurransesituasjonen vesentlig. 

 

Strategiske føringer 

 Andebu kommune skal redusere miljøbelastningen som følge av anskaffelsesaktiviteten ved å stille miljø     

krav til leverandører og leveranser. 

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

 Andebu kommune skal gjennomføre risikovurderinger av kommunens rammeavtaler, for å avdekke mulig-

heter for avvik når det gjelder leverandørenes samfunnsansvar, herunder kravet knyttet til miljø. 

Andebu kommune skal på bakgrunn av risikovurderinger, gjennomføre revisjoner av leverandørenes samfunns-

ansvar og iverksette nødvendig tiltak. 

 

Kriterier for miljøbevist innkjøp: 

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

 Varer og tjenester som er energieffektive, har lavt innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, gir lave for-

urensede utslipp og lavt ressursforbruk skal prioriteres. 

 For varer hvor det er utviklet miljømerkingskriterier i regi av Svanen eller EU-blomsten skal disse kriteriene 

så langt som mulig legges til grunn. 

 For tjenester skal leverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav miljøbelastning prioriteres. For 

eksempel leverandører som kan dokumentere dette ved å ha innført ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. 

 

 

Trondheim kommune har gjennom vedtak og handling de 

siste årene markert klare ambisjoner om å videreutvikle 

trebyen Trondheim. 

Økt bruk av tre har en klar positiv relasjon til temaet 

bærekraftig utvikling og miljø. Tre er en fornybar ressurs, 

og bruken vil bidra positivt med hensyn til CO2  

problematikk 
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9.  Kommunens rolle som informant mot befolkningen 
 

Kommunens rolle som informant og holdningsskaper kan utføres på flere nivåer: 

 Direkte overfor innbyggerne og næringslivet i kommunen 

 Overfor skoler, barnehager og andre institusjoner kommunen driver 

 Overfor egne ansatte 

 Som ”rollemodell” – på mange områder 

 

I forhold til innbyggerne og næringslivet kan kommunen bidra med informasjon gjennom ulike kanaler, som for 

eksempel Andebustikka og kommunens hjemmeside på internett. Her kan kommunen gi både egen informasjon 

og lenker til andre aktuelle nettsteder. Gjennom Næringsforum har kommunen et godt dialogverktøy med næ-

ringslivet i kommunen. 

 

Den vanlige innbygger i kommunen har i hovedsak energiforbruk og klimautslipp knyttet til samme faktorer 

som kommunen som bedrift; gjennom energibruk i egne bygninger (bolig, hytte osv), gjennom transportarbeid 

(bilbruk osv) og gjennom innkjøp og forbruk. 

Kommunens oppgave kan være å synliggjøre for innbyggerne risikoen ved høyt klimagassutslipp, og å fortelle 

dem hvilke muligheter som finnes for at de kan bidra til å redusere klimautslippene til luft. 

 

Skal kommunen lykkes som informant er det særdeles viktig at kommunen som bedrift går foran med gode ek-

sempler, slik at budskapene kommunen gir virker troverdig. ”Å feie for egen dør” er et viktig prinsipp før en ber 

andre feie for sine dører. 

 

Kommunen har også en viktig rolle som planmyndighet etter plan og bygningsloven. Arealplanlegging har stor 

innvirkning på bl.a. utslipp fra transportarbeid (bilkjøring). Dette tas opp i annet kapittel. 

 

Skoler og barnehager 

Barnehagene i Andebu kommune har allerede i dag fokus på klima og energi. De lærer blant annet om gjenbruk 

og at man skal skru av lyset etter seg. 

 

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 Miljø-

verndepartementets Miljølære, Enovas Regnmakerne og barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene. Ved å ta i 

bruk disse læremidlene fullt ut, vil man foruten å påvirke barna og elevene også gi dem en betydelig kompetan-

se 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. 

http://www.miljolare.no/
http://www.regnmakerne.no/
http://www.miljoagentene.no/
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Eiendomsavdelingen, som har ansvar for energibruken i skolene, gjør allerede mye for å redusere energiforbru-

ket og gå foran som et godt eksempel. Det kan likevel være aktuelt å dra elevene mer inn i skolenes eget energi-

forbruk for å innarbeide gode vaner og kunnskap. For eksempel kan loggeutstyr til dette anskaffes og det kan 

lages prosjektoppgaver på dette temaet. Det bør i den forbindelse vurderes om noen skoler skal meldes inn i un-

dervisningsopplegget ”Regnmakerne”.  

Kommunen bør også vurdere økonomiske incitamenter for å spare energi, for eksempel i form av deling av 

energi-gevinst, 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 mar-

kedsføres godt, i lokale media og på hjemmesidene. 

Kommunen er en stor arbeidsplass, og ved å arbeide med tiltak og holdninger på miljøområdet, vil man antage-

lig få en viss ”spredningseffekt” i lokalsamfunnet. 

Den samme effekten kan man få i skolene, blant elever og lærere. Det vil være en utfordring å engasjere befolk-

ningen til et felles ”løft”, men det kan være en nyttig strategi for å få ting til å skje, uten at kommunen må gjen-

nomføre alle tiltak på egenhånd. (Eksempel på en liten kommune som har skapt stort engasjement, er Ashton 

Heyes i England. Se www.goingcarbonneutral.co.uk/) 

 

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 til kommunen må være miljøsertifiserte.  

 

Kommunen kan videre være en pådriver overfor næringslivet mht. å skape større bevissthet om støttemuligheter 

hos Enova til energieffektivisering og energiomlegging. Har er det antagelig mange som ikke vet om mulighete-

ne. Kommunen kan også skape større bevissthet om ulike typer miljøsertifisering, og være behjelpelige med å 

lose de gjennom en slik prosess, fram til sertifisering.  

Ikke minst kan kommunen begynne å 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 servicekontoret, 

saksbehandling osv. viser at klima-, energi- og miljøsaker flagges høyt. Det er derfor viktig at kommunen styr-

ker sin kompetanse på disse fagfeltene. 

 

 

 

 

 

 

http://www.goingcarbonneutral.co.uk/
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9.1 Miljøsertifisering 
Mange kommuner har de siste årene valgt å dokumentere miljøvennlig drift av hele eller deler av kommunens 

virksomhet gjennom miljøsertifiseringsordninger. Det er viktig at kommuner tar ansvar og viser vilje til å bidra 

til reduksjon av klimautslipp lokalt hvis de har målsetting å påvirke samfunnet til miljøbevissthet. 

 

Stiftelsen ”Miljøfyrtårn” tilbyr bedrifter og kommuner bistand til å miljøsertifisere virksomheter gjennom fast-

satte miljøkriterier. Sertifisering som Miljøfyrtårnbedrift er en garanti for at kommunen som bedrift holder en 

høy miljøprofil i sine virksomheter. Flere kommuner har valgt å miljøsertifisere hele eller deler av sin virksom-

het som Miljøfyrtårn 

 

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager og skoler. Formå-

let er å stimulere bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Opplegget er et samarbeid med Kunnskaps-

departementet og Nettverk for miljølære i skolen. 

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

registrering. 

 

 

 

http://www.miljofyrtarn.no/
http://fee.no/?pageslug=gront-flagg-4398

