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1 Forord 
29. februar 2008 vedtok Midt-Telemarkrådet å starte arbeidet med å utarbeide energi- og 
klimaplanar for de tre midttelemarkkommunene. Midt-Telemarkrådet er prosjekteier, 
utarbeider mandat, vedtar økonomiske rammer og søker finansiering.  

I tråd med vedtaket i Midt-Telemarkrådet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har bestått av 
Øyvind Dag Dahle, Sauherad kommune, leder (etter at Kristin Karlbom Dahle gikk ut i 
permisjon), Vidar Lofthus, Bø kommune (etter Kristin Karlbom Dahle), Morten Rask 
Arnesen, Nome kommune, Olav Leikvoll, Midt-Telemark Energi og Tora Skjerkholt Aarnes, 
Midt-Telemark landbrukskontor. Kort tid etter oppstart gikk også Arne Myhre, Høgskolen i 
Telemark Bø, inn i gruppa.  

Marta Kjøllesdal ble ansatt som prosjektleder i halv stilling i ett år fra 1. august 2008.  

Det ble oppnevnt en politisk referansegruppe i hver kommune. Det var utviklingsutvalget i 
Nome, formannskapet pluss utvalgslederne i Sauherad, og kim-utvalget i Bø. Alle utvalga, 
eller kommunestyrer, har hatt besøk av prosjektleder en eller flere ganger og kommunens 
representant i arbeidsgruppa har informert utvalga under vegs.  

2 Innledning 

2.1 Hvorfor kommunale energi- og klimaplaner 
Norske kommuner for 20 prosent av utslippene av klimagasser, eier 25 prosent av alle 
næringsbygg og står for en tredel av energiforbruket i sektoren.  

Kommunene er lokal planmyndighet og kan også fatte vedtak innenfor mange saksområder 
som påvirker klimagassutslippet. Dessuten er kommunene store kjøpere av varer og tjenester, 
noe som også har effekt, ikke minst på de indirekte utslippene.  

Indirekte utslipp er klimagassutslipp utenfor kommunens grenser og det er ikke med i de 
offisielle statistikkene over kommunens utslipp. Slike utslipp kommer for eksempel fra 
produksjon av varer som blir framstilt utenfor kommunen. Tall fra Trondheim kan tyde på at 
de indirekte klimagassutslippene til dels er mye større enn de direkte. Tallene i energi- og 
klimaplanen for Nome bygger på statistikker uten indirekte utslipp og derfor er det viktig også 
å tenke på de disse, selv om man ikke har tall for dem.  

2.1.1 Endringene akselererer  
Noen mennesker, også enkelte forskere, stiller spørsmål ved sannhetsgehalten i 
klimaproblematikken. De mener for eksempel at CO2 ikke fører til varmere klima, eller at det 
er sola som er årsaken til den klimaendringen vi har sett så langt. Det blir også stilt spørsmål 
ved om temperaturøkningen de siste åra virkelig har funnet sted. Men meldingene fra et stort 
flertall av forskere og FNs klimapanel (IPCC) levner liten tvil om at vi står foran store og 
vanskelige menneskeskapte endringer i klimaet, dersom vi ikke klarer å stoppe 
klimagassutslippene.  

I løpet av vinteren 2008 har det kommet flere meldinger om at polisen smelter raskere enn 
ventet. Og selv om man kunne ønske seg mer kunnskap, tyder alt på at risikoen med å vente 
er for stor. Det er allerede frykt for at vi ikke klarer å redusere utslippene i tide til å holde oss 
innen en temperaturøkning på to grader over temperaturen i 1750, som er det målet Norge og 
EU har satt.  

Bakgrunnen for det målet er at FNs klimapanel mener en temperaturøkning på over 1,5 til 2,5 
grader Celsius vil føre til en svært høy risiko for at utviklingen kommer ut av kontroll. 
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Irreversible tilbakekoblingsmekanismer vil bli utløst (for eksempel at metangass vil slippe ut 
fra tundra som tiner). 

Skal vi klare å begrense temperaturøkningen til 2 til 2,4 grader Celsius, mener Klimapanelet 
at utslippene av klimagasser i 2050 må ligge 50 til 85 prosent under utslippsnivået i 2000.  

2.1.2 Dagens utslipp påvirker framtidens klima 
Noe som gjør dette med drivhuseffekt og klimaendringer vanskelig å forstå for mange, er at 
det er et etterslep, ved at gassene blir i atmosfæren lenge og virkningene kommer over tid.  
Selv om vi skulle klare å stoppe utslippet i dag, vil klimagassene vi allerede har sluppet ut 
tidligere år føre til varmere klima i framtiden.  

Dessuten tar selve prosessene med omlegging tid. Derfor er det viktig å begynne før alle 
kanskje er 100 prosent sikre på at vi står over for dramatiske endringer i klimaet.   

 

2.1.3 Konsekvenser av klimaendringer 
FNs klimapanels prognose har gått på en stigning i havnivået på mellom 18 og 59 cm fram 
mot 2100. Noen mener imidlertid at dette er et alt for lavt anslag og at det kan være snakk om 
en meter eller mer innen utgangen av dette århundre.   

Havet stiger når is som ligger på land, smelter. Det gjør for eksempel svært mye av isen i 
Antarktis og på Grønland. Isen i Arktis derimot flyter i vann og smeltingen vil ikke ha 
betydning for havnivået, selv om det vil virke inn på andre måter. Det er som når isbiter i ett 
vannglass smelter, det blir ikke mer vann i glasset. Imidlertid utvider vannet seg med stigende 
temperatur, slik at det i seg selv vil føre til et høyere havnivå. 

2.1.4 Klimaendringene ikke like for alle  
Prognosene tilsier at det meste av Norge på mange måter vil få et mer gunstig klima, dersom 
endringene fortsetter. Blant annet vil forholdene for matproduksjon kunne bli bedre, selv om 
et varmere klima også vil medføre hyppigere ekstremvær, som kraftigere nedbør og stormer, 
samtidig som vi må forvente nye sykdommer og skadedyr i jordbruk og skogbruk.  

Men mange andre områder i verden vil bli tørrere og varmere eller få ekstremt mye nedbør. 
Tidligere gode jordbruksområder vil derfor bli ubrukelige for matproduksjon, eller få 
dårligere produksjonsevne. Og lavereliggende kystområder vil rett og slett bli stående under 
vann.  

Samtidig vokser verdens befolkning kraftig og behovet for mat stiger. Mange vil derfor måtte 
flykte, og allerede i dag er ”klimaflyktning” et begrep.  

2.1.5 Norske mål  
Norge har godkjent Kyotoprotokollen. Det forplikter oss til at uslippene i perioden 2008 til 
2012 ikke skal være mer enn en prosent høyere enn de var i 1990. I 2007 var uslippene nesten 
11 prosent høyere enn i 1990.  

I januar 2008 vedtok Stortinget klimaforliket som legger føringer for den norske 
klimapolitikken. Det innebærer blant annet at Norge skal overoppfylle Kyoto-protokollen 
med ti prosent og at Norge skal være karbonnøytralt senest i 2050.  

Lavutslippsutvalget ble opprettet for å svare på hvordan Norge kan redusere sine utslipp med 
mellom 50 og 80 prosent inn 2050. Det konkluderte med at det er ”nødvendig, gjørbart og 
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ikke umulig dyrt”.  Det er med andre ord godt håp, dersom de nødvendige tiltak blir satt i 
verk.  (Se figuren under)  

 

 
Illustrasjon av helhetsløsningen. Årlige utslipp av klimagasser historisk, i referansebanen og i lavutslippsbanen 
1990-2050. 

Kilde: Lavutslippsutvalget 

2.1.6 Hvor mye må kuttes 
Det svirrer mange tall og prognoser, men Norge og EU har vedtatt å ha som mål at 
temperaturen ikke skal stige med mer enn to grader fram til 2100. Utgangspunktet er 
temperaturen i 1750. Forskerne er imidlertid ikke helt sikre på hvor mye vi må kutte for å nå 
dette målet. FNs klimapanel sier at med den kunnskapen man har så langt, må det globale 
utslippet nå en topp innen 2015, og deretter må utslippene reduseres med mellom 50 og 85 
prosent innen 2050.  

2.1.7 Kommunens oppgave 
De utslippsavtalene som er inngått, er på statlig nivå. På kommunalt nivå er det derimot ingen 
bindende avtaler for utslippsreduksjoner. En god del av den overordna politikken som styrer 
eller kan redusere utslippene, har heller ikke kommunene styring med.  

Men som nevnt over, er det også svært viktige felt der kommunene kan gjøre mye, ikke minst 
med egen drift, innen arealplanlegging og mht.energibruk.  

Tidligere olje- og energiminister Aaslaug Haga sa at alle kommuner bør få på plass en energi- 
og klimaplan innen utgangen av 2007, og oppfordret til tidenes klimadugnad. Hun sa også: 
”Miljø- og klimautfordringene kan kun løses hvis vi greier å skape engasjement og handling 
lokalt, i tillegg til det vi gjør nasjonalt.” 

De fleste kommuner i Telemark er nå i gang med å lage energi- og klimaplaner..  

I planen for Nome har vi samlet fakta som sier noe om dagens tilstand. Men statistikk er ikke 
bare enkelt! En del tall er fordelt ut fra landstall eller regioner. Andre er konkretemålinger, 
men kan likevel inneholde feilkilder. Der er derfor viktig å ikke se seg blind på enkelttall, 
men heller prøve å se trender i utviklingen og hvor det er store utslipp som det er mulig å 
gjøre noe med, ut i fra en teknisk/økonomisk vurdering  
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Å spare strøm blir ofte trukket fram som et godt klimatiltak, selv om ikke norsk vannkraft 
forårsaker noe utslipp av klimagasser. Årsaken er at den rene strømmen blir regnet for å være 
altfor verdifull til å bli brukt til oppvarming. Oppvarming kan vi gjøre med andre typer 
energikilder, for så å spare strømmen til bruk for elbiler, lys, pc-er og andre ting. Den beste 
kilowatten, både økonomisk og i klimasammenhen, er ellers den som ikke er brukt!    

Kilder: NEE, div avisartiklar med henvisning til forskning, Ciceros faktaark, St.meld nr. 34 Norsk klimapolitikk, 
Lavutslippsutvalgets rapport, SSB rapport 2008/17 Utslipp av klimagasser i Norge – i dag, i går og den nære 
framtid, Enova. 
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3 Forslag til tiltak for redusere klimagassutslipp i Nome 
kommune  

 

Overordna mål  
Nome skal, i tråd med Regjeringens  mål, være klimanøytralt i 2050, kanskje allerede i 2030.  

 

Klimanøytral: En enkel definisjon er at hvis en aktivitet (eller en bedrift) skal være 
klimanøytral, må man gjennomføre tiltak som til sammen sørger for at klimaeffekten blir den 
samme som om aktiviteten ikke hadde funnet sted. Det betyr at man først må beregne hvor 
store utslipp aktiviteten vil gi, deretter må man undersøke mulighetene for å redusere disse 
utslippene, og til slutt kjøpe klimakvoter for å kompensere for de utslippene som fortsatt 
finner sted etter at man (eventuelt) har gjennomført tiltak for å redusere utslippene. 

 

3.1 Kommunal/offentlig sektor  
Hovedmål 
Alle kommunale vedtak må vurderes ut fra klimaperspektiv.   

(Nå-nivå er 2007 der ikke annet er nevnt.) 

 

3.1.1 Energi 
Oppvarming av kommunale bygg 

Delmål 1 
For kommunale bygg som er satt opp etter 1997 skal energibruken ikke overstige 
rammekravene som er fastsatt (TEK 07 NS 3031). For eldre bygningsmasse skal tiltak som er 
akseptabelt for det enkelte bygg, utføres for å få ned energiforbruket. 

 (TEK = tekniske forskrifter) 

 

Delmål 2 
Alle kommunale bygg over 400 m2 skal oppføres med vannbåren varme og fornybar energi 
som oppvarmingskilde (varmepumpe/fjernvarme). 

 

Energieffektivisering av kommunale bygg 

Delmål 
Det skal gjøres energitiltak i kommunale bygg i tråd med TEK (§8-21). For eldre 
bygningsmasse, der det krever store ombygginger, skal hvert enkelt tiltak vurderes spesielt i 
forhold til kost/nytte. 



Energi- og klimaplan Nome kommune 

8 

 

Tiltak  Tidsfrist  Ansvarlig  Effekt / 
kommentar 

1. Forprosjektanalyse enøk på kommunal 
bygningsmasse gjennomføres, m. støtte fra 
Enova.  (Er delvis gjennomført!) 

2010 teknisk sjef Få oversikt 
over 
tilstand, 
tiltak og 
kostnader  

2. Gjennomføre enøktiltak ut fra resultatet av 
forprosjektanalysen.  

2011 - 2020 teknisk sjef Spare 
energi og 
kostnader 

3. Innføring av energistyring, eventuelt i 
forbindelse m enøktiltak over. 

2010-2015 teknisk sjef   

4. Skifte til lavenergibelysning (for eksempel 
led) så snart det er energiøkonomisk 
fornuftig.   

 teknisk sjef  

5. Oljekjeler og elkjeler som 
hovedoppvarming skal fases ut. 

2013 teknisk sjef  
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3.1.2 VA-sektor:  
Delmål 
Elforbruk skal ned 10 %  innen 2012 og 20 %  innen 2020.  

 

 

Tiltak  Tidsfrist  Ansvarlig  Effekt/ 
kommentar  

1. Gjennomføre enøkanalyse og justere tiltak etter den. 2011 teknisk sjef  

2. Skifte til frekvenspumper der dette gir effekt. 

 

Kartlegging 
2010 

teknisk sjef Sparer 
strøm og 
kostnader 

3. Utbedre ledningsnett for å redusere lekkasjer. 
Næringsbygg bør ha prioritet. 

Kartlegging 
2010-2020 

teknisk sjef Sparer 
strøm og 
kostnader 

4. Innføring av vannmåler i privathusholdning for å få 
ned vannforbruk og gjennom det strømforbruk.  

 

2013 teknisk sjef Sparer 
strøm og 
kostnader 

5.Gjennomføre lekkasjesøk.  Kontinuerlig teknisk sjef  
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3.1.3 Gatelys 
Delmål 
Energiforbruket bør reduseres med 20 %  innen 2015 og med 70 %  2020. 

 

 

Tiltak  Tidsfrist  Ansvarlig  Effekt/ 

Kommentar  

1. Få en avtale der en betaler etter forbruk, ikke 
fast pris per punkt som i dag. Energiavtaler 
reforhandles.  

 rådmann Stimulere til 
strømsparing  

2. Bytte til lavenergibelysning (ledpære) 

 

Teknologi 
trolig 3-5 år 
fram i tid 

teknisk sjef  

3. Innføre driftsstyring  snarest teknisk sjef  

 

 

3.1.4 Opplæring av ansatte  
Delmål 
Alle ansatte ser på det som en positiv utfordring at kommunen gjør det den kan for å redusere 
sitt klimagassutslipp. Og den kunnskapen de ansatte får på jobb tar de med seg og bruker 
også når de ikke er på jobb.  

 

 

Tiltak  Tidsfris  Ansvarlig  Effekt 

/kommentar 

1. Opplæring av ansatte, motivasjon, veiledning og 
kursing. 

Kontinerlig Alle avdelings-
ledere 

 

2. Konkurranse blant de ansatte i hver kommune om 
det beste klimasparetiltaket. 

Kontinuerlig rådmann Klimagevinst 
på jobb, 
smitteefekt til 
privatlivet 

3. Tilsette og lære opp person som kan prosess, 
SD-anlegg og kan fungere som fagarbeider  

Så snart råd teknisk sjef Budsjett 2010 

 

SD=sentral driftskontroll. 
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3.1.5 Kommunen som arealforvalter  
Delmål 
Bruke det regelverket kommunen rår over til å tilrettelegge gode, bærekraftige/holdbare, 
klimavennlige samfunn.  

 

Transport er en av de viktigste årsakene til at klimagassutslippene øker, og praktisk 
organisering av samfunnet kan påvirke bilbruken. Gjennom bruk av ny plan- og bygningslov 
og utbyggingsavtaler med private aktører må kommunen legge til rette for at det blir så enkelt 
som råd å klare seg uten bil, og legge til rette for gående og syklende.  

 

Tiltak  Tidsfrist  Ansvarlig  Effekt/ 

merknad 

1. Legge til rette for fortetting av sentrum og 
utbygging av mindre og mer fleksible boliger, både 
med tanke på jordvern og redusert transportbehov. 

 

Kontinuerlig  teknisk sjef Reduserte 
utslipp bla til 
transport og 
oppvarming 

2. Ved lokalisering av kommunale bygg skal 
klimaperspektivet vektlegges  

 

Kontinuerlig  teknisk  sjef Mindre 
transport  

3. Bruke gjeldende regelverk til å stille klimakrav til 
nybygg i reguleringsplaner, utbyggingsavtaler ol.  

 

Kontinuerlig  teknisk sjef Reduserte 
utslipp  

4. Definere områder som er aktuelle for 
fjernvarme/nærvarme for å få i gang utbygging av 
slike anlegg. 

Snarest  teknisk sjef Fortgang i 
utviklingen 

5. Tilknytingsplikt til fjernvarme også for mindre bygg 
må gjennomføres i den grad det er mulig.  

Snarest teknisk sjef  

6. Vurdere tiltak for å redusere strømforbruk på 
hytter, for eksempelvis toprissystem for strøm. 

Snarest  teknisk sjef Redusert 
energiforbruk 
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3.1.6 Transport 
Delmål l 
Utfasing av fossilt drivstoff på kommunal transport i 2020. 

Delmål 2 
Redusere delen av reiser med privatbil og øke sykkelbruken og bruken av beina. 

 

I tillegg til reduserte utslipp av CO2 er dette også tiltak som vil kunne ha positiv effekt på 
folkehelsa og redusere problem knyttet til transportsektoren som sot, NOx og støy.  

 

Tiltak  Tidsfrist Ansvarlig Effekt/ 
kommentar 

1. Utskifting av biler på fossilt drivstoff med elbiler.  2010-2020 teknisk sjef/ 
rådmann 

Redusert 
forbruk av 
fossilt 
drivstoff 

2. Sette opp ladepunkt for elbiler. Søke støtte fra 
Transnova til arbeidet.  

2010 rådmann Som over 

3. Arbeide for en pumpe med sertifisert miljøvennlig 
drivstoff 

2009 rådmann Som over 

4. Installere GPS i hjemmehelsetjenestens biler for å 
effektivisere besøkene, særlig i forhold til vikarer 

2010 rådmann Som over 

5. Politisk press for økt utbygging av gang- og 
sykkelveger. 

Kontinuerlig Politikerne  Som over, 
pluss 
helseeffekt  

6. Bedre forholdene for syklende ved overbygd 
sykkelparkering på strategiske plasser som 
bussholdeplasser og lignende. 

 

2010-2015 rådmann/ 
teknisk sjef 

Som over 

7. Gå og sykle til arbeid og skole-kampanje Med en 
gang 

  

rådmann  

8. Støtte pågående arbeid for å bedre kollektivtrafikken. 

 

Kontinuerlig Midt-
Telemark-
rådet 

Som over  

9. Fokus på å reise kollektivt til skole – få slutt på unødig 
foreldrekjøring  

Med en 
gong  

rektorer   

10. Etablere videokonferanserom på rådhuset for å øke 
bruken av telefonmøter og videokonferanser. 

2010 rådmann  Som over  
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3.1.7 Handel og innkjøp 
Del mål 
Fornuftige innkjøp som forårsaker minst mulig klimagassutslipp totalt sett.  

 

Redusere indirekte utslipp ved å stille krav til innkjøp. Når kommunen gjør innkjøp, bør den 
velge produkter som kan dokumentere miljøvennlig framstilling og bruk og som har lave 
livsløpskostnader, for eksempel krever lite vedlikehold. Bruke ”vogge til grav”-regnskap og 
ikke bare se på innkjøpskostnader.   

 

Tiltak Tidsfrist  Ansvarlig  Effekt/ 
merknad  

1. Kommunen bør bli Miljøfyrtårn avdelingsvis.  

 

Starte 2010 rådmann 

 

Påvirke 
indirekte 
utslipp 

2. Implementere klimakrav, for eksempel krav om 
miljøsertifisering, i kommunens innkjøpsreglement.  

Starte 2010 rådmann/ 
innkjøpsansvarlig 

Reduserte 
indirekte 
utslipp  

 

 

 

3.1.8 Skole/undervisning 
Delmål 1 
Stimulere til ekstra satsing på energi- og klimaspørsmål i undervisninga. Skolene bør inn i 
undervisningsopplegg som for eksempel Energinettet og Regnmakerne for å få ekstra 
inspirasjon.  

Delmål 2 
Hensynet til energi- og klimaspørsmål skal være en synlig og viktig del av skolens drift og 
undervisning.  
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Tiltak Tidsfrist  Ansvarlig Effekt/ 

Kommentar 

1. Utfordre skolene til miljøuke eller andre tiltak.  

 

Årlig rektor Kunnskap til 
dem det 
gjelder. 

2. Arranger klima-/enøkdag årlig.  Årlig  rektor  Som over  

3. Skolene inn i undervisningsopplegg som 
Energinettet og Regnmakerne 

Snarest  rektor  Kunnskaps-
bygging  

4. Energibevissthet i skoledrift.  

 

Kontinuerlig  rektor  Spareutgifter 
og reduserte 
CO2-utslipp 

5. Samarbeid mellom skole og hjem om 
energispørsmål.  

Kontinuerlig  rektor  Kunnskaps-
utveksling 

 

 

(Se: http://www.naturfagsenteret.no/energi/energi.html). 
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3.1.9 Avfall  
Delmål 
Skape minst mulig avfall og sørge for at avfallet blir best mulig résirkulert. 

 

 

Tiltak  Tidsfrist Ansvarlig  Merknad 
/effekt  

1. 75 % gjenvinning i husholdninger og hytter 2020 IATA Redusert 
energi- og 
ressurs-
forbruk. 

2. Etablere gjenbruksstasjon*/brukthandel der folk 
kan levere inn brukbare ting som ellers blir kastet. 
Gjerne også omsetning av brukte klær.  

 

2010 IATA/ 
MTNU/ 
Arbeidsmarkeds-
etaten/ 
kommunen 

Bedre 
ressurs-
utnytting  

3. Stimulere til økt hjemmekompostering, for 
eksempel ved hjelp av gratis strø og subsidiert 
kompostbinge.  

2010 IATA/politikerne Redusert 
CO2-utslipp 

4. Økt kildesortering og resirkulering for 
næringslivet. 

Snares IATA  

5. Stimulere enda flere til å bli Miljøfyrtårn, blant 
anna ved å sørge for mulighet for resirkulering av 
avfall fra bedriftene og stille krav til leverandører. 

 

Snarest  Rådmann/ IATA Mer 
klimavenlige 
bedrifter  

 

* Med gjenbruksstasjon tenker man seg en plass der folk kan levere brukte ting som kan 
brukes igjen og de som henter kan gjøre det gratis. Det bør også etableres en brukthandel, 
med for eksempel brukte klær og møbler. Gjerne som et samarbeid mellom 
arbeidsmarkedsetaten, Frelsesarméen og renovatøren. Da vil man ikke bare spare energi og 
andre ressurser, men også gi tilbud til folk med dårlig råd og ha et tilbud til arbeidstrening.  
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3.1.10 Generelt  
Delmål 
Redusere el-forbruket per innbygger med 15 % i 2020. 

 

 

Tiltak  Tidsfrist  Ansvarlig  Effekt/ 
kommentar  

1. Informasjon om klimaproblematikken og hva 
en kan gjøre for egne ansatte og innbyggere  

Kontinuerlig rådmann Positiv drahjelp 

2. Arrangere enøkkurs 

 

2010, 
gjentas med 
jevne 
mellomrom  

rådmann  

3. Næringsfond – egen pott til lokale klimatiltak. 2011 Midt-Telemark 
næringsutvikling/ 
rådmann 

Oppmerksomhet 
og reduserte 
utslipp 

 

 

Andre tiltak 

 

1. Politisk press på Storting/regjering for å få todelt 
strømpris, med høyere pris for forbruk over en viss 
mengde. Kan være aktuelt både for hus og hytter. 

 

Snarest  Politikerne  Få effektiv 
bruk av strøm 
og motivasjon 
for å spare, 
samtidig med 
sosial profil 

2. Enøkanalyse og tiltaksplan for andre områder der 
det i følge fagfolk kan være innsparingsmuligheter. 

 

Snarest  rådmann/ 
teknisk sjef 
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3.2 Næringsliv 
Hovedmål 
Næringslivet i Midt-Telemark skal være ledende / konkurransedyktig innen klima.  

 

Nome kommune oppfordrer de ansvarlige innen næringslivet i kommunen til å ta 
klimahensyn. Punktene under er moment næringslivet bør ta med i driften av sine selskap, 
eventuelt gjennomføre i samarbeid med kommunen.  

 

� Gjennomføre enøkanalyse og tiltaksplan for egen drift 

� Gjøre bevisste innkjøp for å redusere indirekte utslipp  

� Bedre system for kildesortering for mindre bedrifter, for eksempel krav til kommunal 
renovatør om også å ha tilbud innen økonomisk forsvarlige rammer 

� Leie foreslått videokonferanserom på rådhuset for å øke bruken av telefonmøte og 
videokonferanse 

� Legge til rette for fjernarbeidsplasser/kontorfellesskap, for derved å redusere 
transportbehovet 

� Tilrettelegge for at flere kan bli Miljøfyrtårn, blant anna ved å sørge for muligheter for 
resirkulering av avfall for bedriftene 

� Stimulere til ”sykle til jobben-”aksjoner osv. 

� Stimulere til økt næringsutviking lokalt for å redusere pendling 

� Bevisstgjøre arkitekter, entreprenører og byggherrer i bruk av klimavenlige 
byggematerialer  

� Info om støtteordninger, for eksempel fra Enova 

 

 

 

 

3.3 Landbruk  

3.3.1 Jordbruk  
Hovedmål 
Stimulere til et aktivt og miljøvennlig jordbruk, et jordbruk som utnytter ressursene på en best 
mulig måte, er energieffektivt og med redusert utslipp av klimagasser pr. produsert enhet, og 
som tar vare på jordressursene for framtidig matproduksjon. 

 

Storparten av den dyrka marka i Midt-Telemark kan brukes til kornproduksjon. Dette er areal 
som er viktige å holde i hevd og ta vare på for framtidig matproduksjon. Det er disse arealene 
som kan gi grunnlag for en effektiv matproduksjon mht. til ressursinnsatsen og klimautslepp. 
Samtidig er det et potensial for bedre utnytting av beiteareal i Midt-Telemark til mer ekstensiv 
kjøttproduksjon. 
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Tiltak  Tidsfrist  Ansvarlig  Effekt/ 
kommentar  

1. Jordvern Kontinuerlig Rådmann/ 
Teknisk/ 
Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Unngå 
nedbygging av 
areal som kan 
nyttes til 
kornproduksjon  

2. Miljøvennlig jordbruk, stimulere til tiltak som 
hindrer avrenning av jord og næringsstoffer fra 
jordbruksarealene: 

- endra jordarbeiding 
- bruk av husdyrgjødsel 
- bruk av kloakkslam 
- prioritere bruk av tilskudd til 

forurensningstiltak (SMIL-midler) 

Kontinuerlig 

(dette er 
pågående 
tiltaksom er 
arbeidet med 
gjennom 
flere år) 

Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Ta vare og 
jordsmonnet 
som grunnlag 
for effektiv 
matproduksjon 

3. Gjødselplanlegging  - stimulere til 
ressursmessig optimal gjødsling 

Kontinuerlig Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Energi- og 
ressurseffektiv 
produksjon 

4. Økologisk jordbruk – stimulere til omlegging til 
økologisk jordbruk der det er forsvarlig i forhold 
til klima og god ressursbruk.  

- Økologisk kornprosjekt (starta 2008) 
 
 

- Økologisk fruktproduksjon (nasjonalt 
prosjekt) – fagmøte sammen med 
næringa 

Kontinuerlig 

 

 

 

 
 

Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Redusert 
energibruk pr. 
produsert 
eining. 

5. Biogass – stimulere til etablering av 
pilotanlegg for produksjon av biogass basert på 
husdyrgjødsel 

 

2010 Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
Teknisk/ 
næringa 

Redusert 
utslepp av 
klimagasser 
(metan), og 
produksjon av 
energi som kan 
erstatte vann-
kraft og olje 
til oppvarming 
og drivstoff 

6. Aktiv drift på all dyrka mark – 

- følgje opp kravet om varig driveplikt i ny 
§ 8 i Jordlova  

Kontinuerlig 

- utarbeide 
rutiner innen 
2010 

Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
Fylkesmannen 

Jordbruksareala 
blir holdt i hevd 
til 
matproduksjon  

7. Utarbeide strategisk plan for landbruket i 
Midt-Telemark med målsettinger for miljø og 
klima 

2010 Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Sikre aktiv bruk 
av jord-
ressursene og 
en aktiv 
landbruks-
næring i 
utvikling 

8. Stimulere til lokal omsetning av 
landbruksprodukter og til bruk av lokale 
produkter i kommunal sammenheng 

Snarest Rådmann/  
Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Stimulere til 
lokal produksjon 
og reduserte 
klimagassutslipp 
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3.3.2 Skogbruk 
Hovedmål 
Stimulere til et aktivt og bærekraftig skogbruk som driver skogen på en mest mulig 
klimavennlig måte og skaffer mest mulig klimavennlige råvarer til bruk på andre områder. 

  

Tiltak  Tidsfrist  Ansvarlig Effekt / 
kommentar 

1. Økt fokus på planting og riktig 
planteantall etter hogst, og bruk av 
foredlet plantemateriale.  

Kontinuerlig Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Øker CO2-
binding i skog 

2. Stimulere til aktiv og god skjøtsel av 
skogarealene, bl.a. gjennom 
bevisstgjøring av skogeiere og med 
hjelp av de økonomiske virkemidlene 
som fins. 

Kontinuerlig  Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Som over 

3. Stimulere til økt bruk av tre i 
bygninger, gjennom tilrettelegging og 
bruk av aktuelle virkemidler. 
(Offentlige bygg bør gå foran som 
eksempel – både ved nybygg og 
restaurering.) 

Kontinuerlig  rådmann /teknisk 
sjef/ 
Midt-Telemark 
landbrukskontor/ 
næringa 

Opprettholde 
CO2-binding, 
redusere utslipp 
knyttet til 
alternative 
materialer  

4. Legge til rette for økt bruk av 
skogsvirke til biobrensel, legge føringer 
for energibruk i nye bygg og prioritere 
biobrensel framfor fossile kilder. 

Kontinuerlig rådmann/ 
teknisk sjef 

Som over. 

5. Stimulere til virksomhet og prioritere 
tiltak som med basis i ulike 
treprodukter gir lokal verdiskaping. 

Kontinuerlig rådman/  
teknisk sjef/ 
Midt-Telemark 
landbrukskontor 

Øke binding, 
redusere 
transport 

6. Bevisstgjøring og holdningsskaping 
blant unge i skolen om skogens 
betydning i klimasammenheng. 

Kontinuerlig  rektorene Kunnskaps-
oppbygging 

 

 

 

  


