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1. INNLEDNING
Sidenden industrielle revolusjonentok til for nærmere 200 år siden, har menneskehetenøkt sine utslipp av
klimagasserdramatisk. Økte konsentrasjonerav klimagasseri atmosfærenbidrar til uønskedeklimaendringer
Ifølge FNs klimapanel er nivået på de globale klimagassutslippeneså høye at vi beveger oss mot en
temperaturøkning på over to grader. For å holde oppvarmingen til under to grader sammenlignet med
førindustrielltid, må de globaleklimagassutslippenei 2050 være40-70 prosentlavereenn i 2010.Utslippenemå
værenær null eller under null i 2100,ifølgeFNsklimapanelsfemte hovedrapport.
I økendegradhar verdenssamfunnetkommet frem til avtaler om å begrenseutslippene.De viktigstemilepælene
var Rio-konferanseni 1992, Kyotoavtaleni 1997 og Paris-avtalen i 2015. Ogsåpå nasjonalt,regionalt og lokalt
nivå pågår et løpende arbeid med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget,
fastsette mål og iverksette tiltak for å
begrenseutslippene.Figur1 gir en oppsummeringav viktige avtaler,planerog retningslinjerpå ulike nivåer som
er relevante for det lokale klima- og energiarbeidet. Det vises til kunnskapsdokumentetfor nærmere
gjennomgang.
Internasjonaleføringer

Nasjonaleføringer

• Kyoto-mål
• Parisavtalen

• Klimaloven
• Statligeretningslinjerfor
kommunalenergi- og
klimaplanlegging

Regionaleføringer

Lokaleføringer

• Kommuneplanareal/samfunn)

Figur1: Oversiktover noen viktige føringer for klima- og energiarbeidet.

Nasjonaleklimamål
Handlingsplanfor miljø og klima skalbidra til at vi som nasjonoppnår våre klimamål.Målene er først og fremst
et resultat av forhandlinger som endte med Parisavtaleni desember2015, der et stort flertall av verdensland
tok på segutslippsforpliktelser. Somresultat av Parisavtalenvedtok Stortingeti juni 2017den såkalteklimaloven,
som beskrivervåre nasjonaleklimamål.Disseer:
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•

År 2030:Utslipp av klimagasseri 2030 reduseresmed minst 40 prosentfra referanseåret1990.

•

År 2050: Målet skal være at Norge skalbli et lavutslippssamfunninnen 2050.Med lavutslippssamfunn
meneset samfunnhvor klimagassutslippene,
ut fra beste vitenskapeligegrunnlag,utslippsutviklingen
globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global
oppvarmingsom beskreveti Parisavtalen12. desember2015 artikkel 2 nr. 1 bokstava.
Målet skal være at klimagassutslippenei 2050 reduseres i størrelsesorden80 til 95 prosent fra
utslippsnivåeti referanseåret1990.Ved vurderingav måloppnåelseskal det tas hensyntil effekten av
norskdeltakelsei det europeiskeklimakvotesystemetfor virksomheter.

Klimaavtalenfra Kyoto (1997)er nå inne i sin andre periode. For Norgeinnebærerdennefølgendeklimamålfor
2020:
•

År 2020:Norgeskalfrem til 2020kutte i de globaleutslippeneav klimagassertilsvarende30 prosentav
Norgesutslipp i 1990.

Regionaleklimamål og innsatsområder
Innlandetfylkeskommune har ikke vedtatt en regionalplan for klima og energislik at det fremdeleser Energi- og
klimaplanfor Hedmark(del I:2009og del II: 2016)som gjelder.
Planenangir følgendehovedmål: Hedmarkskal være et klimanøytralt fylke senestinnen 2030. I tillegg angir
planenfølgendedelmål med egnetiltak:
•
•
•
•
•

Klimagassreduksjoner
fra transportseksjonen
Klimagassreduksjoner
fra landbrukssektoren
Klimagassreduksjoner
fra økt fornybar energiproduksjon
Klimagassreduksjoner
fra stasjonærforbrenningi byggog prosessindustri
Karbonbindingi skog,byggog trekonstruksjoner

Lokaleføringer
Kongsvingerkommunevedtok i 2018 en regionalmiljø og klimastrategimed mål om at Kongsvingerkommune
skalværeen klimanøytralorganisasjoni 2025og Kongsvingersamfunnet
skalværeklimanøytralti 2030.
Nasjonaleendringer siden forr ige plan
•

•
•

•
•

Byggeforskriftene(tekniskeforskrifter - TEK17)har skjerpetenergikravenei bygg,samtidigsom mange
utbyggeresatserstadigmer på miljøvennligedesign.Denneutviklingenforventeså gå videre i retning
av passivhus/nullutslippshus.
Oljefyring oppvarmingav bygger forbudt fra 2020.
I byenehar man satsetbetydeligpå utbyggingav kollektivløsninger,og vi har ogsåfått økt
oppmerksomhetpå gangeog sykkel.Bildelingsordningerutviklesvidere som et alternativ til å eie bil
selv.
Gunstigeavgifter på el-biler har ført til store endringeri bilparken.Norgehar blitt et av verdens
viktigstemarkederfor salgav el-kjøretøy.
Klimautfordringenehar rykket nærmerefolks hverdag,og bevissthetenomkringutfordringeneser ut
til å ha økt motivasjonen og akseptenfor at det er nødvendigmed handling.

Ny handlingsplanfor miljø og klima for Kongsvingerkommune
Kongsvingerkommunekan redusereenergibrukog klimagassutslippbåde gjennomtiltak i egenvirksomhet,og
gjennom å påvirke lokalsamfunnet som helhet. Videre kan man enten velge å rette fokus mot de direkte
utslippene i form av forbrenning av fossilt drivstoff etc., eller øke ambisjonsnivåethvor også de indirekte
utslippenei form av forbruk av varer og tjenester inkluderesi fokuset. Det siste perspektiveter erfaringsmessig
flere gangerstørre enn de direkte utslippenetil en kommuneeller virksomhet.
Denneplanentar for segbåde kommunensegenvirksomhetog i lokalsamfunnet. Den retter segogsåbåde mot
direkte og indirekte utslipp.
side 4 av 18

KONSVINGER
KOMMUNEKLIMA- OGENERGI
HANDLINGSPLAN

Kommunens utslippsmålbør harmoneremed nasjonale og regionalemål. I planen gjenspeilesdette spesielti
visjonenog de overordnedemålene.
Nye typer tiltak
I denneplanener det spesieltto typer tiltak som skiller segut. (Kanskjeblir det flere) Det ene knytter segtil
utviklingeninnen kollektivtransport, bl.a. ved at busserbedre kan tilpassesbrukernesbehov.Vedhjelp av
internett og smarttelefonerkan busserpå noe lengresikt representereen mellomting mellom tradisjonell
rutebussog drosje.I noen områder vil førerløsekjøretøyogsåkunne spille en rolle i et lokalt transportsystem.
Økt netthandelfører til at varer finner veien hjem til kjøper «av segselv».Alt i alt kan dette styrke
kollektivløsningenevesentligog reduserebehovet for egenbil.
Denandre typen nye tiltak knytter segtil å demonstrereny teknologi. Sjansenefor at en selvtar nye løsninger
i bruk er langt større dersomman kan se og undersøkedem i nærmiljøet.Når f.eks.en nabo har investert i
solcelleanlegg,øker sjansenebetydeligfor at man vil velgeå satseselv.Dennedemonstrasjonseffektengjør det
naturlig å prioritere ulike pilotprosjekt,som kan opplevespå nært hold.
Prioritering av tiltak
Kommunenpåvirker utslippenei varierendegrad. Bl.a.vil det værevanskeligfor en kommuneå påvirkeutslipp
fra en gjennomfartsveii kommunen.Videreutgjør husholdningeneen vesentligkilde til utslipp, men kommunen
kan i begrensetgrad påvirkedissedirekte.
Tiltakeneer den viktigstedelenav handlingsplanen.Tiltakenesom velgesskalbidra til at måleneoppfylles.Ideelt
sett burde man kunne kvantifiserehvor mye hvert tiltak bidrar til utslippsreduksjoner.I praksiskan imidlertid
dette være vanskelig. I stedet kan man benytte indikatorer som gir en pekepinnpå om man bevegersegi riktig
retning. I planener det foreslått en rekkeslikeindikatorer. (Valgav indikatorer kommer senere)
Tiltakene som er foreslått har ulike egenskaper,ulike kostnader, gir ulike utslippsgevinsterog vil virke ulikt
fremover i tid. Utslippsgevinstersom oppstårår frem i tid er ogsåkrevendeå fastslå.
Eksempel:Det var neppenoen som for en del år tilbake ville trodd at el-biler for alvor ville pregebilsalgetslik de
gjør i dag.
Som regel prioriteres de klimatiltak som har lave kostnaderog stor utslippsgevinst,slik som f.eks. utfasing av
oljefyring. Men etter hvert som mangeav de enkle, mer konkrete tiltakene i stor grad er gjennomført, tvinges
man i retning av mer kompliserteog omfattende tiltak. Dissekan ogsåværekostnadskrevendeog gripe mer inn
i etablerte samfunns- og levemønstre.
Forslag:Tiltakenemed forslag til prioritering er samlet i kapittel xx. Her er det gitt forslag til prioritering i 3
kategorier, hvor 1 angir høyest prioritet. Prioriteringener gjort på basisav skjønn, der kostnader,kompleksitet
og potensialet for utslippsreduksjon inngår som parametere. Tiltakslisten vil også være utgangspunkt for
handlingsplanen.

Handlingsplan/ gjennomføring/ løpendeutvikling.
Handlingsplanenhar en tidshorisontfrem mot 2030.En stor svakhetved mange lignendeplaner er at de «dør»
gradvisover tid, dels fordi de er utfordrendeå gjennomføreog at de kanskjeikke virker like relevanteettersom
tiden går. På dennebakgrunnbør handlingsplanenholdeslevendeved at man også bestemmerseg for at den
skal revideresog følgesopp løpende.Det vil værefornuftig å reviderehandlingsplanenhvert annet år og sørge
for at nye tiltak spillesinn som premissi budsjettprosessen.

Innspill fra workshop 14.10.2020.
Kommunengjennomførteen tre timers workshop 14.0.2020,bl.a. med deltakelsefra representanterfra alle
politiskepartier og andre relevanteaktører.Det kom frem mangeforslagsomvarierermye både i tematikk, men
ogsånår det gjelderkonkretisering.
Innspilleneherfra er i stor grad forsøkt innarbeideti forslaget. Kort oppsummerthandlerinnspillenei stor grad
om;
•

Å gjøre kommunensegen virksomhetmer miljøvennlig.I dette ligger også kommunaleinnkjøp som en
viktig mulighet.
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•
•
•

Å videreutvikleet bysentrumfor handel og service,men også for økt boligbygging/utviklingav gode
bomiljøer.Sentrumsutviklingviktig for å realiserenye transportløsningerfor g/s og kollektivtransport
At kommunen som deltakeri / bidragsytertil ny næringsutvikling.Stikkordher er virksomhetknyttet til
foredlingav skog,nye metoder/ produkterfra landbruk,satsninginnenfor ombrukav byggevarer.
At kommunalsatsningfor å endreholdninger/ byggekunnskapsom motivererfor bedremiljøforståelse
og miljøvennlighandling.
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2. FOKUSOMRÅDER M EDMÅL OGTILTAK
For å oppfylle visjonenog nå de overordnedemålene,er det behovfor bred innsatspå en rekkeområder.Dette
gjelderbådeinnenfor kommunensegen virksomhetog i kommunensomhelhet. Handlingsplanfor miljø og klima
tar utgangspunkti et antall fokusområderder kommunen har mulighet til å påvirkeklimagassutslippene.
På enkelte områder, spesielt innenfor kommunensegen virksomhet,er påvirkningsmulighetenstor. På andre
områder er påvirkningsmulighetenmer begrenset. Disse forskjellene har betydning for hvor konkrete
målsettingenekan bli og hvor målbareeffekteneav de foreslåtte tiltakene er.
Innenfor hvert fokusområdegisen kort innledning, før mål, tilta k og muligeindikatorer presenteres.Indikatorer
er særlignyttige for å få en oppfatning av utviklingender det er vanskeligå måle utslippsreduksjonerdirekte.
Fokusområdeneinnenfor kommunensegenvirksomhetomfatter:
•
•
•
•
•

Energibrukog klimagassutslippfra egnebyggog anlegg
Transport(som utøvesav kommunenselveller kommunensansatte)
Innkjøpog forbruk
Vannog avløp
Informasjonog undervisning

De øvrigefokusområdeneomfatter:
•
•
•
•
•

Arealbruk og transport (i kommunengenerelt)
Avfall
Landbruk
Næringslivog teknologi
Klimatilpasning

2.1. Kommunensegenvirksomhet
Kongsvingerkommunerepresentererselven stor virksomhet,og kan på selvstendiggrunnlagbesluttetiltak som
bidrar til utslippsreduksjoner.
2.1.1. Energibrukog klimagassutslippfra byggingog drift av egne byggog anlegg
Energieffektivisering
Oljefyringer opphørt pr 2020,jf lovbetemmelseom dette.
Driften av kommunale bygg skjer i hovedsakved hjelp av sentralt driftsanlegg (SD-anlegg), noe som igjen
muliggjør oppfølging av energibruk. Kommunens eiendomsavdeling vil videreutvikle sine rutiner for
energieffektiv drift, og også utvikle egenforsyningav energi der det lar seg gjøre, blant annet ved å utnytte
solenergi.
Bygningerstår for over 30 %av verdensklimagassutslipp.Utslippenestammerfra bådeenergiproduksjontil drift
av byggeneog fra produksjonav materialer til byggene.Derfor er det viktig at byggeneer energieffektive,at de
driftes med miljøvennligenergiog at man velgermiljøvennligematerialer når de bygges.De mest miljøvennlige
materialvalgenekan avdekkesved hjelp av livsløpsanalyse(LCA), der utslipp fra hele verdikjedentil produktet
medregnes(råvareuttak,transport av materialer, bruk og avhending).
Drift av veibelysninger energikrevende.Når det skiftesarmatur, kan belysningenbyttet ut med LED,samtidsom
anleggetoppgraderes.
Mål
•
•
•

I 2030 er energibrukeni kommunalebyggblant de 30 % besteav sammenlignbarebygg,for eksempel
dersomman leggertil grunn tallgrunnlaget i Enovasbygningsnettverk.
Solenergier tatt i bruk i kommunalebygg.
All veibelysningpå veier som driftes av kommunenskal skiftesut til LED-lys.

Tiltak
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Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Kommentarer

Kommunenopprettholder og intensiverer
aktiviteter innen energieffektiviseringi
eksisterendebygningsmasse
.
Mesteparten(XY%)av kommunal
bygningsmasse
knyttes til SDanlegginnen 20xx
Passivhus
standardleggestil grunn for nye
kommunalebygg.Kravom fossilfrie
byggeplasseri kommunaleprosjekter.
Kommunengjennomføreret gjenbruksprosjekt
f.eks.en bygningpå skoleeller barnehageinnen
20xx

Eiendomsavdelingen
leggerfrem en plan for
energieffektiviseringover en tidshorisontpå tre
år.

Kommunentar i bruk livsløpsanalyser
(LCA.)i
forbindelsemed vurderingav materialvalgi nye
eller rehabiliterte bygg.
Kommunenanalyserersine byggmed tanke på
montasjeav solcelleanlegg,og også
batteribank.Minst to kommunalebyggutrustes
med solcelleanlegginnen 20xx.
Alle nye anleggfor veibelysningetableresmed
LED-lys. Utskifting av eksisterendearmaturer til
LED-lys skjer løpende.
Tiltak mot matsvinni kommunensegne
institusjonersettesi gang.

Dette for å demonstreresirkulærøkonomisk
tenkningog handlingi praksis.Man kunne f.eks.
fra kommunensside leggetil rette for at
materialerfra byggsom riveskan tilbys
innbyggereeller andre?
Her kan man ogsåvurdereom ikke ombruk av
bygningsmaterialerkan benyttes?
Ett av disseskalværekoblet til batteribanksom
igjen bidrar til å begrenseeffektbruk og til
dekningav ladebehovfor el-kjøretøy.

Nullvisjonfor matavfall

2.1.2. Transport
Kommunensegen virksomhet innebærer transport av personer og varer. F.eks. kjører medarbeiderne i
hjemmetjenesteni størrelsesorden???km pr. år for å ta segav pleietrengendei kommunen.Et annet eksempel
er vedlikeholdav kommunalinfrastruktur som krever kjøringmed lastebilerog anleggsmaskiner.
Statusel-biler
Ut over dette kan man fortsette å stimulereegneansattetil å benytte andre transportmidlerenn privatbil til og
fra jobb. Dette kan f.eks. innebære begrensningerpå P-kapasitet, betalingsordninger
, el-sykler til ansatte,
subsidiertemånedskortog stimulering til at flere kjører sammen.
Det meste av de ansattes tjenestereiser skjer over korte avstander, primært innenfor kommunen eller til
nabokommunene.Det forekommer imidlertid at ansatte deltar på møter, kurs og konferanser utenfor
kommunen. Ved å ha et bevisst forhold til valg av reisemåte, er det mulig å redusere klimagassutslippene
forbundet med slike reiser.
Tilstrekkeligladekapasiteter en nødvendigforutsetning for at satsingpå el-biler skal bli vellykket.Kommunen
bør derfor løpendevurdere behovet for ladestasjoner.
Biogassdriftav kjøretøy?
I periodensiden mars 2020 har mangeblitt vant til å benytte hjemmekontor, og gjennomføredigitale møter på
nett (zoom,teams).Erfaringenefra pandemiperiodentilsier at man kan reduseretransportbehovetved å gå mer
over på nettbaserteløsninger.Dette fordrer imidlertid at kommunaltansatte,men i prinsippetalle i kommunen,
bør får tilgang til netti lgangmed høy kvalitet.
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Mål
•

Innen hhv. 2025 og 2030 skal xx prosent av kommunensansatte sykle, gå eller reise kollektivt til/fra
jobb.
Innen 2025 og 2030 er yy prosent av kommunens mindre biler og 50 prosent av større biler
nullutslippsbiler.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Kommentarer

Kommunenlegger til rette for at flere ansatte Aktuelle virkemidler er bl.a. begrensningerpå Pvelger gange, sykkel eller kollektivtransport til kapasitet, betalingsordninger
, el-syklertil ansatte,
jobb.
subsidierte månedskort og stimulere til at flere
kjører sammen.
Forslagom minimum 2 km bosted-jobb for å få Pplass?
Kommunen vurderer nullutslippskjøretøy i Jf. innkjøpspolitiske retningslinjer. Der det er
forbindelse med nyanskaffelser.Dette gjelder praktisk mulig skal kommunen kun benytte
også biogassdrift dersom det opprettes nullutslippskjøretøyinnen 202?
fyllestasjoni kommunen.
Viktig å følge opp med nødvendigladekapasitet
for kjøretøyene.
Analyserebehovfor ladestasjon(er)løpende

Ladekapasitetfor bådeegneog ansatteskjøretøy.

Kommunen legger til rette for at mindre Aktuelle virkemidler er bl.a. informasjon til
miljøbelastende reisealternativer velges på ansatte.
tjenestereiser
Kommunen sikrer at alle ansatte har tilgang til
nett med nødvendigkvalitet.

Møter via nett skal tilstrebes slik at unødig
transportbehovunngås.

2.1.3. Innkjøp og forbruk
De fleste typer forbruk fører med segmiljømessigeutfordringer. Produksjonog transport av varer fører til store
klimagassutslipp,i tillegg til problemer med avfall.
Derfor er det viktig å redusereoverforbruk og å fremme produksjongjennomklimavennligeverdikjeder.Ved å
velgemest mulige klimavennligeprodukter, stimulerer vi til mer klimavennligproduksjon.Miljøperspektiveter
derfor tydelig reflektert i kommunenseget innkjøpsreglement.
Viktige deler av kommunaleinnkjøp er koordinert gjennomfelles innkjøpsordning??Nevnenoe av hva som er
på gangmed hensyntil miljøvennliginnkjøp.Kommunenhar alleredeet arbeidi gang,mottatt om lag 1 M NOK i
støtte fra Klimasats??
Mål
•

Kommunenskalstyrke klimaperspektiveti valgav produkter, tjenester og leverandører.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Kommentarer

Kommunengjennomgår eget innkjøpsreglementmed
tanke på å øke klimahensynsom kriterium ved innkjøp.
AnvendeLCA-analyserog -metodikk i offentlige
innkjøpsprosesser
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Kommunensøkerevt samarbeidmed andre kommer og
eller aktører.

Her foregår det allerede aktivitet jf.
tilskudd fra «Klimasats»

Vurderemulighetenefor at klimafotavtrykkblir et
sentralt innkjøpskriteriumpå linje med pris og kvalitet.
Kommunenøker sitt fokus mot innkjøp av kortreist mat,
og mat uten plastemballasje

2.1.4.

Motivasjon; mindre transport, mindre
avfall,styrket lokalt næringsliv

Vann og avløp

Mål
•

Energieffektiviteteni vann- og avløpshåndteringeni kommunenskaløkes.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Kommentar

Energieffektivitetmerkesut som en sentral
planleggingsparameter
i ny hovedplanfor
avløpssystemeti kommunen.
Det gjennomføresminst to prøveprosjekter
med vannbesparendeutstyr/ løsningerbåde i
boliger og offentlige bygg/næringsbygg

2.1.5. Informasjon og undervisning
Innenfor kommunegrensenestår husholdningerog næringslivfor det størsteklimafotavtrykket.Frakommunens
side har man få direkte virkemidler for å endre på dette. Imidlertid kan kunnskapbidra til økt bevissthetog
oppmerksomhetom klimautfordringeneog mulige løsninger,noe som igjen kan påvirke f.eks. forbruksvaner.
Viderekan kommunen,som ansvarligfor drift av grunnskoleog barnehager,bidra til at klimautfordringeneblir
tema i undervisningen.Dette kan igjen bidra til viktig holdningsendringer,særlig blant den yngre del av
befolkningen.
Mål
•
•

Innbyggerne skal ha tilgang til god og oppdatert informasjon om klimautfordringene og mulige
løsninger.
Kunnskapom klimautfordringeneog mulige løsningerinngår som tema i undervisningeni grunnskolen
og barnehagene
.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Kommentar

Kommunenutvikler og gjennomfører en Her kan man f.eks.tenke segtemadager/temauke,men
plan hvor hensiktener å styrke kunnskap ogsåbrukeklimautfordringenesombakteppebl.a.innen
om klimautfordringenei grunnskolen.
matematikkog naturfag.
Gi barnehagebarnforståelse av hva som
fremmer natur- og miljøvern, og et
bærekraftigklima.
Informasjons- og motivasjonskampanje Informere og forankre innholdet i
for miljø for egneansatte.
handlingsplanerfor klima og miljø.

oppdaterte

Kommunentilbyr innbyggerneoppdatert F.eks. kommentarer til pågående debatter. Som
informasjon om klimaspørsmål på illustrasjon;de siste dager har det pågått en debatt om
kommunenshjemmeside
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utsortering av plastavfall og materialgjenvinning av
denne.

2.2. Arealbruk og transport
Det å konsentrerebebyggelseer et viktig virkemiddel for å øke andelen grønne reiser, og skapelevende og
attr aktive sentrumsområderog tettsteder. Ved å lokalisere boliger, skoler, barnehager, arbeidsplasserog
handelsvirksomhetsentrumsnærtog tett på hverandre og viktige kollektivakser,øker konkurransekraftentil
grønnereiser.Endringeri reisemønstersom følgeav en konsentrertutbygginger imidlertid en langsiktigprosess
og resultateneviser segførst over tid.
Konsentrertbebyggelse
Konsentrertbebyggelsekan imidlertid ogsåbidra til økt mobilitet. Barn som ikke har ti lstrekkeligmed områder
for lek/aktivitet, gjerne på egenhånd («hundremetersskoger»)
, overlates i større grad til organiserte
fritidsaktiviteter, som kan krevetransport. Ogsåmer genereltøker behovetfor miljøforandringdersomutvalget
av aktiviteter i lokalmiljøeter begrenset.Sosialtilknytning, godt bomiljø og grønnesonerfor lek og rekreasjoner
dermedviktige for å reduseretransportbehovet.
Hjem / Jobblangt fra hverandre?
Ofte er kommunalearealplanerinnrettet slik at man skiller områder for utvikling av bolig og næring.Dette gir
meningfor eksempelnår det handlerom næringsaktivitetsom fører med segen del støy,støvog tungtransport.
Men skillet fører ogsåautomatisktil at man ofte må flytte segen lengre distansemellom hjem, jobb og andre
målepunkter(butikk, fritidsaktiviteter osv.). Og når f lere og flere jobber i kontormiljøer og med service,trenger
ikke dette skillet nødvendigviså være riktig å opprettholde. Kan man finne frem til hensiktsmessigeløsninger
som leder til mindre dagpendlingtil Oslo?Kontorhotell?Kontorhub?
Privatbilen
Privatbilen har gjort det mulig å koble dagligefunksjonergeografiskfra hverandre.Den gjør det enkelt å komme
seg til og fra jobb, butikker, skoler, barnehagerog helse-/omsorgsinstitusjoner,selv om disseligger langt fra
hverandre.Førstog fremst brukesbilen somverktøyfor å kommepå jobb, frakte varerog dekketransport knyttet
til fritid. Det vil den trolig gjøre fortsatt. Om vi derimot kunne organiserearbeidsplasserog hjem nærmere
hverandre, og langskollektivaksene,ville kjørebehovetbli mindre. Og ettersom netthandel øker i omfang, vil
ogsåvarer i økendegrad komme hjem til husholdningen«av segselv»gjennomulike løsninger. Postensforsøk
med digitalt styrte distribusjonsbokserer et eksempel.Dette kan bidra til at privatbilbehovetkan bli mindre.
Samtidigkan tilrettelegging for trygge gang- og sykkelreiserog godt kollektivtilbud bidra til at noen av dagens
bilturer kan erstattesmed mer miljøvennligtransport.
Elektrifiseringenav bilflåten
El-bilsalgethar økt. Ogsåutviklingenav bildelingstilbudøkeri omfang.Disseutviklingstrekkenebetyr blant annet
at parkeringsbehovkan endre seg,og at man må utvikle et større antall ladestasjoner,ogsåfor hurtiglading.I
fremtiden vil ogsåhydrogenkunne spille en viktigere rolle. På kortere sikt vil biogass,blant annet som produkt
fra «Denmagiskefabrikken»,som kommunener deleier i, kunne benyttessom drivstoff.
«M obility on demand»
Å la bilen stå og i stedet kjøre kollektivt, har vist segutfordrende, spesielti spredtbygdeområder med lite eller
fraværendekollektivtilbud eller for reisersom innebærermangebytter og ventingpå nestekollektivforbindelse.
En fremtid med selvkjørendebiler og såkalt «mobility on demand», der man for eksempelgjennom app’er
bestiller transport,vil kunneendredet tradisjonellekonkurranseforholdeteller arbeidsdelingenmellomprivatbil,
bussog taxi. Før den tid kan busstilbudetutviklesvidere.Det kan handleom å få opp frekvens,gjerneslik at man
ikke trenger å se på rutetabellen for å ta bussen,eller at busseri større grad ikke kjører i faste ruter, men heller
i henhold til hvilke behov som dukker opp løpende.I Saudai Rogaland
, men ogsåandre steder, har man prøvd
ut «HentMeg», som er en helt ny måte å tenke kollektivtrafikk på. Man bestiller transport på nett eller telefon,
går utenfor hjemmet til avtalt tid , og går om bord i en bil eller minibuss.Man betaler vanlig busstakst,og fraktes
dit man ba om i bestillingen.Påveien kan bilen plukke opp og sette av andre passasjerer.Det er blant annet ny
mobiltelefonteknologiog maskinlæringsom gjør dette mulig, og som setter opp kjøremønsteri sanntid.
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Kongsvingerhar flere ulike typer bebyggelsefra by- og tettstedstruktur til tradisjonellvilla-/eneboligbebyggelse
og til slutt spredt bebyggelse/landbruk.Enbør lete etter fremtidsløsningerfor fremtidig utbyggingsom bidrar til
redusert transportarbeid. Av kommuneplanens arealdel fremgår det at man ønsker boligfortetting
(konsentrasjon)på stederder det alleredefinnesfellesfunksjonerog nærhet til kollektivtransport.
Lette kjøretøy står grovt sett for 20 % de tot ale utslippenei kommunen, mensall transport i kommunenbidrar
til nærmere 40 % av kommunenstotale utslipp. Reduksjonav utslipp fra kjøretøy bør derfor stå sentralt i en
klima- og energiplan.Utslippsreduksjonerkan skjeved:
•
•
•
•

Redusertmobilitetsbehov.
Overgangfra bil til gangeog sykkel.
Økt bruk av kollektivtransport.
Overgangtil miljøvennligekjøretøy(el-drift, hydrogendrift,biogassdrift).

Et første steg i bestrebelsenepå å oppnå slike utslippsreduksjonerkan være å skaffe til veie oppdaterte og
detaljerte reisevaneundersøkelser.
Mål
Veksteni persontransportskaltas med kollektiv, gangeog sykkel(nasjonalemål).
•
•

Minimum 70 % av nybyggingenav boliger skalskjenær sentre som styrker mulighet for gode
kollektivtilbud.
Det skaletablereset bolig- og/eller næringsbyggeprosjekt med høyemiljøambisjoner(nullutslipp?),
som kan demonstrerenye miljøvennligeløsninger.Prosjektetskaldemonstrereog motivere til
lignendesatsninger,både i kommunen og andre steder.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Kommentar

I samarbeidmed Innlandetfylkeskommuneog
Innlandstrafikkgjennomførerkommunen
analyserav reisevanermed tanke på økt bruk
av kollektivtransportog miljøvennligekjøretøy.

Kunnskapom reisevanerkan brukestil å sette
sammenen best mulig løsningfor et «HentMeg»busskonsept
.

Kommunenanalyserersin rolle ifm.
tilretteleggingav ladestasjonerfor el-kjøretøy
og biler knyttet til bildelingsordninger
.

Ladeinfrastrukturkan bli en knapphetsfaktorog
begrensningfor vekst i elbilflåten.

Analyserenye muligheterfor å stimuleregange
og sykkel.

Nye og/eller oppgraderteg/s veier, ny g/s bro
over Glomma,tilretteleggingfor el-sykler.

Arbeidet bør ogsågjøresi samarbeidmed lokalt
nettselskap(Eidsivanett ) med tanke på
forsterkningav nettkapasitetder det måtte
dukkeopp flaskehalser
.

Kommunengjennomførerprøveprosjektpå
buss,for eksempelmed frekvensøkningeller et
«HentMeg»-konsept.Forsøksprosjektetgjøres
fortrinnsvisi samarbeidmed Innlandet
fylkeskommuneog Innlandstrafikk.
Jernbane:Tiltak for bedre tilrettelegging?
Sykkelparkering?

Jobbemed JernbaneforumKongsvingerbanen
.

«Lastmile» transport/tjenester?
Pilotprosjekt:

Noen stikkord/kriterier:

Klimavennligbolig- og næringsutvikling.
Kommunenbidrar til å utvikle et nytt
boligområdeog/eller næringsbygg,der lavest
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mulig klimafotavtrykk er målet. Dette
inkludererogsåmobilitet.

-

Enviktig hensikter å demonstrereny teknologi,
nye løsninger,nye transportmønstre,botilbud
tilpassetalle aldersgrupper,høy bruk av IKTløsningerosv.
Utbyggingsområdene
rundt Holt er nevnt i
«RegionalMiljø- og klimastrategi–
Handlingsplan2019-203.

-

-

Tilrettelagt for barn og eldre
Bruk av vannbesparendeløsninger
(Jets?)
Tilpassetnye kollektivløsninger
(selvkjørendekjøretøy,«HentMeg»
busser,el-kjøretøy)
Energiproduksjon(sol,batterier,
bioenergiog varmepumper)
Materialbruk

Her er det noe å lære av Ydalirprosjektetpå
Elverum.

«Kongsvingersentrum 2050»Utviklingav
bysentrumfor bolig, service,handelm.m. Nye
(kollektive)transportløsninger

Plankonkurranse?

Tilskuddsordningfor lån/utprøvingav el-sykkel.

Økesykkelbrukved at innbyggerei større omfang
kan prøveen elsykkelfør de kjøper eller leie en
elsykkelved behov.

Demografiskutvikling, tilretteleggingfor eldre

2.3. Avfall
Tidligerevar avfall bare noe vi ville bli kvitt på billigsteog enklestemåte. Det mesteendte på «dynga».Sidenjuli
2009 ble det forbudt å deponere nedbrytbart avfall i Norge. I dag handler avfallshåndteringi stor grad om
gjenvinningav ressurser.
Vi forholder ossi økendegrad til den såkalte avfallspyramiden,seFigur2. Denneviserat det viktigsteer nettopp
å unngåå produsereavfall.

Figur2: Avfallspyramiden.

Vår tilhørighet til EUgjennomEØS
-avtalen,men ogsånasjonalemål når det gjelder avfallsbehandling,vil bidra
til økt satsning på avfallshåndtering fremover. Følgende beskrivelse av status og mål er hentet fra
Miljødirektoratets rapport «Avfallsplan 2020-2025 Status og planer for avfallshåndtering, inkludert
avfallsforebyggingsprogram»
fra 2019:
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EUs rammedirektiv for avfall (2008/98/EF)har bindende mål om 50 prosent forberedelsetil ombruk og
materialgjenvinningav husholdningsavfallog lignendeavfall (municipalwaste) og 70 prosent forberedelse til
ombruk og materialgjenvinningav bygg- og anleggsavfall i 2020. Da EU vedtok en rekke endringer i flere
avfallsdirektivi mai i 2018, innebar dette bl.a. en betydelig skjerpingav mål for forberedelsetil ombruk og
materialgjenvinningi 2025,2030og 2035.Municipalwasteer nå definert som"avfall fra husholdningerog avfall
fra andre kilder (…) som i art og sammensetningligner husholdningsavfall".Dette omtales her som
husholdningsavfallog lignendenæringsavfall.De nye målenefor dette avfallet og norskmåloppnåelsei 2017 er
oppstilt i Tabell 9. EU vil revideremålet for bygg- og anleggsavfall(2024),og skal utrede nye mål for spillolje
(2022),næringsavfall(2024)og ikke-farlig avfall fra industrien(2024).Det reviderterammedirektiveter p.t ikke
tatt inn i EØS
-avtalen.

På denne bakgrunn har Miljødirektoratet foreslått en ny forskrift med krav om at disse avfallstypene skal
kildesorteres. Forslagetinnebærer at minst 70 prosent av matavfallet og plastavfallet fra husholdningene
sorteresinnen 2035.
Kommunensbefatning med avfall skjer først og fremst gjennom eierskapettil og samarbeideti GiR(Glåmdal
InterkommunaleRenovasjonsselskap
IKS).GiRhar henteordning for plast, papir, metall og restavfall som blir
sortert i husholdningene.
Miljødirektoratet menerat det er grunn til å tro at innovasjonog teknologiskutvikling i avfallsbransjenkan gi nye
og mer effektive løsningerfremover som vil kunne bidra til å reduserekostnadene.Direktoratet foreslårderfor
at kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen type sortering, for eksempel i kommunens
sorteringsanlegg,dersommetoden er minst like effektiv for å nå kravenetil utsortering.
Mål
•

70 prosentav matavfalletog plastavfalletfra husholdningenesorteresinnen 2035.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Kommentar

I samarbeidmed de andre eierkommunenei
GiR, utarbeideen strategi / plan for å oppnå
nasjonalmålsettingfor utsorteringav matavfall
og plast

Kanmatavfallsamlesog sendestil
biogassfabrikkenpå Nes??

Kommunengjennomføreret pilotprosjekt der
hensiktener å prøveut nye metoder og
løsningerfor innsamlingav matavfall.

Er installasjonog bruk av avfallskvernforbudt?
Dette vil evt væretil hinder for forsøkmed nye
tekniskeløsninger.Hvamed kompostering?

Holdningskampanje
matavfall

Nullvisjon(?)
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2.4. Landbruk
Klimagassutslipp
fra landbruketkommerfra husdyrhold,gjødsling,nydyrkingog dreneringav myr. Men ogsåbruk
av maskiner(traktorer, skurtreskeremm.) og energibruk i driftsbygningerfører med seg utslipp. Erosjon og
gjødslingut over plantenesbehov fører til utslipp av karbon og lystgassfra jorden.
Landbruket i kommunen kjennetegnes ved dyrking av bær, grønnsaker og korn. Det er også noe
husdyrproduksjon
, først og fremst kjøttproduksjon(sau,storfe).
Fra1.1.2020vil det ikke lengerværeanledningtil å bruke mineraloljetil oppvarmingav bygg.For driftsbygninger
i landbruketgjelderforbudet fra og med 1.1.2025.
Fortsatt benyttes i hovedsakdieseldrevnetraktorer o.l. i landbruket. I bygg og anleggsbransjener såkalte
fossilfriebyggeplasserkommet mer i fokus,og el-drevneanleggsmaskiner
er under utvikling.Utviklingenserogså
ut til å gå i retning av at ogsålandbruksmaskinervil komme i versjonermed el- og (bio)gassdrift.
Mer spesialisertemaskiner,ogsådroner og roboter, er på vei inn i landbruket.Anvendelseav slike maskinerer
ogsåaktuelle på intensivt drevet produksjon, blant annet grønnsakproduksjonen.
Produksjon,transport og bruk av mineralgjødselmedfører utslipp av klimagasser,hovedsakeligkarbondioksid
(CO2) og lystgass(N2O). Med tanke på både miljø og økonomi er det derfor viktig å gjødsleslik at plantene kan
utnytte det som tilføres, og unngåovergjødsling.Videre er det viktig at man utnytter biologisk gjødsel,i første
rekkefra «Denmagiskefabrikken»/GrevebiogassAS.
Karbonbindesi skoggjennomfotosyntesen.Tilveksteni skogarealenei kommunen kan økesved å intensivere
skogkulturarbeidet.Imidlertid er det også andre viktige hensyn å ta i forvaltningen av skogarealene
, spesielt
biologisk mangfold og rekreasjon. Intensiv skogsdrift kan komme i konflikt med begge, og spesielt
friluftslivshensynvil veie tungt. Den mest realistiskeambisjonensynesderfor å være å forsøkeå opprettholde
arealene med skog, men uten å intensivere driften betydelig. Kommuneplanen vil være det mest relevante
virkemiddelether??
Mål
•
•
•

Bruk av fossilt brenseli driftsbyggskalværeavsluttet innen 2025iht . forskriftene.
Landbruketi kommunen skal ligge i front når det gjelder driftsformer og bruk av ny teknologi som
redusererklimagassutslipp
, blant annet fossilfrie maskiner.
Når skogarealervurderesomdisponerttil andre formål, skalhensynettil skogensom karbonbindertas
med i vurderingen.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Kommentar

Kommunentar initiativ til etableringav et
samarbeidmed gårdbrukereog andre for
å identifisere alternativer til oljefyring i
driftsbygg
I samarbeidmed lokale landbruksaktører Stikkord:Klimasmartlandbruk(Åsnesog Våler)
utredesog overvåkesaktuell ny teknologi
for anvendelse innenfor kommunens
landbruk.
Bidra til at «Klimakalkulatoren»tas i bruk
av aktører i jodbruket.
Kommuneplanensarealdel tar hensynet
til skogen som karbonbinder med i
vurderingen når skogarealer vurderes
omdisponerttil andre formål.
Følgeopp skogbrukettettere, bl.a. med Utvide kommunalt engasjement på sektoren,
tanke på foryngelsesplikten
kompetanseheving,motivasjon, ta i bruk ny teknologi,
leggetil rette for sambrukav maskinerog utstyr
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Kommunaltinitiativ til videreutviklingav Stimulere utvikling av verdikjeder for (foredlet)
landbruket
(kortreist) matproduksjon
Samarbeidmed NCEHeidnerBiocluster?

Indikatorer:
•
•
•
•

Antall gårdermed fornybareenergiløsningersammenlignetmed konvensjonellegårdsbruk.
Antall gårdersom benytter maskinerpå fornybart drivstoff.
Prøveprosjekterny landbruksteknologi
.
Skogdektareal iht. arealressurskart.

2.5. Næringslivog teknologi
For at vi skal klare å nå målenefor klimagasskutter det helt nødvendigå involverenæringslivet, og et mål bør
være å bidra til mer klimavennlignæringsutvikling.Med klimavennlignæringsutviklingmeneså skapevarer og
tjenester med lave enhetsutslippav klimagasser.Dette kan handle om varer som krever lavere transportbehov
eller der en tar i bruk produkter på nytt, jf . prinsippenefor sirkulærøkonomi.
Offentligeog private utbyggereog investorersitter på mye makt når det gjelderetterspørselav byggog utvikling
av teknologi.Derfor er det viktig å utvikle og etterspørrebyggekonsepterog teknologiersom er energieffektive,
miljøriktige og konkurransedy
ktige i et livsløpsperspektiv.
Hensynettil kostnadseffektivitetog relativt rimelig transport har ført til at virksomhetergenereltsamlesi større
enheter. I mangetilfeller kan økonomiskeog miljømessigehensynvære sammenfallende, men ikke alltid. For
eksempelvil lager- og logistikkfunksjonervære mest kostnadseffektivei store enheter, men vil samtidigkunne
fordre betydeligtransportbehov.
Muligheter for å utnytte lokale energiressurservil endre seg noe over tid, blant annet i takt med
energimarkedeneog teknologiskutvikling. For eksempeler Kongsvingerkommunegunstig geografiskplassert
med tanke på bioenergiressurser.Utvikle Eidsivastre fjernvarmeanleggi kommunen videre? Kraft/varme slik
som på Elverum?
Falleti enhetskostnaderfor solcellerde senereår gjør det mer aktuelt å benytte slike. Kombineressolenergimed
modernebatteriteknologi,somogsåviserfall i enhetskostnader,og behovfor ladingav el-kjøretøy,vil nye viktige
muligheterkunne åpne seg.
Ombrukog gjenbrukav forbrukerartikler,slik som møbler,utstyr for fritid/sport, redskapog verktøy,og ombruk
av bygningsmaterialer /bygningsdeler anses som viktige temaområder for å kutte klimagassutslipp.
Tilretteleggingfor ombruk og oppbyggingav etterspørselav ombruksproduktervil derfor kunne være en viktig
vei å gå.
Mål
•

Kongsvingerkommuneskalbidra til klimavennlignæringsutvikling
.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Kommentar

Kommunentar initiativ til gjennomføringav et
prosjekt med formål å minimere utslipp fra
massetransport
, spesieltsteinprodukter.

Prosjektet kan gjøres av kommunen selv, eller
gjennomet prosjektsamarbeidmed lokale aktører i
byggog anleggsbransjen.
Del av arbeidet tar for seg
behov for steinprodukter til bygningsformål og
behovfor lokal(e)masseuttak

Kommunentar initiativ til gjennomføringav et
prosjekt som kartlegger muligheter for
utnyttelse av lokaleenergiressurser.

Kan gjøres blant annet i samarbeid med Eidsiva
Energi,Eidsivanett ,??
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Kommunen gjennomfører en analyse av Et hovedpoeng er å finne ut mer om
transportomfangetav innkjøptevarer.
krysningspunktetmellom «kortreist» (utslipp) og
økonomiskkostnad. Finnes det muligheter for at
Hensikten er å identifisere muligheter for
lokal produksjon kan gi produkter som både er
produksjon og tjenesteyting som krever
konkurransedyktigpå pris og transportarbeid?
mindre transport.
Kommunen tar initiativ til å utrede en Prosjektet bør utføres i samråd med aktører som
fyllestasjon for biogass (LBG) til både allerededriver med biogass.
privatbiler og tyngre kjøretøy.
Utvikle et kompetanse- og utdanningsmiljø Bakgrunnen er å lage et
med kompetanseinnenfor miljøfag
utdanningsinstitusjoneri Oslo

alternativ

til

Arbeide for elektrifisering av Solørbanen,og Påvirkesentralemyndigheter,BaneNord
utvikle
denne
videre
bl.a.
for
tømmertransport,
videreutvikle
tømmerterminal
Ta initiativ til / undersøke muligheter for Sagbruk,massivtre,
etablering av ny industri for foredling av
skogressurser
Opprette et
kommunens
leverandører.

samarbeidsforum mellom Hensikten er bl.a. at kommunen kan varsle om
innkjøpere
og
lokale fremtidige behov og ønsker og at lokale
leverandører,f.eks. av matprodukter kan innstille
segpå dette.

Bidratil etableringog drift av
-

deleordningerslik som bl.a. «BUA»
digitale markedsplasserfor ombruk /
gjenbruk
gjenbrukstorgsammenmed GIR

Bruke barne- og ungdomsskolesom arenaer for
deleordninger?
Kan kommunen selv initiere en nettbasert
markedsplass?
KanKongsvingerutvikle et lager/logistikksystemfor
ombrukav bygningsmaterialer?
Etableresamarbeid
med andre kommuner,ogsåOslo?
Samarbeidemed andre aktører mht å re-sertifisere
brukte bygningsmaterialerog bygningsdeler.
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