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Vi styrer perfekt mot en verden hvor temperaturen vil 
øke med 6 grader 
 

Sjefsøkonom Fatih Birol i det internasjonale energibyrået IEA 



•Oppfølging av St.meld.nr.34: 
styrke klima- og 
energiplanlegging i 
kommunene 

 

• Politisk forventning om klima- 
og energiplanlegging  
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St.meld. nr. 34 
(2006-2007) 

Norsk klimapolitikk 

Bakgrunn 



•Mål: 
 kommunene gå foran i arbeidet 

med å redusere 
klimagassutslipp  

 mer effektiv energibruk og 
miljøvennlig energiomlegging i 
kommunene 

 Bruke kommunens ulike roller 
og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp 
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Oppfølging St. meld. Nr. 34 
(2006 – 2007)  



 

• Gjennom siste klimamelding og forlik 
ytterligere forsterket 

 

 

• Klimamålene fra klimaforliket 2008 
ligger fast  

• Norge kutte 30-40% innen 2020 

• 2/3  skal tas gjennom innenlandske tiltak 
(15-17 mill tonn) 
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Oppfølging Meld.St.21 
 (2011 – 2012)  



Samarbeidserklæringen mellom V, KrF, FrP og H 
 • Utbyggingen av fornybar energi må økes. 

• Samarbeidspartiene vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket 

• Politisk plattform for H/FrP-regjeringen: 
• Ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov  

• Legge til rette for mer lokal tilpasning av arealpolitikken.  

• Klimautfordringen er global og løses best globalt  

• Regjeringen vil føre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk med en langsiktig omstilling til et 
lavutslippssamfunn innen 2050  

• Legge frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk  

• Øke fornybar kraftproduksjon i Norge  

• Utarbeide en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av 
vannkraftverk kan realiseres.  

• Norge skal få et topp moderne samferdselsnett på nivå med sammenlignbare land.  

• Bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden.  

 

 



 



Erfaringene med klima og energiplanarbeidet: 

• Alle landets kommuner har satt i gang arbeidet – enestående 
• Høye politiske ambisjoner – lengre mellom de effektfulle tiltakene 
• Stor variasjon i kompetanse og kapasitet i kommunene 
• Mye tid har gått med til rigging av prosessen, mindre kraft til tiltakene 
• Tiltakene er i varierende grad reflektert i styringsdokumentene 
• Mange gode tiltak er gjennomført 

 
• Mange kommuner skal rullere i 2013 og 14.  
• Foreløpig mangel på kommunefordelt utslippsregnskap, fokus på tiltak: 
• Betydelig mangel på virkemidler for tiltaksgjennomføring  

 



• Tiltak i egen driftsorganisasjon 

• Tiltak ut fra kommunens rolle som lokal og regional 
myndighet/samfunnsutvikler/eier av kollektivtrafikk 

Kommunenes klimaroller 



TILTAKSOMRÅDER FOR KOMMUNEN

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



MÅL OG TILTAK I PLANLEGGINGA 

CO2-ekv.  
kWh 

1991 2010 2014 2020 2030 2050 

Hvordan blir det i 
framtiden dersom 

ingenting blir gjort? 

FRAMSKRIVING 

Hvordan er  
det i dag? 

STATUS 

Hvordan vil vi at det 
skal være i 
framtiden? 

 MÅL 

Hvor mange 
TILTAK 

må gjennomføres 

VISJON 



 



 



 







POTENSIAL FOR ÅRLEG UTSLIPPSKUTT PÅ 
minst 1,3 mill. tonn (330 mill. kr.) til 2020 



 





«I sine beslutninger bør kommunene ta hensyn til at både 
kommunen selv og innbyggerne i framtiden vil stå overfor 
høyere priser på klimagassutslipp….Dersom dette tas hensyn til, 
er det i prinsippet ikke nødvendig at kommunene tar ytterligere 
klimahensyn i sin planlegging. Skjer dette, kan det innebære 
dobbeltregulering». 
 
 
   
                                                        NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer – norsk politikk 



Energieffektiviseringskontrakter (EPC) 

• Kongsberg kommunale Eiendom KF (KKE) har nettopp inngått kontrakt om garantert 
reduksjon av 36 % av energiforbruket i 36 bygg i Kongsberg kommune. Alle tiltak skal 
installeres i  2013 

 

• Investering: 46,5 mill kr 

• Spart energi pr år: 6.672.000 kWh, tilsvarer reduserte energikostnader i disse byggene på 
6 mill. kr pr. år 

 

• Dersom Kongsberg er gjennomsnittet i Buskerud ift kommunale bygg og energiforbruk så 
ville kommunane i Buskerud spart 68 mill kWh pr år, Dette tilsvarer er energikostnad på 
54 mill kr pr år dersom alle kommunene hadde kjørt tilsvarende prosjekt som KKE 

 

 



Nytt planverktøy for klima og energiplanlegging - KOMPLETT  

• Behov for sterkere sammenheng mellom mål og summen av tiltak 

• KS har utviklet nytt planverktøy for klima og energiplanlegging, sammen 
med Enova 

• Følger kravene i lovverket 

• Innrettet mot handling 

• Forenkler arbeidet med planprosessen 

 

 

 

 

 

http://klimaogenergiplan.no/
http://klimaogenergiplan.no/


 

www.klimaogenergiplan.no 

http://klimaogenergiplan.no/


 



 



Tilpasning til et klima i endring er krevende for kommunesektoren 
 

– Vil få utfordringer både som planmyndighet og driftsorganisasjon.  

– Også merkostnader til både forebygging og vedlikehold 

 

• Over det siste århundret har det blitt varmere og nedbørsmengdene over 
Norge har økt om lag 20 %. Det er ventet at temperatur og nedbøren vil 
fortsette å øke framover. 

• Klimatilpasning er nødvendig for å gjøre samfunnet mer robust, – både for å 
kunne møte framtidige klimaendringer og for å kunne stå imot dagens 
ekstremvær. Betydelige forskjeller på hvordan lokalsamfunn kan håndtere 
villere og våtere vær 



Klimatilpasning koster 
 • Bare for bygg og vei vil det koste seks milliarder kroner årlig i en 20-
årsperiode å dekke inn vedlikeholdsetterslepet, i tillegg til ordinært 
vedlikehold 

• Sikringstiltak for flom og skred for 2010 og 2011 var 229 mill. Basert bl.a. på 
søknader fra kommunene anslår NVE et behov for sikringstiltak på ca. 2 
mrd. de neste 10-15 år 

Faresonekartlegging for flom og skred  

Skredoversikt: NVE utarbeidet i 2010 aktsomhetskart for hele Norge. Kartene 
viser kun områder med mulig fare. 120 kommuner har stort behov for lokal 
faresonekartlegging. 

Flomoversikt: NVE har siden 1998 gjennomført detaljert flomsonekartlegging 
av 130 vassdrag-strekninger i hovedsak knyttet til større vassdrag, 
klimaendring er ikke hensyntatt før 2011, og mindre vassdrag mangler 
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Mer nedbør fører til mer overvann 
 
• Avløpsnettet er sjelden dimensjonert for å ta unna ekstrem nedbør 

• Ofte følgekonsekvenser for drikkevannskvalitet. 

• Håndtering av overvann utgjør en viktig del av kommunenes 
klimatilpasningsarbeid.  

• Grønne tak, regnbed, bekkeåpning og færre tette flater er eksempler på 
tiltak 

• Den rødgrønne regjeringen ville  opprette et lovutvalg som skal vurdere 
dagens gjeldende regelverk og komme med eventuelle forslag til forbedring 
av rammebetingelsene for kommunenes håndtering av økende mengder 
overvann. Avsatt midler i statsbudsjettet for 2014. 
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Meld. St. 33 (2012 – 2013) Klimatilpasning i Norge 
• God analyse av utfordringene 

• Få konkrete tiltak. Arbeidet innebærer ikke administrative eller økonomiske 
konsekvenser 

KS: 

• Kommunesektoren har ansvar for praktisk gjennomføring –men det trengs 
midler til tiltak og kapasitets- og kompetansebygging 

• Nye ressurser er nødvendig 

• Behov for lokale data 

• Viktig lovarbeid 

• Manglende vedlikehold påvirker 

• Større ulikhet må hindres 

• Koordineringsansvar må avklares 

 

 



Noen betraktninger for klimatilpasning i 2014 

• Interaksjon mellom nye hendelser og ny kunnskap gir ny erkjennelse 

• De store byene går foran i arbeidet, men hva med resten? 

• Stort kunnskapsbehov om metodeutvikling og integrering i kommunene 

• Behov for gode ordninger som sikrer finansiering av tiltak 

• Gjenoppbygging og reparasjon versus forebygging 

• Usikkerhet, kompleksitet og langsiktighet i klimatilpasningen utfordrer det å 
holde oppe interessepolitisk fokus over tid 

• Overvannshåndtering; skadeforebygging og premissleverandør for nye og 
innovative løsninger i by og tettstedsutvikling.  

• Byene sentrale internasjonaIt – 2015: Internasjonal klimaavtale i Paris (COP 
21); Tusenårsmålene oppsummeres. Nye bærekraftsmål ( Rio + 20), 
Bosettingskonferanse (Habitat III) 

 



 


