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1. INNLEDNING
Kongsvingerkommuneliggeri Innlandetfylke, har nær 18 000 innbyggere,hvoravrundt 12 000 bor i og nær
Kongsvingersentrum. Kommunenhar dermedde fl este av de utfordringer og muligheter knyttet til en by og til
et områdemed spredt bosetting.Selvom det mesteav arealet i Kongsvingerer dekket med skog,sjøerog
vassdrag,har kommunenogsåbetydeligjordbruksareal.
AsplanViakhar vært engasjertav Kongsvingerkommunetil å utarbeidehandlingsplanfor klima og miljø 20212030 med utgangspunkti vedtatt strategi.
Handlingsplanenskalbidra til å stadfesteKongsvingerregionen
som Norgesgrønnehjerte og sikreat regionen
fortsetter å væreen pådriver for grønnomstilling.
Dennerapporten inneholderfølgende:
•
•
•

Handlingsplan2021-2030
Klimaregnskapfor kommunensegenvirksomhetog for Kongsvingerkommunessamfunn
Forslagtil klimabudsjett

I samarbeidmed nabokommuneneer Kongsvingeralleredeinkludert i regionalmiljø og klimastrategi,inkludert
handlingsplan1. Videre har Innlandetfylkeskommune,det vil si tidligere Hedmarkfylke, sin energiog
klimaplan2. Denneer riktignok fra 2016,og vil trolig bli revidert i fremtiden.

1
2

Regionaleog kommunalehandlingsplaner(kongsvinger.kommune.no)
energi-og-klimaplan-for -hedmark-2016-del-2-mal-tiltak-og-aktiviteter.pdf (innlandetfylke.no)
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2. BAKGRU
NN
Sidenden industrielle revolusjonentok til for nærmere200 år siden,har menneskehetenøkt sineutslipp av
klimagasserdramatisk. Økte konsentrasjonerav klimagasseri atmosfærenbidrar til uønskedeklimaendringer.
IfølgeFNsklimapaneler nivået på de globaleklimagassu
tslippeneså høyeat vi bevegerossmot en
temperaturøkningpå over to grader.For å holde oppvarmingentil under to gradersammenlignetmed
førindustrielltid, må de globaleklimagassutslippenei 2050 være40-70 prosent lavereenn i 2010.Videremå
utslippene må værenær null eller under null i 2100,ifølge FNsklimapanelsfemte hovedrapport.
I økendegrad har verdenssamfunnetkommet fr em til avtaler om å begrenseutslippene.De viktigste
milepælenevar Rio-konferanseni 1992,Kyotoavtaleni 1997 og Paris-avtaleni 2015. Ogsåpå nasjonalt,
regionaltog lokalt nivå pågåret løpendearbeid med å oppdaterekunnskapsgrunnlaget,
fastsettemål og
iverksettetiltak for å begrenseutslippene.Figur1 gir en oppsummeringav viktige avtaler,planer og
retningslinjerpå ulike nivåer som er relevante for det lokale klima- og energiarbeidet.

Internasjonaleføringer

Nasjonaleføringer

Regionaleføringer

Lokaleføringer

• Kyoto-mål
• Parisavtalen

• Klimaloven
• Meld. St. 13 (2020-2021)
Klimaplanfor 2021-2030
• Statligeretningslinjerfor
kommunalenergi- og
klimaplanlegging

• Regionalplan for Klimaog miljø

• Handlingsplan/kommuneplan

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

Nasjonaleklimamål
Klima- og energiplanenskalbidra til at vi som nasjonoppnår våre klimamål.Målene er først og fremst et
resultat av forhandlinger som endte med Parisavtaleni desember 2015,der et stort flertall av verdensland tok
på segutslippsforpliktelser.Somresultat av Parisavtalenvedtok Stortingeti juni 2017den såkalteklimaloven,
som beskrivervåre nasjonaleklimamål.Disseer:
År 2030: Utslipp av klimagasseri 2030 skal reduseresmed minst 40 prosent fra referanseåret1990. Videre har
Regjeringenforsterket dissemålene,og ambisjonener nå å redusereutslipp med minst 50 prosent og opp mot
55 prosent sammenlignetmed 1990-nivå3. Dette målet er gjentatt i Melding til Stortinget 13 (2020-2021)
«Klimaplanfor 2021-2030.

3

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til -minst-50-prosent-og-oppmot-55-prosent/id2689679/
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•

År 2050:Målet skalværeat Norgeskalbli et lavutslippssamfunninnen 2050.Med lavutslippssamfunn
meneset samfunnhvor klimagassutslippene,
ut fra bestevitenskapeligegrunnlag,utslippsutviklingen
globalt og nasjonaleomstendigheter,er redusertfor å motvirke skadeligevirkningerav global
oppvarmingsom beskreveti Parisavtalen12. desember2015 artikkel 2 nr. 1 bokstava.
Målet skalværeat klimagassutslippene
i 2050 reduseresi størrelsesorden80 til 95 prosent fra
utslippsnivåeti referanseåret1990.Ved vurderingav måloppnåelseskaldet 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 2020 kutte i de globaleutslippeneav klimagassertilsvarende30 prosent
av Norgesutslipp i 1990.

Regionaleklimamål og innsatsområder
I kommunalhandlingsplanfor miljø og klima 2019-2030 er det vedtatt hovedmålog tiltak innenfor fire
strategier.
Hovedmål

Strategiene

Kommuneorganisasjonene
skalvære
klimanøytralei 2025

Kongsvingerregionen
skalbidra til miljøvennlig
infrastruktur, transport og logistikk på vegneav Norgeog
Europa

Kongsvingerregionen
(sivilsamfunnog
næringsliv)skalværeklimanøytralei 2030

Kongsvingerregionen
skalbidra til grønnveksti næringslivet
gjennombruk av høgskolestiftelsenog økt kompetanse,og
verdiskapingbasertpå økt bruk av regionaleressurser
Kongsvingerregionen
skalbidra til å ha en by- og
tettstedsutviklingsom er inkluderende,trygg, robust og
bærekraftig
Kongsvingerregionen
skalværeet trygt sted i forhold til
klimaendringer

Klimamåleneog -strategienekrever at kommunenmå reduseresine klimagassutslipp.Dette betyr at
Kongsvingermå løseen rekke utfordringer. Blant annet må kommunen sikreat økt transportbehovikke løses
med mer biltrafikk, planleggingog utbyggingav samfunnetmå sesi sammenheng,og kommunenmå øke
fokusetpå grønnereforbruk, slik som f.eks.gjenbrukav materialer.
Vedutarbeidingav ny handlingsplanfor miljø og klima i perioden2021-2030,er det viktig at handlingsplanen
sesi sammenhengmed regionalehovedmålog tilhørende strategier,vedtatt i regionalmiljø- og klimastrategi
for Kongsvingerregionene.
Handlingsplanfor miljø og klima for Kongsvingerkommune
Handlingsplanenvil beståav tre deler:
•
•
•
•

Klimaregnskapfor kommunensom organisasjonog samfunn
Klimabudsjettmellom 2021-2030 for kommunensom organisasjonog samfunn
Visjon og overordnedemål for kommunensom organisasjonog samfunn
Handlingsplanmed prioriterte tiltak og mål mellom 2021-2030

Kongsvingerkommunekan redusereenergibrukog klimagassutslippbåde gjennomtiltak i egenvirksomhet,og
gjennomå påvirkeKongsvinger
samfunnetsom helhet. Viderekan man enten velgeå rette fokus mot de direkte
utslippenei form av forbrenningav fossilt drivstoff etc., eller øke ambisjonsnivåetog ogsåta med de indirekte
utslippenei form av forbruk av varer og tjenester. De sisteer ofte flere gangerstørre enn de direkte utslippene.
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Denneplanentar for segbåde kommunensegenvirksomhetog Kongsvinger
samfunnet.Den retter segogså
både mot direkte og indirekte utslipp.
Kommunens utslippsmålbør harmoneremed nasjonaleog regionalemål. I planengjenspeilesdette spesielti
visjonenog de overordnedemålene i kapittel 3.
Tiltakenefor utslippsreduksjoni Kongsvingerkommuneer presentert i kapittel 4 Handlingsplanfor miljø og
klima med mål og tiltak for ulike fokusområder.
Prioritering av tiltak
Kommunenpåvirkerutslippenei varierendegrad.Bl.a.vil det være vanskeligfor en kommuneå påvirkeutslipp
fra en gjennomfartsveii kommunen.Videreutgjør husholdningeneen vesentligkilde til utslipp, og kommunen
kan i begrensetgrad påvirkedissedirekte.
Tiltakeneer den viktigstedelen av klima- og energiplanen. Tiltakenesom velgesskalbidra til at målene
oppfylles.Ideelt sett burde man kunne kvantifiserehvor mye hvert tiltak bidrar til utslippsreduksjoner.I praksis
kan imidlertid dette værevanskelig.I stedet kan man benytte indikatorer som gir en pekepinn på om man
bevegersegi riktig retning. I planener det foreslått en rekkeslike indikatorer.
Tiltakenesom er foreslått har ulike egenskaper,ulike kostnader,gir ulike utslippsgevinsterog vil virke ulikt
fremover i tid. Utslippsgevinstersom kommer år frem i tid er krevendeå fastslå.Det var neppenoen som for
en del år tilbake ville trodd at el-biler for alvor ville pregebilsalgetslik de gjør i dag.
Somregel prioriteres klimatiltak som har lave kostnaderog stor utslippsgevinst,slik som f.eks.utfasingav
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 mønstre.
Tiltakenemed forslagtil prioritering er samlet i kapittel 6. Her er det gitt forslagtil prioritering i 3 kategorier,
hvor 1 angir høyest prioritet. Prioriteringener gjort på basisav skjønn, der kostnader,kompleksitetog
potensialfor utslippsreduksjoninngår som parametere.Tiltakslistenvil ogsåværeutgangspunktfor
handlingsplanen.
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3. Klimaregnskap
3.1. Oversikt
Det første steget i en handlingsplanfor miljø og klima er ofte å få kjennskaptil klimagassutslippene
relatert til
kommunens områdeog organisasjon. Formåletmed å utarbeide et klimaregnskaper å få oversiktover alle
bidragtil utslipp som oppstår i kommunen,og dermedfå kjennskaptil de viktigstesatsingsområdene
for
utslippskutt.
Det er utarbeidet et slikt klimaregnskapfor Kongsvingerkommune. Regnskapeter utarbeidet på to nivåer:
•
•

Kongsvingerkommunesegenvirksomhet
Kongsvingerkommunetotalt (geografiskområde)

Påhvert av nivåeneer det skilt mellom:
•
•

Direkteutslipp
Klimafotavtrykk(summenav direkte utslipp og indirekte utslipp, bl.a. fra forbruk av varer)

I Figur2 har vi oppsummertklimaregnskapetfor Kongsvingerkommune.

Kongsvinger kommune totalt

Kommunens egen virksomhet:

(private husholdninger):

Klimafotavtrykk i 2019
15 700 tonn CO2e

Klimafotavtrykk
164 000 tonn CO2e

Klimaregnskap
Kongsvinger
kommune

Kommunens egen virksomhet:

Kongsvinger kommune totalt:

Direkte utslipp i 2019
1 720 tonn CO2e

Direkte utslipp i 2018
55 800 tonn CO2e

Figur2: Oppsummeringklimaregnskapfor Kongsvingerkommune,tall i tonn CO2e (CO2-ekvivalenter).
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Regnskapetbestårav fire elementer:
•
•

•
•

Direkteutslipp fra kommunensegenvirksomhethandlerførst og fremst om utslipp knyttet til bruk av
drivstoff og fyringsoljetil oppvarming.
Klimafotavtrykketfor kommunensegenvirksomhetomfatter klimagassutslippforårsaketav innkjøpte
varer og tjenester som er produsert utenom kommunen.Utslipp knyttet til elektrisitetsproduksjo
n er
bl.a. i dennekategorien.
Direkteutslipp fra kommunentotalt representererutslipp fra veitrafikk og industri som ligger innenfor
kommunensgeografiskegrenser.
Klimafotavtrykketfor private husholdningeri kommunentotalt representererutslipp knyttet til
forbruk, i første rekkeinnkjøpte varer og tjenester. Det er viktig å merke segat dette ikke
representererhele klimafotavtrykketfor Kongsvingerkommune,men altsåde private
husholdningene
s fotavtrykk, som utgjør en betydeligdel.

Klimaregnskapet, slik det er presentert her, har styrker og svakheter.Sidenregnskapetbaserersegpå
tallmaterialefra Statistisksentralbyrå,vil man f.eks.kunne sammenligneutslipp i ulike kommunermed
hverandre. Men viktigst er det å se hvor utslippeneer store og hvor tiltak vil få størst virkning.
Blant svakheteneer at man ikke vil kunne se endringerpå kort tid, som f.eks.utslippsgevinstersom oppnås
dersomman satserspesieltpå materialermed lave spesifikkeutslipp når man byggeret nytt offentlig bygg.
Regnskapeter med andre ord ikke et egnet verktøytil å måle effekter av utslippsreduserendetiltak på kort sikt.
Folkflest forbinder regnskapmed et verktøyfor å vurdere økonomiskutvikling for en bedrift eller organisasjon.
Regnskapviserf.eks.økonomisk utvikling slik at et år kan sammenlignesmed et annet. Dette vil væremulig
ogsåmed et klimaregnskapnår dette er begrensettil kommunenseget direkte utslipp. Årlige, sammenlignbare
klimaregnskapsom ogsåomfatter indirekte utslipp og husholdningensforbruk (egentligklimafotavtrykket) i
kommunener derimot utfordrende å få til.
Nedenforpresenteresklimaregnskapfor kommunensegenvirksomhetog for kommunentotalt.

3.2. Klimaregnskapfor kommunensegenvirksomhet
Det totale klimafotavtrykkettil Kongsvinger kommunesegen virksomhetvar i 2019 på 15 736 tonn CO2e.Dette
er summenav alle utslipp knyttet til kommunensvirksomhet,inkludert både direkte og indirekte utslipp, både
innenfor og utenfor kommunensgrenser.
De direkte utslippene fra kommunens egen virksomhet er små, sammenlignet med klimafotavtrykket.
Direkteutslippeneutgjør 1 720 tonn CO2e, og stammer fra forbruk av bensin og diesel relatert til kommunens
egnekjøretøy.
I det følgende vil det fokuserespå det samledeklimafotavtrykket, der både direkte og indirekte utslipp er
inkludert. Tabell1 oppsummererklimafotavtrykketfor kommunensegenvirksomhet.For Kongsvingerkommune
utgjør dette 16 kilotonn CO2-ekvivalenter(kt CO2e). Bygg/infrastrukturog energi utgjør omtrent 40 %til sammen
av det totale klimafotavtrykket,menskjøp av tjenester utgjør 30 %.
Tabell1: Oppsummeringav klimafotavtrykketfor egenvirksomhetfor 2019. Tall i t onn CO2e.
Hovedgrupper

Administrasjon

Barnehage

Grunnskole

Helse& Sosial

VAR

Annet

Totalt

Forbruksvarer

190

135

594

1 188

6

388

2 501

Reiseog transport

90

20

749

748

0

113

1 720

Energi

215

73

543

486

0

1 311

2 629

Byggog infrastruktur

31

32

716

695

0

2 726

4 200

Kjøp av tjenester

406

763

597

1 035

592

1 293

4 686

Totalt

932

1 023

3 199

4 153

598

5 831

15 736
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3.3. Klimaregnskapfor kommunentotalt
For kommunentotalt er det utarbeidet to ulike klimaregnskap– ett for direkte utslipp innenfor
kommunegrensene,
og ett for privat klimafotavtrykk i husholdningene.Klimafotavtrykketomfatter dermed
ikke alle utslipp innenfor kommunegrensene– f. eks.er ikke næringslivetsindirekte utslipp med, eller import av
mat.
Tabell2 viserregnskapetbasert på statistikk for de direkte klimagassutslippene
som skjer innen
kommunegrensen.Det er dette vi kaller et geografiskperspektiv.Totalt utslipp i Kongsvingerkommuneer
beregnettil å være55 800 tonn CO2ei 2018.Dette er en økningpå 3 % sammenlignetmed året før. Mellom
2009 og 2018 ser vi samtidigat utslippet har endret segbetydelig,og variert mellom 81 200 og 54 400 tonn
CO2e.I 2018 ser vi at veitrafikk og nærmerebestemt personbilerer en betydeligbidragsytertil utslippet i
Kongsvingerkommune. Det er usikkerhetknyttet til datagrunnlagetog beregnedeutslipp.
Tabell2: Direkteutslippinnen kommunegrensene
. Tall i tonn CO2e.

Kategorier
Annen mobil forbrenning
Avfall og avløp
Energiforsyning
Industri, olje og gass
Jordbruk
Luftfart
Oppvarming
Sjøfart

2009
17 027
968
0
614
10 451
0
14 978
0

2011
18 362
935
336
220
11 517
0
11 255
0
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2013
32 168
1 047
325
109
12 409
0
9 215
0

2015
20 563
707
423
2
13 096
0
4 573
0

2016
14 551
739
354
2
13 755
0
3 224
0

2017
14 495
646
410
197
13 429
0
2 670
0

2018
13 727
662
628
809
13 803
0
2 786
0
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Veitrafikk
Totalsum

26 523
70 561

26 134
68 760

25 917
81 191

25 899
65 264

24 482
57 107

22 588
54 435

90 000
80 000
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e60 000
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C
n40 000
n
o
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2013
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Annenmobil forbrenning Avfall og avløp

Energiforsyning

Industri, olje og gass
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Oppvarming

Sjøfart

Veitrafikk
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Figur3: Totaleutslipp i Kongsving
er kommunei 2018(55,8 kt CO2e)fordelt på sektorerog viderepå utslippskilderinnenfor
hver kommune.Noensværtlave bidrag visesikke.
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3.4. Klimafotavtrykk hele samfunnet
Klimafotavtrykket til privat forbruk er for de aller fleste kommuner det største bidraget til kommunens
klimagassutslipp.Klimafotavtrykketav forbruket til innbyggerei ulike kommuner er i mangeanalyserberegnet
til rundt 10 tonn CO2e per person. Dette avhenger litt av hvilken modell som er benyttet, samt hvilke
forutsetninger som ligger til grunn. Klimafotavtrykket til husholdningene beregnes ved å koble SSBs
forbruksundersøkelse(FBU)4 med utslippsintensiteter beregnet fra nasjonalt utslippsregnskapved bruk av
miljøutvidet kryssløpsanalyse
(EEIOA).Forbruksundersøkelsen
er delt opp etter følgende landsdeler:Oslo og
Akershus,Hedmarkog Oppland,Sør-Østlandet,Agderog Rogaland,VestlandetTrøndelagog Nord-Norge.Det vil
si at det per i dagikke foreliggerforbruksundersøkelser
gitt per kommune,for de ulike landsdelene.Forå beregne
kommunespesifikke
husholdningsfotavtrykkfor Kongsvingerkommuneer forbruksvanenei Hedmarkog Oppland
(nå Innlandet)koblet med innbyggertalleti Kongsvinger.
I Tabell3 og Figur4 gis en oversikt over klimafotavtrykketnumeriskog grafiskfor husholdningeri Kongsvinger
kommunebasertpå forbruksvareundersøkelsen
for 2012og innbyggertalleti Kongsvingerkommunei 2020.
Transportog reisehar det høyesteenkeltbidragetmed 33 prosent.Dennekategorieninkludereralle typer reiser
og ikke bare drivstofforbruk. Figur5 viser hvordan klimafotavtrykketknyttet til transport for en privatpersoni
Kongsvingerser ut. Blant annet ser vi at utslipp fra forbruk av drivstoff og kjøp av transportmidler har stor
betydningfor utslippet, og totalt bidrar de til over 80 prosent av transport sitt utslipp.
Utgifter til mat, drikke og tobakk er den nest høyestepostenmed 16 prosent.Deretter følgerenergi(14 prosent),
utgifter til bolig (12 prosent), husholdningsforbruk(7,6 prosent), tjenestekjøp(5,4 prosent) og til slutt klær og
fottøy (2,6 prosent). Utgiftsposten«forbruk ikke i FVU»står for 9,0 prosent av klimasporet,dette er en kategori
som dekkeropp resterendeforbruk for en privatperson.
Tabell3: Totalt klimafotavtrykkfra private husholdningeri Kongsvingerkommunemed utgangspunkti innbyggertallfra 2.
5.
kvartal 2020og 2 personerper husstand,hentet fra SSB
Per husholdning(kg CO2e) Per person (kg CO2e) Totalt (tonn CO2e)
Transportog reise

6 074

3 037

54 054

Mat, drikke, tobakk

2 994

1 497

26 639

Energi

2 658

1 329

23 656

Bolig

2 186

1 093

19 456

Annet

1 667

834

14 837

Annet husholdningsforbruk

1 414

707

12 579

Tjenester

1 003

502

8 930

485

242

4 312

18 482

9 241

164 462

Klær og fottøy
Totalt

4
5

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu/aar/2013-12-17
https://www.ssb.no/kommunefakta/kongsvinger
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Transportog reise
Annet

Mat, drikke, tobakk
Energi
Annet husholdningsforbruk Tjenester

3 037

0%
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1 497

30%

40%

1 329

50%

60%

Bolig
Klærog fottøy

1 093

834

70%

80%

707

502 242

90%

100%

Figur4: Husholdningenes
klimafotavtrykki Kongsvingerkommune,fordelt på ulike forbrukskategorier.

Transport
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Kjøpav egnetransportmidler

Drivstoff og smøremidler

Passasjertransport
med jernbane

Passasjertransport
på vei

Passasjertransport
med fly

Passasjertransport
i båt

Andretransporttjenester
Figur5: Fordelingav husholdningenes
klimafotavtrykkfra transport i Kongsvingerkommune.
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4. VISJONOGOVERORDN
EDEMÅL
For å byggeopp under klimamålenenasjonalt,har Kongsvingerkommunevalgt følgendevisjonfor sin innsats
på klimaområdet:

Visjon
Kongsvingerkommuneskalrepresentereet lavutslippssamfunninnen 2050.Kommunen skalværerobust til å
møte fremtidige klimaendringer.
Påbakgrunnav visjonenog de nasjonaleog regionaleføringene,settesfølgendeoverordnedemål for
utslippsreduksjoner:

Overordnedemål klimagassutslipp
•
•
•
•

De direkte klimagassutslippene
innenfor Kongsvingerkommunesgrenser skalreduseresmed 52 %
innen 2030,sett i forhold til 2009.
De direkte klimagassutslippene
fra Kongsvingerkommunes egenvirksomhetskalreduseres med 90 %
innen 2030,sett i forhold til 2009.
Klimafotavtrykket innenfor Kongsvingerkommunesgrenserskal reduseres.
Kongsvingerkommune skal bli et lavutslippssamfunnfrem mot 2050.

Handlingsplanentil Kongsvingerskalværeknyttet til den regionalemiljø- og klimastrategi2018-20306 og
inneholdertiltak innenfor de fire strategienesom der er vedtatt.

4.1. Klimabudsjett
Handlingsplanentil Kongsvingerkommuneskal handle om må gjennomføresfor å nå Parisavtalensmål om 40
prosentreduksjoninnen 2030 sammenlignetmed 1990-nivå. For å oppnåen slik omstillingav samfunnetkreves
det kortsiktigeog langsiktigemål og tiltak somer bådeutfordrende og som favnerover alle sektoreri samfunnet.
Figur6 viserhistoriskeog fremtidigeklimagassutslippi Norgemot 2030.I 2030forutsettes det ifølgeRegjeringen
en reduksjon i klimagassutslipppå 50 prosent sammenlignetmed 19907. Dette er et mer ambisiøstmål om
utslippskutt enn opprinnelig.Påkommunaltnivå har vi kun historiskeutslipp fra 2009 til i dag,noe som betyr at
et det bør defineres et annet referanseår for å sikre at kommunen har muligheten til å følge opp
utslippsendringerpå kommunaltnivå. Et naturlig referanseårvil være2009.Dette er ogsåutgangspunkteti Oslo
kommunesarbeid med klimabudsjett.
For at Kongsvinger skal overholdeRegjeringensmål om 50 prosent reduksjoni 2030 sammenlignetmed 1990,
kan vi justere reduksjonspotensialetpå kommunaltnivå på bakgrunnav den relative forskjellenmellom 1990 og
2009 på nasjonalt nivå. Det vil si at et nødvendigutslippskutt i 2030 for Kongsvingerkommune sammenlignet
med 2009 vil måtte liggepå 52 prosentfor å følge de nasjonalemålsetningene.
I de påfølgendedelkapitleneviseshvilke utslippskuttsom må iverksettefor at bådegeografiskeutslipp og utslipp
fra egen virksomhetskalklare en slik målsetning.

6

https://www.kongsvinger.kommune.no/getfile.php/13440048
1547625387/Bilder/Kongsvinger/2f.%20Milj%C3%B8%2C%20klima%20og%20sikkerhet/milj%C3%B8%20og%20
klima/Handlingsplan%20for%20milj%C3%B8%2
0og%20klima%20219
-2030_vedtatt.pdf
7
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norskklimapolitikk/id2636812/
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Figur 6: Norgesgeografiskeklimagassutslipp(1000tonn CO2e) inkludert mål om 50 prosentreduksjoni 2030 sammenlignet
med 1990.
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4.1.1. Geografiskområde
Et forslag til klimabudsjettet som representererKongsvingerkommunesgeografiskeområde er presentert på
Figur 7. Budsjettet viser hva som er nødvendigå oppnå av utslippskutt innenfor ulike sektorer for å kunne
overholdeNorgesnasjonalemål om å kutte klimagass
utslippenemed 50-55 % innen 2030 sammenlignetmed
1990-nivå. I klimabudsjetteter det presentertto ulike framskrivinger,en som inkluderermål om 52 % reduksjon
tilknyttet alle sektorer,samten framskrivingsomforutsetter null utslipp fra oppvarmingi kommuneninnen 2025
og null utslipp fra industri innen 2030. Dette gir en total reduksjonpå 62 % sammenlignetmed totalt utslipp i
2009.
Klimabudsjett2009-2030,i henholdtil Norgesmål om 50 - 55 % reduksjonift 1990
90 000
80 000
70 000
60 000

e50 000
2
O
C
n
n40 000
o
t

52 %reduksjon
sammenlignet
med 2009

30 000
62 % reduksjon
sammenlignetmed
2009

20 000
10 000
0
2009

2012
Annenmobil forbrenning
Jordbruk
Mål
Industri, olje og gass

2015

2018
Avfall og avløp
Oppvarming
Annenmobil forbrenning
Jordbruk

2021

2024

Energiforsyning
Veitrafikk
Avfall og avløp
Oppvarming

2027

2030

Industri, olje og gass
Totalt
Energiforsyning
Veitrafikk

Figur 7: Historiskeog fremtidige utslipp for samfunneti Kongsvingerkommune. Klimabudsjettet er basert på en overordnet
ambisjonom å redusereklimagassutslippi kommunenmed 52 % sammenlignetmed 2009for alle sektorer. Blant annet betyr
dette at sektorenenergiforsyningenvil ha null utslippi 2030 sidensektorenhadderegistrert null utslipp i 2009. Foroppvarming
er det en lovpålagtblant annet utfasing av oljefyr i private boliger og næringsbyggfrem mot 2025.I den anledningantas det
at sektorenogsåvil ha null utslipp i 2030.
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4.1.2. Egenvirksomhet
Et forslagtil nødvendigklimabudsjett for å nå mål om 50 -55 % reduksjoni 2030 sammenlignetmed 1990 for
Kongsvingerkommunes egen virksomhet er gitt i Figur 8. Tilsvarendesom for geografisk område viser
klimabudsjettetfor kommunensegenvirksomhethva somer nødvendig å gjennomføreav kutt i klimagassutslipp
i kommunalsektor for å nå Norgesnasjonalemål innen 2030.Klimabudsjetteter fordelt på innkjøpskategoriene
forbruksvarer,byggog anlegg,kjøp av tjenester,reiseog transport, og utslipp fra energi.
Utslippskuttenefølgernivået per sektor i 2009noe som forklarer hvorfor reduksjoneni bygg- og anleggssektoren
ikke er mer betydelig.Samtidigviser klimabudsjettethandlingsrommettil kommunenfor utslippskutt innenfor
ulike innkjøpskategorier,samt at større muligheter for større kutt ogsåer til stede i eksempelvisbyggog energi
som er de to kategorienemed potensieltstørst utslipp i 2030.

Klimabudsjettegenvirksomhet2009-2030,med mål om 52 % reduksjonift. 2009
25000
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Forbruksvarer

Reiseog transport

Energi

Kjøpav tjenester

Totalt

Mål

2024

2027
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Bygg

Figur 8:Historiskog fremtidig klimafotavtrykkfor kommunensegen virksomhetmed utgangspunkt i mål om 52 % reduksjon
sammenlignetmed egen virksomhetsitt utslipp i 2009. Den framtidige utviklingen er basert på en årlig reduksjonsom er
lineærmed utgangspunkti mål om å redusereutslipp med 52 % i 2030i forhold til utslippet i 2009.
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5. HANDLINGSPLANFORMILJØOGKLIM A
For å oppfylle visjonenog nå de overordnedemålene,er det behov for bred innsatspå en rekkeområder.
Dette gjelderbåde innenfor kommunensegen virksomhetog i Kongsvinger
samfunnetsom helhet.
Handlingsplanenfor miljø og klima tar utgangspunkti et antall fokusområderder Kongsvingerkommunehar
mulighet til å påvirkeklimagassutslippene.
På enkelteområder,spesieltinnenfor kommunensegenvirksomhet,er påvirkningsmulighetenstor. Påandre
områderer påvirkningsmulighetenmer begrenset.Disseforskjellenehar betydningfor hvor konkrete
målsettingenekan bli og hvor målbareeffekteneav de foreslåtte tiltakene er.
Innenfor hvert fokusområdegis en kort innledning, før mål, tiltak og mulige indikatorer presenteres.
Indikatorer er særlignyttige for å få en oppfatningom utviklingender det er vanskeligå måle
utslippsreduksjonerdirekte.
Fokusområdeneinnenfor kommunensegenvirksomhetomfatter:
•
•
•
•
•

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

De øvrigefokusområdeneomfatter:
•
•
•
•
•

Arealbrukog transport (i kommunengenerelt)
Avfall
Landbruk
Næringslivog teknologi
Klimatilpasning
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5.1. Kommunensegenvirksomhet
Kongsvingerkommunerepresentererselven stor virksomhet,og kan på selvstendiggrunnlagbesluttetiltak som
bidrar til utslippsreduksjoner.
5.1.1. Energibrukog klimagassutslippfra byggingog drift av egne byggog anlegg
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 ut vikle 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 materialertil 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 energibruken i 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 kommunenskalskiftes ut til LED-lys.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Målindikator

Kommentarer

1

Kommunenopprettholder og
intensivereraktiviteter innen
energieffektiviseringi eksisterende
bygningsmasse.

Godkjentplan

3-årig plan for
energieffektiviseringav
kommunalebygg

2

80 % av kommunalbygningsmasse
knyttes til SD-anlegginnen utgangen
av 2026(SD= sentral driftskontroll)

% av bygningsmasse

3

Passivhusstandar
d leggestil grunn for
alle egnedenye kommunalebygg.
Dersomman ikke ønsker
passivhusstandard
skalman forklare
hvorfor.

% iht. passivhusstandard Kannyanseresut fra
hvilke typer bygg

4

Det gjennomføresminimum 1 fossilfri
bygg-/anleggsplassinnen 2023.

# antall fossilfriebygg/anleggsplasser

Mangemaskinerpå plassp.t. i ulike
størrelser.

# andel fossilfrie
maskinerper bygg/anleggsplas
s

Det skallagesminst 2-3 klimabudsjett
for alle kommunalebyggeprosjekter
over 50 MNOK,som gir grunnlagfor
sammenligningi et klimaperspektiv.
Det skalt ilstrebeså velgemest mulig
klimavennligematerialer.

% klimagassregnskap
for
byggeprosjekter

5

Enhetsforbrukav energi
(kWh/m2)
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Ca.30 % av dagens
bygningsmasse
tilknyttet
SDanleggi dag.

Lite ambisiøsttiltak.
Miljø.Dir vurderer å forby
byggtørkmed fossile
brenslerinnen 2022?
Ved nybyggmå
forskjelligebyggemetoder
vurderesopp mot
hverandre.F.eks
massivtre,betong,
miljøpåvirkningog
kostnadfra prosjekt til
prosjekt–
klimagassre
gnskapifm
byggeprosjekter.
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Optimalt skal
klimabudsjettet
sammenlignesmot et
relevantog
sammenlignbart
referansebygg.
6

Forut for rivning av kommunalebygg
skalmulighetenfor gjenbrukav selve
byggetog i nesteomgangmaterialer
vurderes.

% vurderinger
gjennomført

Dette for å demonstrere
sirkulærøkonomisk
tenkningog handlingi
praksis,samt fokus på
rehabilitering
sammenlignetmed
nybygg.

7

Kommuneninvolverersegi et
gjenbruksprosjektårlig f.eks.ved at
materialerfra rivning av egnebygg
gjenbrukesav andre eller at
kommunenselvbenytter
gjenbruksmaterialeri sine
byggeprosjekter.

Årlige byggeprosjekter
kommunener involvert
i.

Hensiktener å
demonstreremuligheter
og ogsåbidra til
oppbyggingav et marked.

8

Miljødeklarasjoner(EPD)av 3-5
viktigstematerialgrupperskal
innhentesved nybyggog større
rehabiliteringsprosjekter

Antall byggeprosjekt
med innhentet EPDer

Hensiktener å øke fokus
på materialvalgog
utslipp.

9

Kommunenanalysereralle
kommunalebyggmed tanke på
montasjeav solcelleanleggmed/uten
batteribank.

Gjennomførtanalyse
innen utgangenav 2022

Gjennomføresi
samarbeidmed
vgs/høgskole

10

Med bakgrunni gjennomførtanalyse
utrustesegnedekommunalebygg
med solcelleanleggog batteribank
innen 2026

% egnedebygg

5.1.2. Transport- mobilitet
Kommunensegen virksomhet innebærer transport av personer og varer. F.eks. kjører medarbeiderne i
hjemmetjenestenmangetusenkm for å ta segav pleietrengendei kommunen.Et annet eksempeler vedlikehold
av kommunalinfrastruktur som krever kjøringmed lastebilerog anleggsmaskiner.
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 løpendevurderebehovet for ladestasjoner.
I periodensiden mars2020 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 nettilgangmed høy kvalitet.
Mål
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•

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

Målindikator

Kommentarer

11

Kommunenleggertil rette for at flere ansatte
velgergange,sykkeleller kollektivtransporttil/fra
jobb.

% sykkel,gå, kollektiv

Årlig spørreundersøkelse
(reisevane)

•
•

Kommunenanskaffernullutslippskjøretøyi
forbindelsemed nyanskaffelser.Dette inkluderer
biogassdriftdersomdet opprettes fyllestasjoni
kommunen.

12

Sammepunkt gjelder for
innbyggere

Etableretryggesykkelparkeringer
Skiftemuligheterpå jobb
95 % innen 2025

Jf. innkjøpspolitiske
retningslinjer. Der det er
praktiskmulig skal
kommunenkun benytte
nullutslippskjøretøy.
Viktig å følgeopp med
nødvendigladekapasitet
for kjøretøyene.
NB! Kanbli
myndighetskrav,se
regjeringensklimaplansom
ble offentliggjort i uke 23/2021

13

Behovfor ladestasjonertilknyttet kommunaleog
kommunaltadministrerteparkeringsplasser
vurderesfortløpende.

Årlig vurdering

Ladekapasitetfor både
egneog ansatteskjøretøy.

14

Kommunensikrer at et stort flertall har tilgangtil
nett med nødvendigkvalitet i egenbolig
(hjemmekontor).

% ansattemed funksjonell
nettilgangfor digitale
møter/hjemmekontor

Møter via nett skal
tilstrebesslik at unødig
transportbehovunngås.

5.1.3. Innkjøp og forbruk
De fleste typer forbruk fører med segmiljømessigeutfordringer. Produksjon og 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
velge mest mulige klimavennligeprodukter, stimulerer vi til mer klimavennligproduksjon.Miljøperspektiveter
derfor tydelig reflektert i kommunenseget innkjøpsreglement.
Viktigedeler av kommunaleinnkjøp er koordinert gjennomfelles innkjøpsordning??Nevnenoe av hva som er
på gangmed hensyntil miljøvennliginnkjøp.Kommunenhar alleredeet arbeid i gang,mottatt om lag 1 M NOKi
støtte fra Klimasats??

Mål
•

Kommunenskalstyrke klimaperspektiveti valgav produkter, tjenester og leverandører.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Målindikator
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15

Kommunengjennomgåreget innkjøpsreglement
med tanke på å øke klimahensynsom kriterium
ved innkjøp.

Gjennomgang

Dette er arbeid som
alleredepågår.

16

Anvendelivsløpsanalyserog -metodikk i offentlige
innkjøpsprosesser

Pilotprosjektgjennomført

Hensiktener å redusere
ressursforbrukder det er
mulig. Reduserebruk av
en-gangsprodukter,øke
mulighetenefor ombruk av
produkter.

17

Vurderemulighetenefor at klimafotavtrykkblir et
sentralt innkjøpskriteriumpå linje med pris og
kvalitet.

Gjennomføre
«klimasatsprosjekt»innen
utgangenav 2022.

18

Kommunenøker sitt fokus mot innkjøp av
kortreist mat og mat uten plastemballasje

% kortreist mat

19

Analysererkommunensforbruksmønster

Gjennomførtanalyse

20

Opprette et samarbeidsforummellom
kommunensinnkjøpereog lokaleleverandører.

Opprette samarbeidsforum Hensiktener bl.a. at
kommunenkan varsleom
fremtidige behovog ønsker
og at lokaleleverandører,
f.eks.av matprodukterkan
innstille segpå dette.

5.1.4.

Vann og avløp

Mål
•

Energieffektiviteteni vann- og avløpshåndteringeni kommunenskaløkes.

Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Målindikator

21

Energieffektivitetmerkesut som en sentral
planleggingsparameter
i ny hovedplanfor
avløpssystemeti kommunen

VA-sektorenbør starte
med rapporteringpå
energiforbrukjevnlig
(rapportering)

22

Det gjennomføresminst to prøveprosjekter
med vannbesparendeutstyr/ løsningerbåde i
boliger og offentlige bygg/næringsbygg

Antall prøveprosjekter

Vannbesparende
utstyr
benyttesved nye
prosjekter/
rehabiliteringer

23

Reduseretap av vann gjennomlekkasjeri
rørsystem.– GIVAS

Egnemålinger/
rapportering

Kangjøressammenmed
rapporteringpå
energiforbruk,jf. punkt
1.4.1

Vedutbyggingav gamlerør skaldet vurderes
mest mulig klimavennligmetode for
gjennomføringav dette (No-dig, etc.)

Kommentarer

5.1.5. Informasjon og undervisning
Innenfor kommunegrensenestår husholdninger og 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
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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

Målindikator

Kommentarer

24

Kommunenutvikler og gjennomføreren plan
hvor hensiktener å styrke kunnskapom
klimautfordringenei grunnskolen

Utviklet og gjennomført
plan innen utgangen av
2022

Her kan man f.eks.tenke
seg
temadager/temauke,
men også bruke
klimautfordringenesom
bakteppebl.a. innen
matematikkog naturfag.

25

Kommunentilbyr innbyggerneoppdatert
informasjonom klimaspørsmålpå
kommunenshjemmeside

Innført på hjemmesiden Dashboardsom
innen 2023
presenterer
klimagassutslippettil
kommunen?

26

Kommunaltklimanettverk– klimaansvarligei
«alle»enheter

27

Pilotprosjekt– visningsrom
Et visningsromhvor teknologi kan visesfrem,
eks:solcellepanel,landbruksteknologi?

Etablert visningsrom
innen 2023

Innhold må defineres.

5.2. 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.
Konsentrert bebyggelse
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 generelt øker behovetfor miljøforandringdersomutvalget
av aktiviteter i lokalmiljøeter begrenset.Sosialtilknytning, godt bomiljø og grønnesonerfor lek og rekreasjoner
dermed viktige for å reduseretransport behovet.
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,støv og tungtransport.
Men skillet fører ogsåautomatisktil at man ofte må flytte segen lengre distansemellom hjem, jobb og andre
målepunkter(butikk, fritidsaktiviteter osv.). Og når flere 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
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Privatbilenhar 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 kommunen er 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
bestillertransport,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 kollektivtrafikkpå. 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.
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 alleredefinnes fellesfunksjonerog 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 skaletableres et bolig- og/eller næringsbyggeprosjekt med høyemiljøambisjoner(nullutslipp?),
som kan demonstrerenye miljøvennligeløsninger.Prosjektetskaldemonstrereog motivere til
lignendesatsninger,både i kommunen og andre steder.
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Tiltak
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Målindikator

Kommentarer

28

I samarbeidmed Innlandetfylkeskommune
og Innlandstrafikkgjennomføreanalyserav
reisevanermed tanke på økt bruk av
kollektivtransportog miljøvennligekjøretøy.

Gjennomførte
reisevaneundersøkelseri
løpet av året

Dette punktet kan danne
grunnlagfor
gjennomføringav 2.2

29

Kommunengjennomførerprøveprosjektpå
buss,for eksempelmed frekvensøkningeller
et «HentMeg»-konsept.

Gjennomført
prøveprosjekti løpet av
2023?

Forsøksprosjektetgjøres
fortrinnsvisi samarbeid
med Innlandet
fylkeskommuneog
Innlandstrafikk.

30

Analyserenye muligheterfor å stimuleretil
gangeog sykkel.

Gjennomførtanalyse

Walkmore-prosjektet?

31

Pilotprosjekt:

Pilotprosjektstartet opp
innen 2023(?)

Dette inkludererogså
mobilitet.

Klimavennligbolig- og næringsutvikling.

Enviktig hensikter å
demonstrereny
teknologi,nye løsninger,
nye transportmønstre,
botilbud ti lpassetalle
aldersgrupper,høy bruk
av IKT-løsningerosv.

Kommunenbidrar til å utvikle et nytt
boligområdeog/eller næringsbygg,der
lavestmulig klimafotavtrykk er målet.

32

Tilskuddsordningfor lån/utprøvingav elsykkel.

Opprettet innen 2022

Tilskuddfor lån,
utprøvingeller kjøp av
utstyr tilknyttet sykkel
og el-sykkel.

33

Pilotprosjektelsykkel/-sparkesykk
el med
noen av de store bedriftene

Opprettet innen 2022

(I samarbeidmed SSB,
Telenor,andre?)

5.3. 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,seFigur9. Denneviserat det viktigsteer nettopp
å unngåå produsereavfall.
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Figur9: 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:
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 anleggsavfalli 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.
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Kommunenstilknytning til avfall skjer først og fremst gjennom eierskapettil og samarbeideti GIR (Glåmdal
InterkommunaleRenovasjonsselskapIKS).GIR har henteordningfor 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

Målindikator

Kommentarer

34

I samarbeidmed de andre eierkommunenei
GiR,utarbeideen strategi / plan f or å oppnå
nasjonalmålsettingfor utsortering av
matavfallog plast

Gjennomførtinnen
utgangenav 2022

Kanmatavfallsamlesog
sendestil
biogassfabrikkenpå
Nes??

35

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

Gjennomført
pilotprosjekt

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

36

Reduserematavfallfra kommunensegne
institusjoner

Nullvisjon.Utviklingeni
produksjonav matavfall
målesog dokumenteres

37

Utrede lokal løsningfor etableringav
biogassanlegg
, eller relevant anlegg, for
håndteringav slamog annet organisk
materialeetter 2035.

Gjennomført utredning
innen utgangenav 2025.

5.4. 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.
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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 realistiske ambisjonensynesderfor å være å forsøkeå opprettholde
arealenemed skog,men uten å intensiveredriften betydelig.
Mål
•
•
•

Bruk av fossilt brenseli driftsbyggskalværeavsluttet innen 2025 iht . 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

Målindikator

Kommentarer

38

Kommunentar initiativ til etableringav et
samarbeidmed gårdbrukereog andre for å
implementerealternativer til oljefyring i
driftsbygg.

100 % innen 2025

Samarbeidmed IN

39

Bidratil at «Klimakalkulatoren»tas i bruk av
aktører i jordbruket.

40

Kommunenskalvurdere skogog
utmarksområdersom karbonbinderved
arealbruksendringer.

41

Følgeopp skogbrukets økonomiskeog
juridiskevirkemidlertet tere, bl.a. med tanke
på foryngelsesplikten
.

Utvide kommunalt
engasjementinnen
sektoren,
kompetanseheving,
motivasjon,ta i bruk ny
teknologi,leggetil rette
for sambrukav maskiner
og utstyr

42

Tar initiativ til et FoU-prosjekt –
skogbehandlingsstrat
egier for økt CO2binding i jord.

Vurdereformuleringen

5.5. 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.Kongsvingerregionenhar en felles
næringsstrategiog handlingsplansom inkluderer flere klimatiltak tilknyttet regional næringsutvikling,høyere
utdanningog forskningog er dermedutelatt fra dennehandlingsplanen
.
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 miljømessige hensynvære sammenfallende,men ikke alltid. For
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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.
Falleti enhetskostnaderfor solcellerde senereår gjør det mer aktuelt å benytte slike. Kombineressolenergimed
modernebatteriteknologi,somogsåviserfall i enhetskostnader,og behovfor ladingav el-kjøretøy,vil nye viktige
muligheter kunne 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

Målindikator

Kommentarer

43

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

Gjennomført
(pilot)prosjekt

ElektrifiseringSagli?

Bidratil etableringog drift av

Etablerten arena for
gjenbrukpå en skolei
kommuneninnen 2024

Kankommunenselv
initiere en nettbasert
markedsplass?

44

-

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

Etablerten ordning for
gjenbruk/salgav
kontormøbler

Mindre steinbruddi
nærhet av brukssted

KanKongsvingerutvikle
et lager/logistikksystem
for ombruk av
bygningsmaterialer?
Etableresamarbeid med
andre kommuner,også
Oslo? Samarbeidemed andre
aktører mht å resertifiserebrukte
bygningsmaterialerog
bygningsdeler.

45

Delta aktivt i 7 sterke sitt Bærekraftsnettverk
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6. SAMLET TILTAKSLI
STEM EDFORSLAG
TIL PRIORITERING
Nr.

Tiltaksbeskrivelse

Målindikator

Kommentarer

1

Kommunenopprettholder og
intensivereraktiviteter innen
energieffektiviseringi
eksisterendebygningsmasse.

Godkjentplan

3-årig plan for
energieffektiviseringav
kommunalebygg

Enhetsforbrukav energi
(kWh/m2)

2

80 % av kommunalbygningsmasse % av bygningsmasse
knyttes til SD-anlegginnen
utgangenav 2026(SD= sentral
driftskontroll)

Ca.30 % av dagens
bygningsmasse
tilknyttet
SDanleggi dag.

3

Passivhusstandar
d leggestil grunn
for alle egnedenye kommunale
bygg.Dersomman ikke ønsker
passivhusstandard
skalman
forklare hvorfor.

% iht. passivhusstandard

Kannyanseresut fra
hvilke typer bygg

4

Det gjennomføresminimum 1
fossilfri bygg-/anleggsplassinnen
2023.

# antall fossilfriebygg/anleggsplasser

Lite ambisiøsttiltak.

Mangemaskinerpå plassp.t. i
ulike størrelser.
5

Det skallagesminst 2-3
klimabudsjettfor alle kommunale
byggeprosjekterover 50 MNOK,
som gir grunnlagfor
sammenligningi et
klimaperspektiv.Det skalt ilstrebes
å velgemest mulig klimavennlige
materialer.

# andel fossilfriemaskiner
per bygg-/anleggsplas
s
% klimagassregnskap
for
byggeprosjekter

Miljø.Dir vurderer å
forby byggtørkmed
fossilebrenslerinnen
2022?
Ved nybyggmå
forskjellige
byggemetodervurderes
opp mot hverandre.
F.eksmassivtre,betong,
miljøpåvirkningog
kostnadfra prosjekt til
prosjekt–
klimagassre
gnskapifm
byggeprosjekter.
Optimalt skal
klimabudsjettet
sammenlignesmot et
relevantog
sammenlignbart
referansebygg.

6

Forut for rivning av kommunale
byggskalmulighetenfor gjenbruk
av selvebyggetog i nesteomgang
materialervurderes.

% vurderinger
gjennomført

Dette for å demonstrere
sirkulærøkonomisk
tenkningog handlingi
praksis,samt fokus på
rehabilitering
sammenlignetmed
nybygg.

7

Kommuneninvolverersegi et
gjenbruksprosjektårlig f.eks.ved
at materialerfra rivning av egne
bygggjenbrukesav andre eller at
kommunenselv benytter
gjenbruksmaterialeri sine
byggeprosjekter.

Årlige byggeprosjekter
kommunener involvert i.

Hensiktener å
demonstreremuligheter
og ogsåbidra til
oppbyggingav et
marked.

8

Miljødeklarasjoner(EPD)av 3-5
viktigstematerialgrupperskal
innhentesved nybyggog større
rehabiliteringsprosjekter

Antall byggeprosjektmed
innhentet EPDer

Hensiktener å øke fokus
på materialvalgog
utslipp.
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9

Kommunenanalysereralle
kommunalebyggmed tanke på
montasjeav solcelleanlegg
med/uten batteribank.

Gjennomførtanalyse
innen utgangenav 2022

10

Med bakgrunni gjennomført
analyseutrustes egnede
kommunalebyggmed
solcelleanleggog batteribank
innen 2026

% egnedebygg

11

Kommunenleggertil rette for at
flere ansattevelgergange,sykkel
eller kollektivtransporttil/fra jobb.

% sykkel,gå, kollektiv

Etableretrygge
sykkelparkeringer
Skiftemuligheterpå jobb
Kommunenanskaffer
nullutslippskjøretøyi forbindelse
med nyanskaffelser.Dette
inkludererbiogassdriftdersomdet
opprettesfyllestasjoni
kommunen.

Årlig spørreundersøkelse
(reisevane)

Sammepunkt gjelder for
innbyggere

•

12

Gjennomføresi
samarbeidmed
vgs/høgskole

95 % innen 2025

Jf. innkjøpspolitiske
retningslinjer. Der det er
praktiskmulig skal
kommunenkun benytte
nullutslippskjøretøy.
Viktig å følge opp med
nødvendigladekapasitet
for kjøretøyene.
NB! Kanbli
myndighetskrav,se
regjeringensklimaplan
som ble offentliggjort i
uke 2-3/2021

13

Behovfor ladestasjonertilknyttet
kommunaleog kommunalt
administrerteparkeringsplasser
vurderesfortløpende.

Årlig vurdering

Ladekapasitetfor både
egneog ansattes
kjøretøy.

14

Kommunensikrer at et stort
flertall har tilgangtil nett med
nødvendigkvalitet i egenbolig
(hjemmekontor).

% ansattemed funksjonell
nettilgangfor digitale
møter/hjemmekontor

Møter via nett skal
tilstrebesslik at unødig
transportbehovunngås.

15

Kommunengjennomgåreget
innkjøpsreglementmed tanke på å
øke klimahensynsom kriterium
ved innkjøp.

Gjennomgang

Dette er arbeid som
alleredepågår.

16

Anvendelivsløpsanalyserog metodikki offentlige
innkjøpsprosesser

Pilotprosjektgjennomført

Hensiktener å redusere
ressursforbrukder det er
mulig. Reduserebruk av
en-gangsprodukter,øke
mulighetenefor ombruk
av produkter.

17

Vurderemulighetenefor at
klimafotavtrykkblir et sentralt
innkjøpskriteriumpå linje med pris
og kvalitet.

Gjennomføre
«klimasatsprosjekt»innen
utgangenav 2022.
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18

Kommunenøker sitt fokus mot
innkjøpav kortreist mat og mat
uten plastemballasje

% kortreist mat

19

Analysererkommunens
forbruksmønster

Gjennomførtanalyse

20

Opprette et samarbeidsforum
mellom kommunensinnkjøpereog
lokaleleverandører.

Opprette
samarbeidsforum

21

Energieffektivitetmerkesut
som en sentral
planleggingsparameter
i ny
hovedplanfor avløpssystemeti
kommunen

VA-sektorenbør starte
med rapporteringpå
energiforbrukjevnlig
(rapportering)

22

Det gjennomføresminst to
prøveprosjekter med
vannbesparende
utstyr/ løsningerbåde i boliger
og offentlige
bygg/næringsbygg

Antall prøveprosjekter

Vannbesparende
utstyr benyttesved
nye prosjekter/
rehabiliteringer

23

Reduseretap av vann gjennom
lekkasjeri rørsystem.– GIVAS

Egnemålinger/
rapportering

Kangjøressammen
med rapporteringpå
energiforbruk,jf.
punkt 1.4.1

Vedutbyggingav gamlerør
skaldet vurderesmest mulig
klimavennligmetode for
gjennomføringav dette (Nodig, etc.)

Hensiktener bl.a. at
kommunenkan varsle
om fremtidige behovog
ønskerog at lokale
leverandører, f.eks.av
matprodukter kan
innstille segpå dette.

24

Kommunenutvikler og
Utviklet og
gjennomføreren plan hvor
gjennomførtplan innen
hensiktener å styrke kunnskap utgangen av 2022
om klimautfordringenei
grunnskolen

Her kan man f.eks.
tenke seg
temadager/temauke,
men også bruke
klimautfordringene
som bakteppebl.a.
innen matematikkog
naturfag.

25

Kommunentilbyr innbyggerne
oppdatert informasjonom
klimaspørsmålpå kommunens
hjemmeside

Innført på
hjemmesideninnen
2023

Dashboardsom
presenterer
klimagassutslippettil
kommunen?

26

Kommunaltklimanettverk–
klimaansvarligei «alle»
enheter

27

Pilotprosjekt– visningsrom

Etablert visningsrom
innen 2023

Innhold må defineres.

Et visningsromhvor teknologi
kan visesfrem, eks:
solcellepanel,
landbruksteknologi?
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28

I samarbeidmed Innlandet
fylkeskommuneog
Innlandstrafikkgjennomføre
analyserav reisevanermed
tanke på økt bruk av
kollektivtransportog
miljøvennligekjøretøy.

Gjennomførte
Dette punktet kan
reisevaneundersøkelser dannegrunnlagfor
i løpet av året
gjennomføringav 2.2

29

Kommunengjennomfører
prøveprosjektpå buss,for
eksempelmed frekvensøkning
eller et «HentMeg»-konsept.

Gjennomført
prøveprosjekti løpet av
2023?

Forsøksprosjektet
gjøresfortrinnsvisi
samarbeid med
Innlandet
fylkeskommuneog
Innlandstrafikk.

30

Analyserenye muligheterfor å
stimuleretil gangeog sykkel.

Gjennomførtanalyse

Walkmore-prosjektet?

31

Pilotprosjekt:

Pilotprosjektstartet
opp innen 2023 (?)

Dette inkludererogså
mobilitet.

Klimavennligbolig- og
næringsutvikling.

Enviktig hensikter å
demonstrereny
teknologi,nye
løsninger,nye
transportmønstre,
botilbud ti lpassetalle
aldersgrupper,høy
bruk av IKT-løsninger
osv.

Kommunenbidrar til å utvikle
et nytt boligområdeog/eller
næringsbygg,der lavestmulig
klimafotavtrykk er målet.

32

Tilskuddsordningfor
lån/utprøvingav el-sykkel.

Opprettet innen 2022

Tilskuddfor lån,
utprøvingeller kjøp av
utstyr tilknyttet sykkel
og el-sykkel.

33

Pilotprosjektelsykkel/sparkesykk
el med noen av de
store bedriftene

Opprettet innen 2022

(I samarbeidmed SSB,
Telenor,andre?)

34

I samarbeidmed de andre
eierkommunenei GiR,
utarbeideen strategi / plan f or
å oppnå nasjonalmålsettingfor
utsorteringav matavfallog
plast

Gjennomførtinnen
utgangenav 2022

Kanmatavfallsamles
og sendestil
biogassfabrikkenpå
Nes??

35

Kommunengjennomføreret
pilotprosjekt der hensiktener å
prøve ut nye metoder og
løsninger for innsamlingav
matavfall.

Gjennomført
pilotprosjekt

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

36

Reduserematavfallfra
kommunensegneinstitusjoner

Nullvisjon.Utviklingeni
produksjonav
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matavfallmålesog
dokumenteres
37

Utrede lokal løsningfor
etableringav biogassanlegg
,
eller relevant anlegg, for
håndteringav slamog annet
organiskmaterialeetter 2035.

Gjennomført utredning
innen utgangenav
2025.

38

Kommunentar initiativ til
etableringav et samarbeid
med gårdbrukereog andre for
å implementerealternativer til
oljefyring i driftsbygg.

100 % innen 2025

39

Bidratil at «Klimakalkulatoren»
tas i bruk av aktører i
jordbruket.

40

Kommunenskalvurdere skog
og utmarksområdersom
karbonbinderved
arealbruksendringer.

41

Følgeopp skogbrukets
økonomiskeog juridiske
virkemidlertet tere, bl.a. med
tanke på foryngelsesplikten
.

Utvide kommunalt
engasjementinnen
sektoren,
kompetanseheving,
motivasjon,ta i bruk
ny teknologi,leggetil
rette for sambrukav
maskinerog utstyr

42

Tar initiativ til et FoU-prosjekt
– skogbehandlingsstrat
egier for
økt CO2-binding i jord.

Vurdere
formuleringen

43

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

Gjennomført
(pilot)prosjekt

ElektrifiseringSagli?

Bidratil etableringog drift av

Etablert en arena for
gjenbrukpå en skolei
kommuneninnen 2024

Kankommunenselv
initiere en nettbasert
markedsplass?

44

-

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

Etablerten ordning for
gjenbruk/salgav
kontormøbler

Samarbeidmed IN

Mindre steinbruddi
nærhet av brukssted

KanKongsvinger
utvikle et
lager/logistikksystem
for ombruk av
bygningsmaterialer?
Etableresamarbeid
med andre
kommuner,også
Oslo? Samarbeidemed
andre aktører mht å
re-sertifiserebrukte
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bygningsmaterialerog
bygningsdeler.
45

Deltaaktivt i 7 sterkesitt
Bærekraftsnettverk

Kompetansedeling

side35 av 35

