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1. Innledning 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø – om plandel og tiltaksdel 
Nes kommune skal bli en klimasmart kommune for å møte verdens klimautfordringer.  
 
Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, med tilhørende tiltaksdel for perioden 
2019-2020, ble vedtatt av kommunestyret i Nes den 28.5.20191. Kommunedelplanen skal legges 
til grunn for kommunens klima- og energiarbeid.  
 
Kommunedelplanens overordnede mål er som følger: 
 

• Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-
nivået innen 2030. 
 

• Hensynet til energi, klima og klimatilpasning skal være sentrale premisser i 
fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter. 

 
Kommunedelplanen omfatter temaområdene Areal og transport, Landbruk, Kommunal drift, 
Forbruk og avfallshåndtering og Klimatilpasning. Planen angir delmål for hvert av temaområdene. 
Det skal ikke gjennomføres klima- og energitiltak som har stor negativ innvirkning på miljøet. 
 
Hensikten med tiltaksdelen er å konkretisere tiltak slik at kommunen når de oppsatte overordnede 
mål og delmål i henhold til plandelen. Tiltaksdelen er et dynamisk dokument der behov for 
rullering skal vurderes annet hvert år. Det følgende er altså en rullering av tiltaksdelen for 2019-
2020, som ble vedtatt i mai 2019. Rulleringen er i henhold til vedtatt kommunal planstrategi for 
Nes 2020-20232. 
 
Den nye tiltaksdelen gjelder for perioden 2022-2023. Det er planlagt en mer omfattende revisjon i 
løpet av 2023, som vil omfatte både plandel og tiltaksdel.  
 
Innholdet i plandelen vurderes per nå som fortsatt generelt gyldig. Det har imidlertid kommet nye 
og oppdaterte utslippstall fra Miljødirektoratet siden kommunedelplanen ble vedtatt i 2019. I 
tillegg har Nes kommune i etterkant utarbeidet klimaregnskap som har vært viktige 
grunnlagsdokumenter i forbindelse med revidering av tiltaksdelen, se kapittel 2. 
 

Planens innvirkning på FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål (se Figur 1) skal ligge til grunn for kommunenes samfunnsplanlegging3. 
Kommunestyret i Nes har i forbindelse med vedtak av planstrategi for 2020-2023 fastsatt 
prioriterte bærekraftmål for perioden4.  
 
Gjennomføring av tiltakene i kommunedelplan for klima, energi og miljø bidrar særlig til 
oppfyllelse av bærekraftsmålene Stoppe klimaendringene (jfr. at planen omhandler tiltak relatert 
til både utslippskutt og klimatilpasning), Ren energi til alle (f.eks. tiltak knyttet til 
energieffektivisering), Bærekraftige byer og lokalsamfunn (f.eks. klimavennlig tettstedsutvikling) 
og Ansvarlig forbruk og produksjon (f.eks. økt fokus på klima- og miljøhensyn i offentlige 
anskaffelser). 
 
I tillegg kan enkelte tiltak ha en (indirekte) positiv effekt for enkelte andre mål, som God helse og 
livskvalitet (f.eks. ved at det er flere som går/sykler) og Livet på land (f.eks. bevaring av myr).  
 

                                                   
1 Nes kommunestyre, sak.nr 15/10, bh.nr PS 44/19. 
2 Nes kommunestyre, sak.nr 20/13, bh.nr PS 95/20 
3 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, Regjeringen (mai 2019). 
4 Nes kommunestyre, saksnr. 20/13. De prioriterte bærekraftsmålene er mål 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 15 og 17. 
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Figur 1: FNs 17 bærekraftsmål (Kilde: FN-sambandet (2020)). 
 
Det er ikke ventet at tiltakene vil virke vesentlig negativt på noen av de 17 bærekraftsmålene, 
men dette må man vurdere nærmere i de ulike prosjektene. Som et eksempel kan utbygging av 
gang- og sykkelveier potensielt ha negative effekter for natur- og jordbruksarealer (tap av 
habitat/areal etc.). 

2. Klimagassutslipp i Nes – status og utvikling 

Miljødirektoratet publiserer hvert år5 oppdaterte utslippstall for kommunenes direkte utslipp6. Det 
har kommet nye og oppdaterte utslippstall fra Miljødirektoratet siden kommunedelplanen ble 
vedtatt i 2019. I tillegg har Nes kommune i etterkant utarbeidet to klimaregnskap7 som har vært 
viktige grunnlagsdokumenter ved revideringen av tiltaksdelen. Disse momentene omtales derfor 
kort nedenfor. For øvrig vises det til gjeldende plandel. 

Utvikling i klimagassutslippene i Nes 
I perioden 2009 - 2019 har de totale, direkte klimagassutslippene i Nes blitt redusert fra ca.  
102 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2009 til ca. 78 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2019, se  
Figur 2. Dette tilsvarer en nedgang i utslippene på ca. 24 %. 
 

 
Figur 2: Utvikling i totale klimagassutslipp (i tonn CO2-ekvivalenter) i Nes i årene 2009-2019. 
(Kilde: Miljødirektoratet, 2021) 

                                                   
5 Publisering skjer som regel 12-16 måneder etter endt utslippsår. F.eks. ble utslippstallene for 2019 publisert i 
begynnelsen av 2021.  
6 Med direkte utslipp menes utslipp som fysisk finner sted skjer innenfor et geografisk område.  
7 Behandlet av Nes kommunestyre 15.12.2020, saksnr. 20/11. 



 

 
 

5 

 
De største kildene til klimagassutslipp i Nes er avfall og avløp (hovedsakelig deponi), veitrafikk og 
jordbruk. I 2019 bidro disse kildene med hhv. 34 %, 31 % og 29 % av de totale utslippene.  
 
I perioden 2009 - 2019 har utslippstrenden generelt vært synkende for sektorene veitrafikk og 
avfall og avløp, med reduksjoner på hhv. 16 og 31 %. Dette skyldes at kjøretøyparken har blitt 
renere (særlig personbilene, med en kraftig økning i andelen elbiler de siste årene) og at 
deponiutslippene har blitt redusert. Utslippene har imidlertid gått litt opp og ned over årene, f.eks. 
var det en liten økning i utslippene fra veitrafikk i 2018 sammenlignet med 2017, hovedsakelig 
pga. en lavere innblanding av biodrivstoff i diesel dette året.  
 
Ifølge klimaregnskapet fra Miljødirektoratet har også deponiutslippene variert litt fra år til år, f.eks. 
var det en liten økning i utslippene i 2016-2018 sammenlignet med 2015. 
 
For sektoren jordbruk har utslippsnivået vært relativt stabilt i perioden 2009-2019. 
 
Det presiseres at utslippstallene er beheftet med usikkerhet. Nærmere informasjon om metoder 
og datakilder er tilgjengelig i metodenotat fra Miljødirektoratet8.  

Klimagassregnskap for Nes 
I forbindelse med vedtaket av kommunedelplan for klima, energi og miljø i 2019 ble det også 
vedtatt at det fra 2020 skal utarbeides årlige klimagassregnskap for kommunens egen virksomhet 
og for Nes som geografisk enhet. Disse regnskapene er nyttige verktøy for å følge utviklingen i 
utslipp og for å iverksette treffsikre og kunnskapsbaserte tiltak. 
 
Det ene klimagassregnskapet som ble utarbeidet i 2020 er basert på utslippstallene som leveres 
av Miljødirektoratet, som gjelder Nes som geografisk enhet9. Dette regnskapet omtaler kilder, 
statistikk og utslippstrender for årene 2009-2018. Denne informasjonen, sammen med de 
oppdaterte utslippstallene som kom i 2021 (utslippstall for året 2019, jfr. forrige avsnitt), har vært 
et viktig utgangspunkt for å finne treffsikre tiltak som kan kutte i klimagassutslippene i årene 
framover. 
  
Det andre klimagassregnskapet, utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Nes kommune, er et 
klimaregnskap for Nes kommunes egen virksomhet for året 201910. Til forskjell fra de direkte 
utslippene som Nes har som geografisk enhet, som angis i utslippsregnskapet fra 
Miljødirektoratet, er det i regnskapet for kommunens egen virksomhet benyttet en 
fotavtrykksbasert tilnærming. Det betyr i praksis at også indirekte utslipp inngår, f.eks. energibruk 
og utslipp i forbindelse med produksjon av varer, selv om utslippene skjer utenfor kommunens 
grenser.  
 
Bygg- og anleggsprosjekter, som skolebygg og prosjekter innen vann og avløp, er i rapporten 
utpekt som de største kildene til klimagassutslipp i 2019 innenfor kommunens egen virksomhet.  
Også offentlige anskaffelser og transport knyttet til skole og pleie/omsorg er pekt på som sektorer 
med store utslipp. I tillegg var energibruk en vesentlig kilde til klimagassutslippene fra 
kommunens egen virksomhet i 2019.  
  

                                                   
8 Klimagassregnskap for kommuner og fylker – Dokumentasjon av metode - versjon 4 (M-989, 2021)  
9 Notat – Klimaregnskap Nes kommune som geografisk enhet, Nes kommune (2020). 
10 Klimaregnskap Nes kommune 2019, Asplan Viak (Sept. 2020). 
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3. Tiltak 

Oppsett og endringer 
Revisjonen har kun omfattet tiltaksdelen. Overordnede mål og delmål er derfor uendret, med 
unntak av enkelte justeringer i delmål slik at det er samsvar med foreslåtte nye tiltak.  
 
Den overordnede strukturen, dvs. inndeling i temaområdene Areal og transport, Landbruk, 
Kommunal drift, Forbruk og avfallshåndtering og Klimatilpasning er uendret. Strukturen er dermed 
den samme som i gjeldende plandel. 
 
De fleste av tiltakene i den tidligere versjonen av tiltaksdel er videreført. Enkelte av tiltakene er 
imidlertid slettet eller omformulert, f.eks. i tilfeller der tiltakene ikke lenger er aktuelle eller der 
formuleringen var upresis. Det er også lagt til flere nye tiltak. 
Det er lagt vekt på å finne konkrete, og gjerne målbare, tiltak. Det er derfor satt opp 
målindikatorer for de fleste tiltakene, som kan gi en pekepinn på utviklingen.  
Der det er relevant er det også angitt en tidsfrist for gjennomføring av tiltaket.  
 
For å tydeliggjøre eller forklare, er det for en del av tiltakene lagt til kommentarer. 
 
Alle de foreslåtte tiltakene skal følges opp av kommunen selv, herunder kommunalt foretak. Det 
er ikke foreslått tiltak der ansvar for oppfølging er lagt til eksterne aktører/virksomheter. For å 
sikre oppfølging av tiltakene, har kommunen utarbeidet et internt dokument der det er spesifisert 
hvilken avdeling/virksomhet i kommunen som er ansvarlig for gjennomføring av de ulike 
tiltakene11. 
 
Sammenlignet med tidligere versjon av tiltaksdel er kolonnen med prioritering av tiltakene fjernet, 
da det legges til grunn at alle tiltakene skal gjennomføres. 
 
Det er også gjort overordnede vurderinger av måloppnåelse, se siste delkapittel. 

Valg av tiltak  
I Nes er det avfall og avløp (hovedsakelig deponi), veitrafikk og landbruk som er de største 
kildene til utslipp, jfr. kapittel 2. Dersom man skal nå det overordnede målet om å redusere de 
totale utslippene med 60 % innen 2030, er det avgjørende at man særlig vurderer tiltak innenfor 
disse sektorene. I ny tiltaksliste (se under) fordeler tiltak for disse sektorene seg i hovedsak på 
temaområdene «Areal og transport», «Landbruk» og «Forbruk og avfallshåndtering». 
 
For å finne treffsikre tiltak som kan kutte klimagassutslippene fra kommunens egen virksomhet, 
er det ved utarbeidelse av ny tiltaksliste tatt utgangspunkt i klimaregnskapet for dette, jfr. kapittel 
2. Det er bl.a. foreslått tiltak innen transport/bilpark, bygg- og anlegg, offentlige anskaffelser, 
energisparing og energieffektivisering. Tiltakene fordeler seg i hovedsak over temaområdene 
«Kommunal drift» og «Forbruk og avfallshåndtering», se tiltaksliste under. 
 
Det har også kommet nye statlige forslag og planer som kommunen må ta høyde for, bl.a. et 
høringsforslag i regi av Samferdselsdepartementet der det foreslås at det offentlige kun kan 
anskaffe nullutslippsbiler (gjelder personbiler og varebiler) f.o.m. 2022. Det vil kun være mulig å 
anskaffe fossildrevne kjøretøy i unntakstilfeller, der bruken eller annet tilsier at det ikke finnes 
fullverdige nullutslippskjøretøy. Forskriftsforslaget kommer som en oppfølging av den nasjonale 
klimaplanen for 2021-2030, der dette er beskrevet som viktig for å kutte utslipp.  
Per 2021 har Nes kommune til sammen 119 personbiler og varebiler i kommunal virksomhet. 
Dette er i stor grad hybrid og dieselbiler. Nes kommune har kun 4 registrerte elbiler. Når 
leasingperioden på bilene går ut, vil det i hovedsak kun være mulig å lease nye nullutslippsbiler. 
Dette vil også legge føringer for dimensjonering av lademulighet fremover.  

                                                   

11 Iht. anbefalinger om tydelig ansvarsfordeling i Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (FOR-2018-09-28-1469) 
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I forslag til ny tiltaksliste er det tatt høyde for disse faktorene. 
 
Når det gjelder tunge kjøretøy (dvs. kjøretøy med tillatt totalvekt > 3.5 tonn, som lastebiler og 
busser), anbefaler DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) at nullutslippsteknologi og 
biogass prioriteres i offentlige anskaffelser12, og at flytende biodrivstoff ikke prioriteres. 
Bakgrunnen for anbefalingen er at flytende biodrivstoff, som HVO og bioetanol, er omfattet av 
omsetningskravet. I 2020 ble det innført veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff. Målet har vært 
å gjøre det ulønnsomt å selge flytende biodrivstoff utover omsetningskravet fordi man tidligere 
har sett at volum solgt utover kravet i hovedsak har vært konvensjonelt flytende biodrivstoff, blant 
annet palmeolje, som kan ha høy avskogingsrisiko. Etter innføringen av veibruksavgift, samt 
stadig økte omsetningskrav og delkrav for avansert biodrivstoff, fungerer omsetningskravet i 
praksis som et tak for omsatt mengde flytende biodrivstoff i Norge. Ved å anskaffe flytende 
biodrivstoff vil en offentlig oppdragsgiver, typisk en fylkeskommune eller kommune, ta 
merkostnaden av å oppfylle omsetningskravet. Biodrivstoffet kunne alternativt blitt omsatt på en 
annen måte, f.eks. gjennom innblanding i drivstoff som selges på bensinstasjonene (med samme 
klimaeffekt). I forslag til tiltaksliste anbefales derfor nullutslipp og biogass i forbindelse med 
anskaffelse av f.eks. bygg- og anleggstransport/maskiner. 
 
Generelt bør klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser prioriteres høyt, da dette er et av de 
viktigste virkemidlene en kommune har for å begrense utslipp knyttet til egen virksomhet. I ny 
tiltaksliste foreslås det derfor bl.a. at Nes kommune utarbeider en anskaffelsesstrategi for dette. 
Det kan i denne sammenheng nevnes at Viken fylkeskommune og Klima Østfold tilbyr gratis 
bistand og klimarådgivning til Viken-kommuner i innkjøp- og utbyggingsprosesser, blant annet 
innenfor temaet «Strategier og systematisering av klima- og miljøhensyn i kommuners 
anskaffelser»13. 
 
For enkelte utslippskilder (landbruk og deponi) er det særlige behov for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget om bl.a. statistikk og framskrivinger, og dette er da foreslått som egne tiltak 
som skal gjennomføres innen utgangen av 2022, slik at dette er på plass før neste rullering. 
 
Tiltakene som er knyttet til klimatilpasning er videreført i sin opprinnelige form, med unntak av 
noen mindre omformuleringer/presiseringer. 

Tiltaksliste 
 
Temaområde Areal og transport  
Delmål:  
-Transportbehovet til innbyggerne skal reduseres.  
-Andelen reiser som gjøres med kollektivt, sykkel og gange i kommunen skal økes.  
-Det skal tilrettelegges for lademuligheter for elektriske kjøretøy. 
 

Tiltak Målindikator  Kommentarer 

Klimagassutslipp må vurderes 
ved valg av utbyggingsstruktur i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Utbyggingsstruktur bør stimulere 
til økt bruk av kollektiv, sykkel og 
gange fremfor privat biltransport. 

-Andel (i %) av nye boliger 
som legges til eksisterende 
tettsteder. 

-Viktig med tydelige 
bestemmelser i kommuneplanen 
om hvor utbygging skal skje.  
 
-Viktig med tydelige 
rekkefølgebestemmelser som 
ivaretar gang/sykkel. 
 
-Bygge der det er g/s-vei til 
daglige målpunkter.  

                                                   
12 https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/nullutslipp-bor-prioriteres-i-offentlige-
anskaffelser/ 
https://www.anskaffelser.no/nn/verktoy/veiledere/drivstoffmatrise-tunge-kjoretoy-til-veitrafikk  
13 https://klimaostfold.no/klimaradgivning-i-anskaffelser-2/   

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/nullutslipp-bor-prioriteres-i-offentlige-anskaffelser/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/nullutslipp-bor-prioriteres-i-offentlige-anskaffelser/
https://www.anskaffelser.no/nn/verktoy/veiledere/drivstoffmatrise-tunge-kjoretoy-til-veitrafikk
https://klimaostfold.no/klimaradgivning-i-anskaffelser-2/
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Planlegge for, og opparbeide, 
gode og sammenhengende 
gang- og sykkelveier i og 
mellom de største tettstedene i 
kommunen. 
 
 

-Beskrivelse av prosjekter 
som skal gjennomføres iht. 
kommunens 
trafikksikkerhetsplan eller 
andre planer 
 
-Antall km nyetablert gang- 
og sykkelvei i Nes per år, evt. 
supplert med antall km 
utbedret gang- og sykkelvei 
per år. 

-Rekkefølgekrav i 
reguleringsplaner er viktig for å 
lykkes med tiltaket. 
 
-Fylkeskommunen har ansvar 
for planlegging og opparbeidelse 
langs de fylkeskommunale 
veiene i kommunen. 
 
-Utbygging av gang- og 
sykkelveier, særlig mellom 
tettstedene, kan ha negative 
samfunns-, klima- og 
miljøeffekter i form av tap av 
areal (jordbruk, vegetasjon, 
bekker mm.). Forventet bruk må 
veies opp mot de negative 
konsekvensene.  
 

Tilrettelegge for overgang til mer 
klimavennlig transport ved å: 
  
-Sette krav i reguleringsplaner til 
at det anlegges tilstrekkelig med 
lademuligheter for elbil og 
elsykler 
  
-Sette krav til at det anlegges 
sykkelparkering av god kvalitet  

 
 
 
-Reguleringsbestemmelser 
 
-Utvikling i bilparkens 
sammensetning  

-På sikt (mot 2040) må det tas 
høyde for 100 % andel 
elektriske kjøretøy. Mot 2030 
bør det etableres ladepunkter 
ved minst 50 % av plassene. 
Resterende plasser skal ha 
nødvendig infrastruktur / 
tilrettelegging slik at antall 
ladeplasser enkelt kan økes ved 
behov. 
 
- Det må settes krav i 
reguleringsplaner til at 
sykkelparkering er under tak og 
at tilstrekkelig sikkerhet er 
ivaretatt (for å unngå 
tyveri/hærverk). I tillegg bør det 
være mulighet for å lade el-
sykkel. 
 

Etablere lademuligheter for elbil 
og elsykler i tilknytning til 
kommunale bygg basert på 
kommuneorganisasjonens 
ladebehov.  

-Dekningsgrad  
 
-Kartlegging/revisjon av 
ladestrategi så snart som 
mulig  

-Gjelder både eid og leid 
bygningsmasse. 
-Ved leie av bygningsmasse er 
det viktig at kommunen stiller 
krav til ladepunkter ved 
inngåelse av nye kontrakter. 
-Basert på kartlegging kan det 
vurderes å søke Klimasats-
midler. 
  

Utnytte vannbåren varme basert 
på klimavennlig energikilde der 
det er mulig i ny bebyggelse. 
 
 

-Reguleringsbestemmelser / 
kommuneplan 

-Tilknytning til fjernvarmeanlegg 
er et krav i gjeldende 
kommunedelplan for Årnes. 
-Nærvarmeanlegg kan vurderes 
ved utbygging i andre områder.  
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Prøveprosjekt med utlån av 
elsykkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Antall km der elsykkel har 
erstattet bilbruk 
 
-Evt. antall innbyggere som 
har testet elsyklene 
 
 
 
 
 
 
 

-Nes kommune anskaffer 1-2 
elsykler som de ansatte kan 
låne i jobbsammenheng til reiser 
til møter, befaringer o.l. 
-Evt. kan prøveprosjektet også 
inkludere utlån til innbyggere i 
Nes som ønsker å teste ut 
elsykkel. Kommunen kan ta 
kontakt med f.eks. BUA, som er 
en frivillig stiftelse som har et 
system for gratis utlån av 
diverse utstyr. 

 
 
Temaområde Landbruk 
Delmål:  
-Stimulere til økt oppslutning om klima- og miljøtiltak i landbruket.  
 

Tiltak Målindikator Kommentarer 

Veilede, forvalte tilskudd og 
informere om klimavennlig 
jordbruk, fornybar energi i 
landbruket og bruk av tre i 
landbruksbygg. 

-Antall behandlede 
tilskuddssøknader 
 
-Antall møter/markvandringer 
relatert til klima  
 
-Antall infoskriv som 
inkluderer klima  
 
 
-Antall dekar omsøkt 
dreneringstilskudd 

-Tilskuddsforvaltning gjelder 
SMIL (Spesielle miljøtiltak i 
landbruket), RMP (Regionalt 
miljøprogram) og drenering. 
-RMP-søknader omfatter 
klimaråd, fangvekster, nedfelling 
og bruk av tilførselslange ved 
spredning av husdyrgjødsel, 
grasdekte kantsoner og 
Innovasjon Norge-søknader 
som inneholder fornybar energi 
og bruk av tre. 

Nes kommune skal informere 
om og stimulere til tiltak for økt 
binding av CO2 i skog, bidra til et 
aktivt skogbruk og håndheve 
ordninger innen 
foryngelseskontroll og 
resultatkontroll. 

Statistikk for 
-foryngelse av skog  
-tettere planting 
-suppleringsplanting  
-gjødslet skog 

-Tiltak for økt binding av CO2 er 
bl.a. tettere planting og gjødsling 
-Gjødsling kan ha negative 
miljøeffekter (bl.a. for 
vannkvalitet) som det er viktig å 
begrense i størst mulig grad14. 
-Handlingsplan for skogbruk i 
Oslo og Viken 2021-2025 har 
fokus på skogbrukets bidrag til å 
møte klimautfordringene og 
samtidig gi verdiskaping i 
næringskjeden.  

Nydyrking, nedbygging og nye 
torvuttak av myr skal unngås. 
 
 

-Arealendring fra myr til 
annet formål. 

-Avgjøres gjennom politisk 
prosess. 

-Nydyrking av myr er ikke tillatt 
(jfr. § 5a i FOR-1997-05-02-
423). Kommunene kan gi 
dispensasjon på visse vilkår. 

Undersøke eksisterende og evt. 
nye nasjonale og regionale 
framskrivinger for 
klimagassutslipp i landbruket 
mot 2030, samt vurdere 
mulighet for å beregne effekt 
kommunale tiltak. 
 

-Gjennomførte undersøkelser 
i løpet av 2022. 

-Et forbedret kunnskaps-
grunnlag vil være svært nyttig 
ved neste rullering av 
kommunedelplanen (planlagt i 
2023), da dette vil gi bedre 
forutsetninger for å vurdere bl.a. 
måloppnåelse og et mer konkret 
delmål for temaområdet. 

                                                   
14 https://www.nibio.no/tema/skog/skogbehandling-og-skogskjotsel/gj%C3%B8dsling-av-skog  

https://www.nibio.no/tema/skog/skogbehandling-og-skogskjotsel/gj%C3%B8dsling-av-skog
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Temaområde Kommunal drift 
Delmål: 
-Nes kommune skal redusere det totale energiforbruk per m2 i egne bygg med 40 % innen 2030 i 
forhold til 2009. 
-Det skal være økt fokus på klima, energi og miljø i kommunale bygg- og anleggsprosjekter. 
 

Tiltak Målindikator Kommentarer 

Øke andelen kommunale 
byggeprosjekter som er forbilder 
for klimavennlig bygging/bygg.  
 
 

-Andel (%) miljøsertifiserte 
byggeprosjekter  

-Byggeprosjekter, herunder 
formålsbygg, er utpekt som en 
stor kilde til klimagassutslipp 
innenfor kommunens egen 
virksomhet i 2019 (Kilde: 
Klimaregnskap Nes kommune 
2019, Asplan Viak, rapport 
datert 24. sept. 2020). 
-For nye bygg eller større 
rehabiliteringer bør 
miljøsertifisering vurderes, f.eks. 
BREEAM eller tilsvarende. 
 

Benytte klima- og miljøvennlige 
byggematerialer og fornybare 
energikilder i nye kommunale 
byggeprosjekter. 
 
Miljødeklarasjoner (EPD) av 3-5 
viktigste materialgrupper skal 
innhentes ved nybygg og større 
rehabiliteringsprosjekter. 
 

-Gjennomførte vurderinger / 
analyser 
 
 
 
-Andel byggeprosjekter med 
innhentet EDP. 
 

-Tre skal særlig vurderes som 
konstruksjonsmateriale.  
 
-Innhenting av EDP 
(Environmental Product 
Declaration) kan bidra til økt 
fokus på materialvalg og utslipp. 

Det skal utarbeides 
klimabudsjett for alle 
kommunale byggeprosjekter 
over 50 MNOK, som gir 
grunnlag for sammenligning i et 
klimaperspektiv. 
Det skal bl.a. tilstrebes å velge 
mest mulig klimavennlige 
materialer.  
 

-Utarbeidede klimabudsjett 
for byggeprosjekter over 50 
MNOK 

-Ved nybygg må forskjellige 
byggemetoder vurderes opp mot 
hverandre.  
Optimalt skal klimabudsjett 
sammenlignes mot et relevant 
og sammenlignbart 
referansebygg. 

Nes kommune skal øke bruken 
av utslippsfrie og/eller 
biogassdrevne kjøretøy og 
anleggsmaskiner i sine bygg- og 
anleggsprosjekter. 

-Andel utslippsfrie og/eller 
biogassdrevne kjøretøy og 
maskiner per bygg / 
anleggsprosjekt 
 

-Muligheten for helt eller delvis 
bruk av utslippsfrie og/eller 
biogassdrevne kjøretøy og 
maskiner skal vurderes i alle 
relevante prosjekter. Jfr. for 
øvrig tiltak vedr. offentlige 
anskaffelser under temaområde 
«Forbruk og avfallshåndtering». 

Kommunen gjennomfører tiltak 
for sentral driftsstyring (SD) av 
energiforbruk ved rehabilitering 
av kommunale bygg og anlegg 
samt ved større tekniske 
oppgraderinger / utskiftninger. 
 
 

-Gjennomførte tiltak  -Løpende arbeid. Må følge 
oppgraderinger og 
rehabiliteringer, siden moderne 
lokale styringer av ventilasjon, 
lys, varme o.l. må være på plass 
før SD-anlegg vil kunne lønne 
seg. 
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Kommunen skal øke andelen 
fornybare energikilder i 
kommunale formålsbygg. 
Vurdert etter økonomiske 
besparelser og 
energireduksjoner. 
 
Kommunen analyserer alle 
kommunale bygg med tanke på 
fornybar energi. 
 

-Andel (i %) fornybare 
energikilder 
 
 
 
 
 
-Utarbeidet analyse, rulleres 
jevnlig. Oppstart 2022. 

-Tiltaket er avgjørende for å nå 
delmålet om 40 % reduksjon i 
energiforbruket innen 2030. 
 
-Per i dag er andelen bygg med 
minst en fornybar energikilde 
(egenprodusert) 12 %.  

Kommunen skal systematisk 
øke andelen LED-belysning i 
kommunale formålsbygg. 
 
 
 
 

-Utarbeidet plan innen 
utgangen av 2022  
 
-Andel LED (i %), 
evt. supplert med antall som 
er skiftet ut per år og spart 
energi/kWh per år. 

-De siste årene har det vært en 
jevn utskiftning av lyskilder og 
armaturer fra halogen til LED. 
Per i dag har anslagsvis 15-20 
% av formålsbyggene i 
hovedsak LED-belysning. 
 

Kommunen skal ha fokus på 
energi- og vannbesparende 
løsninger ved rehabilitering av 
kommunale omsorgs- og 
utleieboliger. 

-Gjennomførte 
vurderinger/analyser 
(løpende) 
 

-Sparehoder på dusj o.l. 

Fullføre oppgradering til LED-
belysning i kommunale gatelys  
 

-Andel LED (i %), evt. 
supplert med antall som er 
skiftet ut per år og spart 
energi/kWh per år. 
 

-100 % LED innen utgangen av 
2023 
 

Vurdere endrede tidspunkt på 
døgnet for slukking av 
veibelysning, særlig i 
sommerhalvåret. 

-Gjennomført utredning og 
politisk behandling. 

-Innen utgangen av 2022 
 

Ved anskaffelser knyttet til 
gatebelysning skal 
energisparing og innovative 
løsninger vektlegges.  
 
Utrede utvidet bruk av 
bevegelsessensorer knyttet til 
gatebelysning. 

-Kvalitativ beskrivelse, evt. 
supplert med antall relevante 
anskaffelser 
 
-Gjennomført utredning innen 
utgangen av 2023. 

-Løpende oppgave 
 
-I henhold til gjeldende 
veilysnorm.  
 
-Innovative løsninger kan være 
f.eks. solcelledrevne 
belysningssystemer med eller 
uten nettstrøm og smarte 
gatelys som kun har optimalt lys 
når det trengs med for eksempel 
dimming, radarsensor og trådløs 
radiokommunikasjon. 
 

Energieffektiviteten i vann- og 
avløpshåndteringen skal økes: 
 
-Energieffektiviteten prioriteres 
som en sentral 
planleggingsparameter i ny 
hovedplan for avløpssystemet i 
kommunen.  
 
-Inn- og utlekking i rørsystem 
skal reduseres. 
 

 
 
 
-Utvikling i energiforbruk 
 
 
 
 
 
-Antall m. ledning rehabilitert 
eller skiftet 
 

-Kommunens pumpestasjoner 
har per i dag et stort 
energiforbruk 
 
-Ved utbedring av gamle rør skal 
det benyttes klimavennlig 
metode for gjennomføring.  
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Minimum én kommunal 
virksomhet miljøsertifiseres.  

-Antall gjennomførte 
sertifiseringer  
 
 

-Per i dag er ingen virksomheter 
i Nes kommune miljøsertifisert. 
 
-Esval KF er i gang med å 
sertifisere seg etter bl.a. ISO 
14001 (miljøledelse). Etter 
planen ferdig sertifisert i 2022. 

Tilrettelegge for digitale møter 
og streaming av seminar o.l. for 
å redusere behovet for 
jobbreiser og transport generelt.  

  

Gjennomføre 
informasjonskampanjer i sosiale 
medier og møter i offentlige rom 
om klima, energi og bærekraftig 
forbruk. 
 

-Antall gjennomførte 
kampanjer og/eller 
arrangement/møter per år 

-Tiltaket vil bidra til økt 
bevissthet rundt klima- og 
miljøspørsmål. 

Utarbeide årlige klimaregnskap 
for Nes kommune som 
geografisk enhet og Nes 
kommunes egen virksomhet. 

-Utarbeidede klimaregnskap -I henhold til kommunestyre-
vedtak 28.5.2019. 
Klimaregnskapene skal 
inkluderes i årsmeldingen. 
-Klimaregnskap er et viktig 
verktøy for å vurdere 
kildebidrag, trender og 
fremtidige tiltak. 

 
 
Temaområde Forbruk og avfallshåndtering 
Delmål: 
-Kommunen skal styrke klima-, miljø- og energiperspektivet ved valg av produkter, tjenester og 
leverandører. 
-Utslipp fra avfallsdeponier skal reduseres med 40 % innen 2030 i forhold til 2009. Kunnskap om 
tallgrunnlag/statistikk og framskrivinger skal styrkes innen utgangen av 2022.  
-Andelen gjenbruk skal ha økt innen 2030.  
 

Tiltak Målindikator Kommentarer 

Det skal stilles krav til at 
kommunens personbiler og lette 
varebiler er utslippsfrie.  
 
Ved anskaffelse av tunge 
kjøretøy og maskiner skal 
utslippsfrie og/eller 
biogassdrevne alternativer 
vurderes. 
 

-Andel utslippsfrie eller 
biogassdrevne kjøretøy og 
maskiner i kommunens 
kjøretøy- og maskinpark 
 
-Andel utslippsfrie eller 
biogassdrevne kjøretøy i 
transporttjenester 
 
 
 

-Med utslippsfritt menes 
elektrisk eller hydrogen.  
 
-Høringsforslag til «Forskrift om 
energi- og miljøkrav ved 
anskaffelse av kjøretøy til 
veitransport» i regi av 
Samferdselsdepartementet 
foreslår at det offentlige kun kan 
anskaffe nullutslippsbiler f.o.m. 
2022. (Gjelder lette kjøretøy). 
Dersom det primære behovet 
ikke kan dekkes ved bruk av 
nullutslippskjøretøy kan unntak 
vurderes. 
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Klima- og miljøhensyn skal 
tillegges vekt i offentlige 
anskaffelser der det er relevant.  
 

• Nes kommunes egne 
anskaffelser 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Anskaffelser i regi av 
ØRIK 

 
 
 
 
-Utarbeidet anskaffelses-
strategi for Nes kommune 
med økt klima- og miljøfokus 
innen utgangen av 2023. 
 
 
 
 
 
 
-Forespørsel/dialog med 
ØRIK / samarbeids-
kommunene så snart som 
mulig. 

-Nes kommune deltar i 
innkjøpssamarbeidet ØRIK, og 
kan til en viss grad påvirke 
anskaffelsene som gjøres her. 
Nes kommune bør være en 
pådriver for at klima og miljø 
tillegges økt vekt i anskaffelsene 
som gjennomføres i regi av 
ØRIK. 
-Det bør bl.a. ses på 
mulighetsrommet for å benytte 
kortreiste varer og tjenester 
(lokale leverandører). 
 
-Kongsvingerregionen 
gjennomfører nå 
klimasatsprosjektet «Mer 
klimavennlige innkjøp i 
Kongsvinger-regionen», som 
skal være ferdig i 2022. Nes bør 
undersøke resultatene fra dette 
prosjektet.  

Innføre krav om 
avfallshåndtering og 
energistyring i offentlige 
kontrakter.  

-Krav i kontrakter  
 

Forut for riving av kommunale 
bygg skal muligheten for 
gjenbruk av selve bygget, 
materialer og inventar vurderes. 
 
 

-Vurderinger gjennomført -Tiltaket bidrar til økt fokus på 
sirkulær-økonomisk tenkning og 
handling i praksis, samt fokus på 
rehabilitering sammenlignet med 
nybygg. 

Vurdere muligheten for 
biogassproduksjon av slam fra 
kommunens renseanlegg 
(Fjellfoten) 

-Fullført utredning og politisk 
behandling 
 

-Utredning er ferdigstilt, avventer 
politisk behandling.  
-Tiltaket er ENOVA-støttet. 

Redusere metangasslekkasje 
fra avfallsdeponi (Esval).  
 
Forbedre kunnskap om 
tallgrunnlag og framskrivninger 
mot 2030. 
 

-Utvikling i utslipp og mengde 
oppsamlet gass 
 
-Ferdig utredning / analyse i 
løpet av 2022 

-Det er per i dag usikkerhet 
knyttet til utslippstallene for 
deponi. 
 
-Det er viktig å få klarhet i 
utslippstallene. 
En utredning/analyse vil også gi 
økte forutsetninger for å vurdere 
måloppnåelse i årene fram mot 
2030 og evt. potensiale for å 
øke delmålet. 
 

Tilrettelegge for økt 
sorteringsgrad av 
husholdningsavfall. 
 
Ta initiativ til samarbeid med 
andre kommuner / 
avfallsselskaper vedr. 
samarbeid og felles anskaffelser 
av moderne teknologi. 

-Sorteringsgrad 
 
 
 
-Initiativ /utredning 

-Nasjonalt regelverk: Innen 2025 
skal minst 55 % av 
husholdningsavfall og lignende 
næringsavfall sorteres. Kravet vil 
strammes ytterligere i 2030 og 
2035.  
-Det er krevende å nå disse 
målene uten moderne teknologi, 
som maskinell sortering av 
avfall, noe som krever 
samarbeid med andre 
kommuner/avfalls-selskaper. 
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Temaområde Klimatilpasning 
Delmål:  
-Nes kommune skal redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser oppstår på 
grunn av klimaendringer, samt redusere konsekvensene av slike hendelser 
 

Tiltak Målindikator Kommentarer 

Med utgangspunkt i overordnet 
ROS-analyse skal 
kommunalområdene innarbeide 
beredskap for hendelser 
forårsaket av klimaendringer, 
herunder ekstremvær, i egne 
beredskapsplaner der det er 
relevant. 
 

-Utarbeidede 
beredskapsplaner 

-Gjeldende overordnet ROS-
analyse (datert 19.2.2018) peker 
på at kommunen er særskilt 
sårbar for ekstrem nedbør (rød 
kategori).  
 

Hensynet til klimaendringer skal 
inkluderes i all relevant 
planlegging (kommuneplan, 
reguleringsplaner osv.). 

-Krav i kommuneplan, 
reguleringsplaner 

 

Eksisterende flomveger i 
terrenget skal bevares og ved 
behov skal det avsettes areal for 
nye flomveger. 
 

-Krav i kommuneplan, 
reguleringsplaner 

 

Bekkelukkinger skal unngås. 
Muligheten for å gjenåpne 
bekkelukkinger skal vurderes 
ved større tiltak over eldre 
bekkelukkinger.  

-Krav i kommuneplan, 
reguleringsplaner 

 

 
 

Vurdering av måloppnåelse for overordnet mål om 60 % reduksjon i utslippene 
Et overordnet mål i kommunedelplan for klima, energi og miljø er at Nes kommunes totale 
klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået innen 203015. Det betyr at det 
totale utslippet av klimagasser i Nes kommune i 2030 ikke skal overstige ca. 40 000 tonn CO2 
ekvivalenter. For å nå dette målet, må utslippene nær halveres i årene fram mot 2030 (regnet fra 
2019-nivå), jfr. utslippstall i kapittel 2.  
 
Nedenfor følger en overordnet vurdering av måloppnåelse for temaområdene Areal og transport, 
Landbruk, Kommunal drift og Forbruk og avfallshåndtering. (Dette er ikke relevant for 
temaområde Klimatilpasning).  
 
For flere av tiltakene finnes det sannsynligvis metoder for å estimere effekt i mer detalj16. I tillegg 
finnes det flere nasjonale og regionale handlingsplaner og framskrivinger som det kunne vært 
nyttig å se nærmere på. Det har imidlertid ikke vært mulig å undersøke dette innenfor tidsrammen 
av arbeidet. Det anbefales at effektberegninger, framskrivinger og vurdering av måloppnåelse 
vurderes i mer detalj ved neste rullering.  
 
Måloppnåelse vil i mange tilfeller kunne avhenge av flere aktører, både kommunale, statlige og 
private. Som et eksempel er det i hovedsak nasjonal politikk og virkemiddelbruk som styrer 

                                                   
15 Målet er knyttet til de totale, direkte utslippene (jfr. utslippsstatistikk i regi av Miljødirektoratet). 
16 F.eks. har Miljødirektoratet utarbeidet regneark som kan benyttes 
(https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/)  

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/
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utviklingen i elbilsalget. Kommunen, i sin rolle som planmyndighet, må sørge for å stille krav til 
utbyggere og tilrettelegge for lademuligheter.  
 
Det er veldig viktig å være klar over at utslippsregnskapet til Miljødirektoratet ikke nødvendigvis 
vil gjenspeile tiltakene som en kommune iverksetter. For det første vil detaljnivået i dataene være 
av stor betydning. Det er først og fremst i tilfeller der utslippene er beregnet ved hjelp av 
informasjon om aktivitet på kommunenivå eller informasjon fra enkeltvirksomheter at regnskapet i 
stor grad fanger opp effekt av tiltak som påvirker aktivitetsnivået. For det andre benyttes 
nasjonale utslippsfaktorer for en del data, til tross for at det er store forskjeller mellom 
kommunene. Tiltak som endrer utslippsfaktoren på lokalt nivå vil ikke fanges opp på 
kommunenivå dersom utslippene fordeles ved hjelp av fordelingsnøkler. Et tredje aspekt som gjør 
det vanskelig å se effekten av tiltak på lokalt nivå, er at tiltak ofte er rettet inn mot enkelte 
utslippskilder, mens utslippsregnskapet viser aggregater av kilder. Endringer i andre utslippskilder 
innenfor aggregatet av kilder vil derfor kunne kamuflere effekten av enkelttiltak. 
Miljødirektoratet jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på utslippsstatistikken. 
 
Måloppnåelse innen temaområde Areal og transport  
En utbyggingsstruktur som stimulerer til økt bruk av kollektiv, sykkel og gange er et svært viktig 
tiltak for å redusere klimagassutslipp. Å begrense vekst i biltrafikk har også en rekke andre 
fordeler, f.eks. når det gjelder å begrense kø, støy, veistøv og bruk av arealer til parkering. 
 
Å planlegge for, og opparbeide, gode og sammenhengende gang- og sykkelveier vil være et 
viktig tiltak for å få flere til å velge gange og sykkel. Det samme gjelder etablering av 
lademuligheter for elsykler samt trygg sykkelparkering. 
 
Veitrafikk står i dag for ca. 30 % av de totale, direkte klimagassutslippene i Nes. En videre 
overgang fra bensin/dieseldrevne kjøretøy til nullutslippskjøretøy er et svært effektivt tiltak for å 
redusere utslippene i kommunen fram mot 2030. Ladeinfrastruktur for elbiler er en forutsetning for 
å få til en rask utskiftning av bilparken, og kommunen har en viktig rolle for å 
planlegge/tilrettelegge for dette. Den isolerte effekten på klimagassutslipp ved overgang fra 
fossildrevne til elektriske biler kan tallfestes (dvs. estimeres i CO2-ekvivalenter). Nasjonale 
framskrivinger mot 203017 anslår en nedgang i klimagassutslipp fra kjøretøy i størrelsesorden 20-
30% (dette inkluderer også reduksjoner i utslipp fra tunge kjøretøy).  
 
Den isolerte effekten av de øvrige tiltakene knyttet til transport (etablering av gang- og sykkelveier 
og sykkelparkering) er mer krevende å tallfeste. For å måle utviklingen i andelen som går, sykler 
eller reiser kollektiv er det nødvendig å gjennomføre reisevaneundersøkelser, trafikktellinger eller 
tilsvarende.  
 
Effekten av bruk av vannbåren varme basert på klimavennlig lokal energikilde er vanskelig å 
tallfeste. Effekten vil bl.a. variere med hvilken teknologi som benyttes og energibehovet.  
 
Det foreslåtte prøveprosjektet med utlån av elsykkel vil i seg selv ha en ubetydelig effekt på 
klimagassutslippene i Nes, men vil kunne bidra til å øke interessen for bruk av elsykler samt 
spare kommunen for noe bilbruk. 
 
Samlet sett vurderes tiltakene under Areal og transport å bidra til en relativt stor reduksjon i 
klimagassutslippene i Nes fram mot 2030 (i størrelsesorden 10-15 % nedgang i de totale 
utslippene i Nes). 
 
Andre faktorer som kan påvirke utviklingen i utslipp: I forbindelse med ny E16 er det utarbeidet 
klimabudsjett for de ulike korridorene18. De beregnede klimagassutslippene inkluderer 
livsløpsutslipp knyttet til materialproduksjon, utbygging, drift og vedlikehold. I tillegg inngår 
arealbeslag19 og transportutslipp i drift. Prosjektet er nå i planfase kommunedelplan. Det er ikke 

                                                   
17 F.eks. Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 2019, TØI (2019).  
18 KDP E16 E6 Kongsvinger Klimabudsjett, Nye Veier 26.3.21 
19 Arealbeslag er koblet til Miljødirektoratets statistikk for utslipp og opptak fra skog og arealbruk 
(https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-arealbruk-kommuner/).   

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-arealbruk-kommuner/
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fastsatt tidspunkt for byggestart. I årene fram mot 2030 vil bygg- og anleggsfasen kunne påvirke 
klimagassregnskapet til Nes som geografisk enhet, men det er usikkert i hvilken grad. Dette vil 
bl.a. avhenge av størrelsen på andre kilder, samt hvilken metodikk som benyttes i 
klimaregnskapet til Miljødirektoratet.  
 
Måloppnåelse innen temaområde Landbruk  
Jordbruk står per i dag for nær 30 % av de direkte klimagassutslippene i Nes.  
Grovt sett stammer utslippene fra tre utslippskilder: gjødselhåndtering (utslipp fra lager), 
fordøyelsesprosesser hos husdyr og utslipp knyttet til jordbruksarealer, herunder gjødsling, 
planterester, bruk av slam, lystgassutslipp fra avrenning, nedfall av ammoniakk og oppdyrket 
organisk jord (myr). Utslipp fra maskiner og energibruk i jordbruket inngår ikke i disse tallene, da 
de i Miljødirektoratets utslippsregnskap faller inn under utslippskildene «Annen mobil 
forbrenning» (dieseldrevne motorredskaper, som omfatter bl.a. traktorer) og «Oppvarming».  
 
Jordbruksproduksjon er basert på fotosyntesen og vil, i alle former, ha noe utslipp av klimagasser 
knyttet til det biologiske kretsløpet. Nes kommune har i dag 300 aktive jordbruksforetak som 
søker produksjonstilskudd. 22,2 % av kommunens areal er jordbruksareal og Nes er den nest 
største kornprodusenten i Viken med ca. 115 000 dekar produsert korn. Det dyrkes korn på ca. 
86 % av jordbruksarealet og grovfôr på ca. 11 %. Av 300 jordbruksforetak har 69 
husdyrproduksjon – 7 foretak har melkekyr, 18 har sau og 24 har ammekyr. Resterende 
husdyrforetak har purker/gris, kylling, høner og geiter (Arealbarometer for Nes, NIBIO).  
 
Utgangspunktet for utslippstallene på kommunenivå er beregninger på nasjonalt nivå, som brytes 
ned til fylke og kommune ved ulike fordelingsnøkler som for eksempel antall husdyr, beregnet 
mengde nitrogen i husdyrgjødsel, fulldyrket jordbruksareal og beregnet areal organisk jord. 
Statistikken for klimagassutslipp i jordbruket i Nes kommune henger med andre ord sammen med 
oppnådde resultater nasjonalt og regionalt og vil variere med antall husdyr og dekar jordbruksjord 
i kommunen. Statistikken vil ikke nødvendigvis fange opp lokale tiltak. 
 
I juni 2019 inngikk regjeringen, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag en 
intensjonsavtale om klimamål for jordbruket. Avtalen omhandler både utslippskutt og økt 
karbonopptak, som samlet skal utgjøre 5 millioner tonn CO2-ekvivalentar i tiårsperioden 2021–
2030. Avtalen omfatter klimatiltak som kan tilskrives all jordbruksaktivitet innenfor sektorene 
jordbruk, transport, oppvarming av bygg og arealbrukssektoren (unntatt skog) i det offisielle 
klimagassregnskapet. Ansvaret for utslippskuttene er delt mellom jordbruket og regjering. Avtalen 
legger til grunn at jordbruket selv skal ta en vesentlig del, f.eks. gjennom fôr- og avlsutvikling, 
overgang til fossilfri energibruk og bedre gjødselhåndtering. Tiltak og virkemidler for å følge opp 
klimaarbeidet skal vurderes i de årlige jordbruksforhandlingene. Det ventes at det vil ta tid før 
effekten av tiltakene blir synlig i utslippsregnskapet (sannsynligvis mot slutten av 
avtaleperioden)20. 
 
Miljødirektoratet publiserer også statistikk for utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk21. 
Tallene viser at det var et netto opptak av klimagasser i skogsektoren på ca. 160 000 tonn CO2-
ekvivalenter i Nes i 2015. Selv om 116 hektar skogsareal gikk til andre arealformål mellom årene 
2010-2015, økte netto opptak. Dette skyldes økt tilvekst/økning i biomasse på eksisterende 
skogarealer.  
Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-202522, har fokus på skogbrukets bidrag til å 
møte klimautfordringene og samtidig gi verdiskaping i næringskjeden.  
 
Utviklingen i klimagassutslipp i landbruket, både i jordbruket og skogbruket, vil i stor grad være 
avhengig av det næringen selv gjør av tiltak, og av nasjonale tiltak. Kommunen behandler 
søknader om statlige tilskudd til klima- og miljøtiltak, og har ellers en informasjons- og 
veiledningsrolle overfor landbruket. Det gis statlige tilskudd til blant annet miljøvennlig gjødsling, 
fangvekster, klimarådgiving og drenering. Klimaeffekten av kommunens innsats er vanskelig å 
tallfeste.  

                                                   
20 Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021–2030, Klima- og miljødepartementet (2021) 
21 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-arealbruk-kommuner/  
22 Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 1.3.2021 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-arealbruk-kommuner/


 

 
 

17 

 
I tiden fram mot neste rullering av kommunedelplan for klima, energi og miljø anbefales det at 
Nes kommune undersøker om det finnes metoder for å beregne effekt av enkelte av de 
kommunale tiltakene innen landbruk. I tillegg bør kommunen undersøke regionale og nasjonale 
framskrivinger mot 2030, da denne kunnskapen vil være en forutsetning for å kunne vurdere 
måloppnåelse.  
 
Samlet effekt av tiltakene under temaområde Landbruk er på nåværende tidspunkt usikker og 
vanskelig å tallfeste. 
 
Måloppnåelse innen temaområde Kommunal drift 
Som omtalt i kapittel 2 ble det i 2020 utarbeidet et klimaregnskap for Nes kommunes egen 
virksomhet for året 201923. Tiltakene innenfor temaområde «Kommunal drift» vurderes å gi god 
effekt når det gjelder å redusere utslippene fra kommunens egen virksomhet, da temaområdet 
bl.a. inneholder tiltak for å redusere utslipp fra kommunens bygg- og anleggsprosjekter og tiltak 
for å redusere energibruk. (Effekt av tiltak knyttet til andre store utslippskilder i den kommunale 
virksomheten, som offentlige anskaffelser og transport, inngår i «Forbruk og avfallshåndtering» 
under). 
 
Det totale klimagassutslippet knyttet til kommunens egen virksomhet i 2019 er i klimaregnskapet 
beregnet til å være ca. 17 600 tonn CO2-ekvivalenter24. Dette er imidlertid et fotavtrykksbasert 
regnskap, hvor størstedelen av utslippene er indirekte (se kapittel 2). Det anslås at maksimalt 1/5 
av utslippene er direkte. Til sammenligning er de direkte utslippene i Nes som geografisk enhet i 
2019 beregnet til å være ca. 78 000 tonn CO2-ekvivalenter. Målt opp mot utslippene i Nes-
samfunnet totalt sett, vil derfor effekten av tiltakene under temaområde «Kommunal drift» være 
relativt liten (mindre enn 5 %). Det vurderes likevel som viktig at Nes kommune går foran og 
gjennomfører energieffektivisering og klimakutt i egen virksomhet. Dette er et felt som kommunen 
rår over og kan påvirke. Tiltak som retter seg mot f.eks. energisparing vil for øvrig kunne gi 
økonomiske besparelser for kommunen. 
 
Måloppnåelse innen temaområde Forbruk og avfallshåndtering 
Utslipp fra deponi står per i dag for drøyt 30 % av de direkte klimagassutslippene i Nes. I henhold 
til gjeldende delmål for temaområdet skal utslipp fra avfallsdeponi reduseres med 40 % innen 
2030 i forhold til 2009-nivå.  
 
I perioden 2009-2019 har det vært en markant nedgang i utslippene fra deponi, og nivåene ser 
nå ut til å nærme seg delmålet. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til utslippstallene, som 
kommunen må få klarhet i. Som et tiltak foreslås derfor å forbedre kunnskapen om tallgrunnlag 
og framskrivninger mot 2030, slik at dette er på plass før neste rullering av kommunedelplan for 
klima, energi og miljø. I den forbindelse bør man også se på muligheten for å sette et mer 
ambisiøst delmål for deponiutslipp. 
 
Esval Miljøpark KF har nylig igangsatt en undersøkelse for å kartlegge tidligere deponerte 
mengder, og sammensetningen av avfallet i deponiet. Dette kan bidra til å få klarhet i 
utslippstallene. 
 
Når det gjelder Nes kommunes egen virksomhet, anses tiltakene knyttet til klimavennlige 
offentlige anskaffelser og transport som effektive for å kutte utslipp. Effekten som disse tiltakene 
har på klimagassutslippene i Nes totalt sett, dvs. målt opp mot utslippene i Nes-samfunnet som 
helhet, er imidlertid relativt liten, jfr. vurdering under «Kommunal drift». 
 
Samlet effekt av tiltakene under temaområde Forbruk og avfallshåndtering er på nåværende 
tidspunkt usikker. Dersom man legger til grunn at deponiutslippene går ned i henhold til delmål, 
vurderes effekten som relativt stor (i størrelsesorden 15 % reduksjon i de totale utslippene i Nes).  
 

                                                   
23 Klimaregnskap Nes kommune 2019, Asplan Viak (Sept. 2020) 
24 Det presiseres at utslipp knyttet til deponi ikke inngår i modellen som er benyttet i klimaregnskapet for Nes 
kommunes egen virksomhet. 
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Totalvurdering  
De foreslåtte tiltakene for 2022-2023 vil bidra til at klimagassutslippene i Nes reduseres, både 
innenfor kommunens egen virksomhet og i Nes-samfunnet som helhet.  
 
På nåværende tidspunkt ser det ut til at tiltakene vil bidra til at utslippene i Nes vil være redusert 
med ca. 30-35 % i 2030 sammenlignet med 2009-nivå. Det legges da bl.a. til grunn at 
deponiutslippene går ned i henhold til gjeldende delmål, samt at utslippene fra veitrafikk 
reduseres med ca. 20-30 % fram mot 2030. Det presiseres at det er usikkerheter knyttet til disse 
tallene. Det presiseres også at tiltak og framskrivinger innenfor temaområde Landbruk ikke er 
medregnet, da dette på nåværende tidspunkt er usikkert og vanskelig å tallfeste. 
 
Tallene indikerer at det vil være behov for flere tiltak i årene fram mot 2030 dersom man skal nå 
det ambisiøse overordnede målet om 60 % reduksjon. En nærmere vurdering av bl.a. potensialet 
for å øke delmålet for deponiutslipp og estimering av effekt av tiltak i landbruket må vurderes ved 
neste rullering.  
 
 
 
 
 
 


