
Forslag til nye kriterier for bruk av ”Lokalt klimafond” i Elverum 
kommune

22. mai 2011

§1. KAPITAL
Kommunestyret vedtok 02.04.08 sak 028/08 kriterier for bruk av Lokalt Klimafond. 
Gjenstående kapital pr. 31.12.10 er kr. 1.234.330,-.

Avsetningens avkastning er renter, som årlig tillegges avsetningen. Avsetningen er ikke 
urørlig.

§2. FORMÅL
Fondet skal bidra til energiøkonomisering og omlegging  til mer miljøvennlig energibruk og 
redusert utslipp av klimagassere fra boliger og borettslag<1000m2 i Elverum kommune. 
Utredning av ENØK tiltak og utfasing av gamle vedovner skal prioriteres.

§3. DEFINISJONER

Klimagasser: Klimagasser er menneske skapte utslipp av kunstige eller naturlige gasser, som 
kan føre til at klimaet på jorda blir varmere. De "vanligste" klimagassene er 
karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass(N2O). 

Fossilt brensel: Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje og naturgass. 
Finnes i jordskorpen, og utvinnes som en kilde til energi ved forbrenning. 
Utnyttelsen av fossilt brensel har bidratt sterkt til den industrielle utviklingen. 
Petroleum er en fellesbetegnelse for olje og naturgass. Fossilt brensel er altså 
petroleum + kull.

Biobrensel: Biobrensel er en fornybar energikilde. Med begrepet biobrensel menes i dette 
dokumentet ved, flis og trepellets eller trebriketter.

Ren forbrenning: Ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som 
omdanner opptil 90 % av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir 
minimale røykutslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme i stedet for 
røyk.

Ildsted: Med ildsted menes i dette dokumentet peis, kamin eller ovner benyttet til 
oppvarming hvor energikilden er biobrensel eller fossilt brensel.

Rentbrennende ildsted: Rentbrennende ildsted er et ildsted som tilfredsstiller Norske 
utslippskrav beskrevet i NS 3059. Disse krav er basert på målinger av 
partikkelmengden i røykgassene i henhold til NS 3058. 



§4 KRAV TIL SØKNAD

Gammel vedovn:
Søknad om utskifting av gammel vedovn med rentbrennende ildsted sendes Elverum 
kommune før arbeidet settes i gang og skal inneholde følgende dokumentasjon:

1. Kostnadsoverslag underskrevet av leverandør eller ansvarlig utførende.
2. Kopi av søknad om rehabilitering/montering av skorsteiner, fyringsanlegg og 

oljetanker, eller melding av ildsteder. 
3. Søknad sendes Elverum kommune etter fastsatt søknadsfrist

Utredning av ENØK tiltak
Søknad om utredningsstøtte ENØK tiltak sendes Elverum kommune før arbeidet igangsettes 
og skal inneholde følgende dokumentasjon:

1. Energimerking av boligen jf. www.energimerking.no etter den mest omfattende 
metoden   

2. Søknad sendes Elverum kommune etter fastsatt søknadsfrist
3. Utredningen skal utarbeides av godkjent firma 
4. Utredningen skal i en rapport beskrive huset og dets energisystem,  og anbefale tiltak 

prioritert etter innsparingspotensial og kostnad

§5 RAMMER FOR TILDELING
1. Oppgradering av gammelt ildsted til rent brennende ildsted. Tilskudd gis til utskifting 

av gammelt ildsted til rentbrennende ildsted med inntil kr. 3000,- pr husstand.

2. Utredningsstøtte ENØK tiltak i privatboliger/borettslag <1000 m2.  Utredning fra 
godkjent leverandør støttes med inntil 50% av utredningskostnader inntil kr. 10.000,-. 

      Bygg i energiklasse D, E, F prioriteres foran bygg i G og C. 

§6 BUDSJETT OG REGNSKAP
Budsjett og regnskap inngår i det system som kommunen til en hver tid bruker i sin
Økonomistyring

§7. DISPONENTER
Rådmannen kan selv ta beslutning i tilskuddsaker for inntil kr. 15.000,- pr. sak,
innenfor en ramme på kr 100.000,- pr. år. For tildeling over kr 15.000,- pr sak er Rådmannen 
ansvarlig for å fremme forslag til bruk av midlene.




