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KVIFOR REKNE PÅ KLIMATILTAK? 
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HANDLINGSROM FOR KOMMUNEN 
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SETT NAVN PÅ DET DU VIL! 
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Spare energi 
Mer fornybar energi 

(forvaltning av en ressurs) 

Klima og energi kan regnes på, men vi trenger ikke alltid å regne på 
begge deler: 



VEILEDNING I REGI AV KS, ENOVA m.fl. 

Planpr
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TALLGRUNNLAGTALLGRUNNLAG 

Får automatisk viktigste 
klima- og energidata uten 
mer bearbeiding/ kartlegging 

Framskriving – forventet 
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  DAGLIG ARBEID MED ITILTAKDAGLIG ARBEID MED ITILTAK 
 

KLIMAKLIMA--  OG OG 
ENERGIPLANENERGIPLAN 

Rullering hvert 4 år 

Sjekkliste leder planlegger 
gjennom prosess jf. plan-
retningslinjen (PBL). Vekt på 
medvirkning og forankring 

Kopling til planstrategi, 
regionale planer, 
økonomiplan og budsjett 

Kompakt plan (10s) + mal 
for dokumenter i planprosess 

KLIMAKLIMA--  OG OG 
ENERGIPLANENERGIPLAN 

Rullering hvert 4 år 

Sjekkliste leder planlegger 
gjennom prosess jf. plan-
retningslinjen (PBL). Vekt på 
medvirkning og forankring 

Kopling til planstrategi, 
regionale planer, 
økonomiplan og budsjett 

Kompakt plan (10s) + mal 
for dokumenter i planprosess 

HANDLINGSPROGRAM 
Rulleres minst årlig 
 
 Alle vedtatte 
 tiltak  
 = kommunenes 
 handlingsprogram 

Alle tiltak 
beskrives i 
samme mal  
-kartotekkort 

Hjelp til å 
beregne 
effekt; CO2, 
kWh 

 



  
  

Verktøy for å beregne effekten av lokale klimatiltak 
- trinnvis veiledning (sjekkliste) med dokumentering av 

beregningene  
  

For hvilken type tiltak skal effekten beregnes (velg fra listen). Dersom du 
ikke finner ditt tiltak i listen kan du velge et annet tiltaksområde i listen til høyre. 

  
< velg en sjekkliste fra menyen ved å trykke på pilen til høyre >  

Velg tiltaksområde; endre valget 
som ble valgt i tiltaksbeskrivelsen 

  
 < velg annet tiltaksområde > 

Les dette før du starter innfyllingen i sjekklisten  
  
  Hvilke beregninger skal gjøres – om typen tiltak  << standard tekst kommer opp for den valgte sjekklisten >> 

Forutsetninger som legges til grunn i beregning << standard tekst kommer opp for den valgte sjekklisten >> 

Systemgrenser – hvilke virkninger regnes med  << standard tekst kommer opp for den valgte sjekklisten >> 

Addisjonalitet – hvordan koples effekt til tiltaket << standard tekst kommer opp for den valgte sjekklisten >> 

Virkning – hvor lenge gir tiltaket effekt (etter start)  << standard tekst kommer opp for den valgte sjekklisten >> 

Regnemåte inkludert aller inndata/ formler/ utdata << standard tekst kommer opp for den valgte sjekklisten >> 

Tiltakskostnader - erfaringstall for tiltakstypen << standard tekst kommer opp for den valgte sjekklisten >> 

 

Start utfylling av ny sjekkliste Fortsett arbeid med påbegynt sjekkliste 

Gå direkte til et sjekkpunkt i ny eller påbegynt sjekkliste. Grønn bakgrunn indikerer punktet er sjekket ut, dvs. at 
arbeidet er markert som utført. Gul bakgrunn indikerer at det er lagt inn data, men at punktet ikke er sjekket ut. Hvit 

bakgrunn indikerer at det ikke er lagt inn data, og at punktet ikke er sjekket ut.  
  

< gå direkte til et sjekkpunkt, eller få oversikt over sjekkpunktene i listen med status for utfylling >  

Systemet har nok inndata 
til å beregne effekt av 

tiltak. OBS! viktig arbeid for 
å gjøre en korrekt beregning 

kan fremdeles gjenstå. 

Alle punkter i sjekklisten 
er markert som utsjekket. 

OBS! dette innebærer ikke 
nødvendigvis at systemet har 

nok/ riktige data. 

Gå tilbake til tiltaksbeskrivelse uten å lagre  
OBS: Du vil miste alle data som er lagt inn i denne økten 

Lagre og gå tilbake til 

tiltaksbeskrivelse 
Data om klimaeffekt eksporteres 

bare dersom systemet har 
tilstrekkelig med inndata og alle 

punkter er markert utsjekket 

Resultat av beregningene (overføres til tiltaksbeskrivelse)  
(tonn CO2-ekv) år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 SUM  

Utslipp uten tiltaket 
(referansebane) 

          

Utslipp dersom tiltaket 
gjennomføres 

          

Tiltakets effekt  
 

          

 



SKILDRING AV 
TILTAK - 
KARTOTEKKORT 

Innlegging og redigering 
av tiltak.  
 
«Alt som har med tiltaket å 
gjere» blir styrt frå det same 
skjermbiletet. 

- Finn effekten av tiltaket ved 
hjelp av sjekklister 

- klima 
- evt. enegi 

- Evt søknader til ENOVA 

- Evt innmelding av tiltak til 
KLOKT (statleg kjøp av 
lokale utsleppskutt) 

 

Beskrivelse av 

KLIMA OG ENERGITILTAK  

Fylke Kommune Tiltak nr. 

2011-001 

Sist endret:  

01.01.2011 

Tittel:  
Sist endret av: 
Ola Nordmann 

Tiltaksområde  
(sett ett kryss) 

 Arealbruk og transport      

 Stasjonær energibruk 

 Avfall      

 Landbruk      
  

Andre tiltak og tiltak som 
omfatter flere tiltaksområder 

Beskrivelse  
stikkord om hva som skal gjøres – maks 

100-150 ord. Evt. utfyllende beskrivelse 
gis i vedlegg 

 

Ansvarlig  
enhet i kommunen 

 

Organisering  
og gjennomføring av arbeid 

 

   

  

Når starter gjennomføring  

av tiltaket (planlagt årstall) 
 

Effekt av tiltaket 2011 2012 2013 2014 2015 
2016-

20 

2021-

25 

2026-

30 

2031-

36 

SUM  

effekt  

- redusert utslipp (CO2-ekv)           

- spart energi (GWh)           

- energiomlegging (GWh)           

 

 Samlede antatte ut-
gifter knyttet til 
tiltaket; (hele 1000 kr, 
dagens kroneverdi) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Etter 

2015 
SUM 

       

 

Andre effekter av tiltaket  

(positive, negative) 
 

Forutsetninger for at tiltaket kan gjen-

nomføres (avtaler, partnere, midler o.a.) 
 

Kriterier for at tiltaket anses gjennom-
ført. Evt. milepæler eller andre kriterier. 

 

Erfaringer, annen informasjon om 
tiltaket og gjennomføringen 

 

Ved-
legg 

 

Beskriv innholdet  
i vedlegget: 

  

 

Kontaktperson: Telefon: E-post: 

   

Status for 
utarbeiding, vedtak 
og gjennomføring  

 Uferdig (opprettet dato)    

 Ferdig forslag (dato) 

 Vedtatt, ikke startet (dato) 

 Gjennomføring pågår (dato) 

 Fullført (dato)  

 Avsluttet, ikke fullført (dato) 

Statlige bidrag.  

Tiltaksbeskrivelse blir delvis låst 

for redigering når tiltak er til be-
handling/ omfattet av avtale 

 

  

 Status:  Status: 

 

< velg årstall >  

Start effektberegning 
KLIMAGASSUTSLIPP 

Legg inn 

effektdata 
manuelt 

< velg >  < velg >  

Start økonomimodul  

legg inn detaljert budsjett 

Last opp 
vedlegget Flere vedlegg... 

LAGRE  

Data kopieres til 
nasjonal database 

LAGRE KOPI  
på din egen  
datamaskin 

AVSLUTT 
uten å 
lagre 

Start effektberegning 

ENERGIBRUK 

Søk om midler fra ENOVA Selg utslippskutt (KLOKT) 

< velg > < velg >   

SKRIV UT  
kortversjon 

SKRIV UT alle 
data, inkludert 

evt. kvantifisering 



UTSKRIFT AV TILTAK 

 

XXX Kommune 

Tiltak nr. 2011-XX 
Utskrift: XX.XX.2011 

Beskrivelse av klima- og energitiltak 

Tiltaksområde: Et av de fem tiltaksområdene: 
 
 
 
 

 

Tittelen på tiltaket 
 
Den stikkordsmessige beskrivelsen av tiltaket (maks 100-150 ord) legges 
inn som en ingress mes uthevet skrift. For mange vil dette bli det eneste 
de leser om tiltaket. Det er derfor viktig at teksten er presis og dekkende 

for det som skal gjøres. En kan gjerne henvise til vedlegg, men bare et 
fåtall av innbyggere og beslutningstakere vil i praksis lese vedleggene. 
150 ord kan virke knapt, og en slik kort beskrivelse krever presis 

formulering. Den ingressen som vises her er på om lag 100 ord og 
inneholder tekst som skal illustrere hvordan en tiltaksbeskrivelse kan bli 
seende ut ved utskrift. 
Ansvarlig i kommunen: Navn på kommunal enhet Planlagt oppstart: 2011 
 

Organisering: Teksten om ansvar for gjennomføring av tiltaket limes inn her. Den er 
identisk med kartotekkortet. Her fortelles ikke bare hvordan kommunen 
skal arbeide, men også hvilke eksterne aktører kommunen skal 
samarbeide med i gjennomføringen. Femti ord går fort, så en må fatte 

seg i korthet for å komme i mål. 
 

Andre effekter av tiltaket:  Tekstmessig beskrivelse av hvilke virkninger tiltaket vil ha ut over selva klima- og 

energieffekten. Både positive og negative effekter tas med. For tiltak der effekten på 
klima og energi ikke er beregnet, bør effekten her gis en tekstmessig omtale. Femti ord 
går fort, så en må fatte seg i korthet.  

Forutsetninger for gjennomføring:  Tekstmessig beskrivelse av hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at 

tiltaket skal kunne realiseres av kommunen. Det kan for eksempel dreie seg om 
ekstern finansiering, samarbeid med andre kommuner/ partnere, tillatelser som 
må gis av statlige organer osv. Femti ord går fort, så en må fatte seg i korthet.  

Status for gjennomføring:  Et av de seks alternativene fra korresponderende felt i tiltaksbeskrivelsen 

Effekt av tiltaket 2011 2012 2013 2014 2015 
2016-

20 
2021-

25 
2026-

30 
2031-

36 
SUM  

effekt  

- redusert utslipp (CO2-ekv)           

- spart energi (GWh)           

- energiomlegging (GWh)           

 

Samlede antatte utgifter knyttet 
til tiltaket; (hele 1000 kr, dagens 
kroneverdi) 

2011 2012 2013 2014 2015 Etter 2015 SUM 

       

 

Enova:  Søknad ikke sendt  KLOKT: Tiltak ikke immmeldt 

Kortversjon til politikarar 
og publikum 

Fullstendig versjon for 
planleggjarar og andre fagfolk 

 

Kommunenummer, Kommune 
Tiltak nr. 2011-XX 

Utskrift: XX.XX.2011 

Beskrivelse av klima- og energitiltak 

Tiltaksområde: Et av de fem tiltaksområdene: 

 

Tittelen på tiltaket 
 
Beskrivelse:  Den stikkordsmessige beskrivelsen av tiltaket (maks 100-150 ord) legges inn som vanlig tekst. Det er 

her ikke samme behov for å framheve beskrivelsen. Lesere er fagfolk som vil ha interesse av hele 
innholdet. Teksten er uansett den samme som i kartotekkort og i utskriften til politikere og allmennhet. 
Uansett må teksten være presis og dekkende for det som skal gjøres. Vedlegg må også i større grad 

forventes å bli lest. 150 ord kan virke knapt, og en slik kort beskrivelse krever presis formulering. 
Denne teksten er på om lag 100 ord og illustrerer hvordan en tiltaksbeskrivelse kan bli seende ut. 

Andre effekter av tiltaket:  Tekstmessig beskrivelse av hvilke virkninger tiltaket vil ha ut over selva klima- og 

energieffekten. Både positive og negative effekter tas med. For tiltak der effekten på 
klima og energi ikke er beregnet, bør effekten her gis en tekstmessig omtale. Femti ord 
går fort, så en må fatte seg i korthet.  

Forutsetninger for gjennomføring:  Tekstmessig beskrivelse av hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at 

tiltaket skal kunne realiseres av kommunen. Det kan for eksempel dreie seg om 
ekstern finansiering, samarbeid med andre kommuner/ partnere, tillatelser som 
må gis av statlige organer osv. Femti ord går fort, så en må fatte seg i korthet.  

Status gjennomføring 
med datoer 

 

Kriterier for fullføring:  Her beskrives kriterier som må være oppfylt for at tiltaket skal anses som fullført. Merk at 
det ikke er snakk om effekten av tiltaket, men det arbeid kommunen med 
samarbeidspartnere skal gjøre. Tredjepart benytter kriteriene i sin vurdering av om tiltaket er 

fullført. Femti ord går fort, så skriv kort!  

Erfaringer, annen info:  Dette er fagfolkenes notater til andre fagfolk. Her kan en skrive kort om hvordan arbeidet 
med utarbeiding og gjennomføring av tiltaket har gått, og hvilke utfordringer en har møtt på 

vegen. Ellers er det mulig å legge inn den tilleggsinformasjon en måtte ønske.  Femti ord går 
fort, så skriv kort!  

Vedlegg:  - Effektberegning, dersom standard sjekklister er benyttet, flettes utskrift av sjekklisten inn 

nederst i denne utskriften (se mal for utskrift nedenfor) 
 - Dersom effektdata er lagt inn manuelt, merkes dataene med stjerne i tabellen over, og i 

feltet her legges link til rapporten (linken vises ikke i utskrift)   

 - Andre vedlegg som er lastet opp refereres her med link for nedlasting i elektronisk versjon. 
Linken skal være usynlig når dokumentet skrives ut.  

Kontaktperson:  Ola Nordmann, telefon 12 34 56 78, e-post: ikke.spam@denne.adressen.no  

Effekt av tiltaket 2011 2012 2013 2014 2015 
2016-

20 
2021-

25 
2026-

30 
2031-

36 
SUM  

effekt  

- redusert utslipp (CO2-ekv)           

- spart energi (GWh)           

- energiomlegging (GWh)           

 

Samlede antatte utgifter knyttet 
til tiltaket; (hele 1000 kr, dagens 
kroneverdi) 

2011 2012 2013 2014 2015 Etter 2015 SUM 

       

 

Ansvarlig i kommunen: Navn på kommunal enhet Planlagt oppstart: 2011 

Organisering: Teksten om ansvar for gjennomføring av tiltaket limes inn her. Den er identisk med 

kartotekkortet. Her fortelles ikke bare hvordan kommunen skal arbeide men også 
hvilke eksterne aktører kommunen skal samarbeide med i gjennomføringen. Femti ord 
går fort, så en må fatte seg i korthet for å komme i mål. 

  

Enova:  Søknad ikke sendt  KLOKT: Tiltak ikke immmeldt 

 Opprettet  Ferdig forslag  Vedtatt  Oppstartet  Fullført  Avbrutt 

      

 



KVANTIFISERING MED SJEKKLISTE 



FoU-PROSJEKT I KS 2010-11 

• «Først i verda» med verktøy for å rekne ut kor mykje 
effekt lokale klimatiltak gir. Interesse, m.a. i EU-kommisjonen 
og internasjonale kommuneorganisasjonar (ICLEI mfl.) 

• Oppfyller krav i dei internasjonale klimakonvensjonane 
(Kyoto og etterfølgjarar). Grunnlag for å akseptere kommunane 
sine klimatiltak i internasjonal kvotehandel. «Lokale klimakutt er 
like gode som andre klimakutt, og bør vere like mykje verd» 

• Gjer det mogeleg med tredjeparts verifisering 

• Verktøyet er utvikla saman med nokre av dei beste 
fagmiljøa i Noreg (Avfall: Norsas/Cowi – Landbruk: Bioforsk, – 
Samferdsle: Urbanet Analyse mfl. – Energi: Kjell Gurigard) 

• Ambisjon: «Standard» for kvantifisering av lokale tiltak 

• Passar for alle typar kommunar, både små og store 

• Dei andre delane av planverktøyet er utvikla parallelt,  
samarbeid med Enova mfl. 



UTPRØVING AV VERKTØYET (testversjon) 

• Samarbeid mellom KS, Framtidens byer (MD) og Akershus 
fylkeskommune. 8 byar, 4 akershuskommunar, Statens 
vegvesen, Ruter#, avfalls- og energiselskap mfl. deltok 

• Ca 30 deltakarar. 57 tiltak kvantifisert 

• 5 verkstader og 3 arbeidsmøte 
• opplæring i bruk av verktøyet 
• dokumenterer effekten av klimatiltak 
• forbetringar i verktøyet som grunnlag for breiare lansering 
• kva sjekklister ein bør prioritere å få utarbeidd 

RESULTAT FRÅ EIN UFERDIG PRØVEVERSJON: 
• For få sjekklister til å dekke kommunane sitt handlingsrom 

(Anslagsvis 10 % av handlingsrommet dekka) 
• For få kvantifiserte tiltak til å gi presise resultat 
• Framleis mogelege feil i verktøyet 

• Alle sjekklister kan og bør diskuterast! 



Lokale klimagassutslipp i Norge, 2009

(1 000 tonn CO2-ekvivalenter)

Stasjonær forbrenning 1 725

Jordbruk 4 198

Avfallsdeponigass 1 065

Personbiler 5 484

Andre lette kjøretøy 1 467

Tunge kjøretøy 2 717

Motorsykler og mopeder 109

Annen mobil forbrenning 1 877

SUM 18 642

Lokale klimagassutslipp i Framtidens Byer

(1 000 tonn CO2-ekvivalenter)

Stasjonær forbrenning 668

Jordbruk 160

Avfallsdeponigass 233

Personbiler 1 402

Andre lette kjøretøy 374

Tunge kjøretøy 595

Motorsykler og mopeder 32

Annen mobil forbrenning 323

SUM 3 788

Lokale klimagassutslipp i Akershus, 2009

(1 000 tonn CO2-ekvivalenter)

Stasjonær forbrenning 155

Jordbruk 148

Avfallsdeponigass 63

Personbiler 660

Andre lette kjøretøy 185

Tunge kjøretøy 278

Motorsykler og mopeder 12

Annen mobil forbrenning 173

SUM 1 673

SSB-TALL FOR UTSLIPP I 2009 



2 mill. tonn CO2-ekv. TIL SAMMEN I FB 
OVER 100 000 tonn pr. år (fram til 2020) 



0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 

1.1: Isolering yttertak, tak mot loft etc. 

1.2: Konvertering fra fosil grunnlastfyring 

2.1: Parkeringsnorm for næringsparkering 

2.2: Restriktiv parkeringspolitikk i sentrum 

2.3: Mer konsentrert by- og tettstedsutvikling 

2.4: Bedre busstilbud - økt frekvens 

2.5: Bedre busstilbud - redusert reisetid 

2.6: Bedre busstilbud - lavere takster 

2.7: Bompenger og vegprising/ køprising 

2.9: Utskifting av bilpark 

2.10: Samordnet g/s-tiltak m/ parkeringsrestr. 

3.1: Biogassbehandling av husdyrgjødsel 

3.2: Endringer i husdyrdrift 

3.3: Redusert nydyrking av myr 

3.4: Bal. nitrogengjødsling +spredn. husdyrgj. 

4.1: Gassoppsamlingsanlegg på avfallsdeponi 

4.2 og 4.3: Oksidasjonsdekke på avfallsdeponi 

SUM 57 kvantifiserte klimatiltak  
tonn CO2-ekvivalenter 

Fram til ca. 2020 

Neste 25 år 

SUM AV KVANTIFISERTE TILTAK TIL NÅ 
tonn CO2-ekvivalenter 



 

Tiltak 2.7  
Neste 25 år: 340.000 tonn/år 



REELLE TILTAK 



MEST PÅ AREAL OG TRANSPORT 

Mange misforståelser om ATP. Teknologi, arealbruk og kollektivsatsing 
virker «dårlig» alene. Restriksjoner på bilbruk virker raskest og mest 
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Årlig verdi av kvantifiserte klimatiltak (2011-kroner) 

Avfall 

Landbruk 

Areal og 
transport (ATP) 

Stasjonær 
energibruk 

TILTAK VERDT 700 MILLIONER I FB 



STORT TILTAKSPOTENSIAL I FB 

 

Tiltak 2.7  

Fram til 2020: 310.000 tonn/år 
Neste 25 år: 300.000 tonn/år 

Overvurdert potensial. Modellen ikke dekkende for skalering her 
  



2,6 mill. tonn pr år HVIS ALLE GJØR DET 

 

Overvurdert potensial. Modellen er ikke dekkende for skalering her 
 

Tiltak 2.7  
Fram til 2020: 870.000 tonn/år 
Neste 25 år: 828.000 tonn/år 



 

Utslipp, 

tonn 

CO2-

ekv. 

Anslag for utslippskutt sammenholdt med utslippstall 

Utslippstall for 2009 vs. Gjennomsnittlige årlige utslippskutt fram til 2020, dersom de kvantifiserte 
klimatiltakene gjennomføres i alle landets kommuner 

Utslipp 2009 i.h.t. 

statistikk fra SSB 

Antatt potensial 

knyttet til tiltak 

med eksisterende 

sjekklister 

BETYDELIG BIDRAG TIL NASJONALE MÅL 



TILTAK VERDT EN HALV MILLIARD? 

...og ennå er bare en liten del av handlingsrommet dekket 



HVA SKJER VIDERE? 

Feil og svakheter i prøveversjonen blir rettet 

Ny runde med utprøving starter nå! 
• Samarbeid mellom KS og Kommunal- og regionaldepartementet 

(KRD). Vil gi langt mer presise estimater for potensial 
• Tar sikte på verksteder i Bergen og Trondheim i november 

Planverktøy programmeres vinteren 2010-11 

Behov for flere sjekklister 

Vurderer å inkludere energi (samarbeid med Enova) 

ATP- tiltak og tiltak som dekker flere sektorer / 
forvaltningsnivåer svært interessant. Men også «nye» sektorer 
som vann/avløp og biogass fra ulike klider. 

TAKK FOR MEG! 
rune.opheim@civitas.no 





KOMMUNANE SI NISJE 

Kommunane gjer mykje, men kan gjere meir der  

Statlege verkemiddel   - ikkje er tilstrekkelege  
   - er for vanskelege å bruke 
   - ikkje mobiliserer nok søkarar 

Kommunen er den som har  - myndigheit 
   - kompetanse  
   - nettverk 
   - lokalkunnskap   
   - gjennomføringsevne 

Tiltak krev samarbeid mellom ulike lokale aktørar som kvar for 
seg manglar incentiv og arenaer for samarbeid 

Tiltaka er billege, men for upopulære og/eller risikofylte til at 
dei vil bli vedtekne lokalt utan kompensasjon. 



HVA KAN KOMMUNEN GJØRE? 

Er det bare kommunen som kan gjøre det? 

•Myndighet 

•Arealplan 
(overordna) 

•Byggesak 

•Kommunale 
tjenester 

•Samfunns- 
utvikler 

•Undervisning 

•Store 
offentlige 
innkjøp 

•Holdnings- 
skapende 
arbeid 

• Informasjon 

•Regulerings- 
plan (detalj) 

•Utbygging 

•Konkurranse- 
utsatte 
tjenester 

• Tiltak i egne 
bygg 

• Tiltak rettet 
mot egne 
ansatte 

•Dagligdagse 
innkjøp 

- Kommunen 
samarbeider med andre 
som likeverdig partner.  
- Staten bestemmer mye 

- Kommunen i førersetet. 
- Staten er avhengig av 

kommunene for å nå 
nasjonale mål 


