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Miljødirektoratets verktøykasse

1. Veiledning

2. Klimagasstall

3. Klimasats

Fylkesmannen følger opp



Velkjent stoff?



Hvordan kan kommunene bruke tallene?

Nyhetsklipp fra Sogn Avis 15. aug. 2018
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Hvorfor er lokale klimatiltak viktig?

� Kommunene bør bidra

– Betydelige utslipp, blant annet fra 
veitrafikk, jordbruk osv.

– Kommunens mange roller –
samfunnsutvikler, innkjøper,  
tjenesteprodusent… 

– Nær folk og virksomheter

– Rammes av klimaendringer

� Og kommunene skal bidra!

Nyhetsklipp fra wbur.org



� 2009: Alle kommuner må 
ha en klimaplan!

� Statlig planretningslinje 
(SPR) for klima- og 
energiplanlegging

� OBS – en plan i seg selv 
kutter ikke utslipp!

Krav fra staten



Hva står i SPR?

– Slår først og fremst fast at kommunen må ha en plan

– Valgfritt: Egen plan eller integrert i kommuneplan

– Kommunene skal gå foran

– Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner

– Bruke flere roller og virkemidler

– Legges til grunn i planlegging og enkeltvedtak

– Følge prosesskrav i plan- og bygningsloven:

• krav til handlingsprogram, årlig rullering 

• plan skal vurderes revidert minst hvert fjerde år



• Hele veilederen ny i 2016
• Ny statistikk og beregningsmaler 

i 2018
• Nyheter 2018 -2019: 

− Flere eksempler på tiltak
− Flere beregningsmaler
− Veiledningspakker: 

Ladepunkter, elsykkel, 
anleggsplasser, matsvinn, 
forankring/klimaledelse…





Ny klimagasstatistikk



Ny og bedre klimagasstatistikk

� SSBs statistikk lagt ned i 2012

� Miljødirektoratet betaversjon april 
2018 – bygger på SSB

� Forbedringer:
– Nye utslippskilder

– Mer detaljerte utslippskilder

– Nytt brukergrensesnitt 

� Midlertidig løsning – innspill 
velkommen!

� Miljøstatus.no og Miljøkommune.no 

� Mer kommer – 2018/ vår 2019



Rammer og metode

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/
publikasjoner/M989/M989.pdf

� Direkte utslipp – nasjonale regler

� Geografisk avgrensning - utslippene skal 
være adderbare mellom kommuner

� CO2, metan og lystgass

� Tidsserie 2009, 2011, 2013, 2015 og 2016

� Enhet tonn CO2-ekvivalenter

� Samme metodikk for alle år i tidsserien

� Metodenotat gir mange svar!



(Hva med tall før 2009…?)



Hvor finner jeg tallene?

� Gå til 
http://www.miljostatus.no/

� Trykk på «tema»

� Velg «klima»

� Velg «Statistikk for 
klimagassutslipp i kommuner»

Direkte lenke: 
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-
klimagassutslipp/klimagassutslipp-kommuner/

Eller via Miljøkommune: 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-
statistikk-og-andre-tall/Hvordan-bruke-klimagasstatistikken-for-kommuner/
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Webinar og metodenotat



Videre arbeid

� IT-utvikling

� Videreutvikling utslippskilder 

� Ny modell for veitrafikk

� Utslippsregnskap for skog, 
areal og arealbruksendringer

Foto: Miljødirektoratet



Skog, areal og arealbruksendringer

� Utslipp/opptak fra seks arealbrukskategorier 
og overganger mellom dem

– Skog

– Utbygd areal

– Beite

– Dyrket mark

– Vann og myr

– Annen utmark

� OBS – ikke transportutslippene

� Hvert 5. år – 2010 og 2015

� Mulig lansering vår 2019



Praktisk oppgave!

Ordføreren ringer deg: 

«Vi har jo vedtatt i forrige klimaplan å kutte utslippene med 50% fra 
1990 og frem til 2020. Hvordan ligger vi an, egentlig?» 

Hun lurer også på hvor de største utslippene i kommunen kommer 
fra, og hvordan dere ligger an i forhold til nabokommunene. 

Finn informasjon og tall, og noter ned et svar til ordføreren (5 min)

Snakk med personen ved siden av deg (5 min)



Spørsmål?



Nytt verktøy – beregne klimaeffekt



Hva er effekten av klimatiltaket?

� Hvorfor behov?

– Søke tilskudd, f.eks. fra Klimasats

– Behandle eller fremme politiske 
forslag – vurdere konsekvenser

– Prioritere innsats – hvor får vi mest 
klimagevinst? 

� Gir grunnlag for sammenlikning

– Like utslippsfaktorer

– Kvalitetssikret informasjon

Bærum kommune fikk støtte til fossilfrie 
byggeplasser. Foto: Miljødirektoratet



Tiltaksberegninger

� 13 tiltaksberegningsmaler er publisert 
som betaversjoner på 
Miljøkommune.no

� Ønsker tilbakemeldinger

� Oppdatere, videreutvikle og inkludere 
nye regneark og mer veiledning i løpet 
av 2018

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/



Tiltaksberegninger

Tiltak Kan påvirke følgende kilder i klimagasstatistikken for kommuner

Person- og varebiler - teknologi- og kjørelengdetiltak Veitrafikk

Busser— teknologitiltak Veitrafikk

Lastebil og varebil—teknologi- og kjørelengdetiltak Veitraikk

Fjernvarmeproduksjon—utfasing av fossile energikilder Energiforsyning

Oppvarming—utfasing av fossile energikilder Oppvarming

Produksjon av biogass Veitrafikk
Jordbruk
Avfall og avløp

Biodrivstoff Veitrafikk
Motorredskaper
Skipsfart (statistikk under utvikling)

Traktorer—drivstoffendring Motorredskaper

Anleggsmaskiner—drivstoffendring Motorredskaper

Jordbruk—endring i gjødsellagringssystem Jordbruk

Gjødsling av skog Skog, areal og arealbruksendringer (statistikk under utvikling)

Fiskebåter og skip—drivstoffendring Skipsfart (statistikk under utvikling)

Landstrøm i havn Skipsfart (statistikk under utvikling)



Hvor finner jeg malene?

• Gå til http://www.miljokommune.no/

• Velg tema «klima»

• Velg «klima og energiplanlegging»

• Velg «beregne effekt av ulike 
klimatiltak»

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Beregne-
effekt-av-ulike-klimatiltak/



Praktisk oppgave!

Kommunen skal søke penger fra Klimasats for å sette opp 
ladestasjoner til å bytte ut 3 dieselbiler i hjemmetjenesten med 
elbiler.

Hva er klimaeffekten av tiltaket?

Du kan anta følgende:
� De 3 dieselbilene er middels store og ble kjøpt i 2002
� Hver bil kjører ca. 15 000 km per år

Ca 5 min 







Spørsmål?



Husk Klimasats – ny runde 2019

� Over 1000 søknader fra halvparten av landets 
kommuner! 

� Over 500 prosjekter i gang – ca 400 mill delt ut

� Alle søknader er velkommen, men spesielt: 
– Klimavennlig transport – elektrifisering og ny 

teknologi

– Klimakrav i anskaffelser – vi dekker 75% av 
merkostnaden

– Høye klimaambisjoner i ATP

� Søk gjerne flere kommuner sammen! 

� Frist 15. februar 2019

Nyhetsklipp fra Vestby Avis



Hva kan vi hjelpe dere med?

� Miljøkommune.no

� klimasats@miljodir.no

� klimakommune@miljodir.no

� Takk for meg!



www.miljødirektoratet.no


