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Forord  
 
Elverum vedtok sin første Energi- og klimaplan i kommunestyret 27.01.2010. 
 
Kommunestyret vedtok senere å revidere planen i sak KS-072/13 - 25.09.2013 med følgende mandat 
slik det fremkommer i «Kommunal planstrategi i Elverum 2012 – 2015»: 
 

Mandat - Klima- og energiplan: 
1. Prosessen for å revidere Klima- og energiplan for Elverum iverksettes. 
2. Komité for vekst og utvikling oppnevnes som styringsgruppe for planprosessen. 
3. Sektor for teknikk og miljø v/sektorsjef har ansvaret for å være prosessleder og sekretariat for 

planprosessen. Sektorsjef står fritt til å anvende de ressurser som finnes innenfor egen sektor 
for å bidra til gjennomføring av prosessen. 

4. Samfunnsutviklingsstaben i kommunen bidrar med råd og bistand i prosessen henhold til 
intensjoner beskrevet i «Kommunal planstrategi i Elverum 2012 – 2015». 

5. Det tilligger komiteen som styringsgruppe å vurdere effektiv og hensiktsmessig 
gjennomføring av planprosessen, inkludert hvordan representanter for aktuelle parter i 
gjennomføring av planen samt mottakere av tjenester som følge av planen skal medvirke. 

6. Revidert forslag til Klima og energiplan for Elverum skal framlegges for kommunestyret for 
godkjenning innen 1. mai 2014. 

 
Arbeidet med denne revisjonen av Energi- og klimaplan har pågått siden januar 2014.  Prosjektleder 
for planprosessen har vært landbrukssjef Erik Stenhammer sektor for teknikk og miljø - enhet for 
landbruk og miljø. Planen beskriver overordnede mål og strategier i tråd med kommunens vedtatte 
planstrategi.  Handlingsplaner og tiltak skal senere beskrives og vedtas i det årlige Handlings- og 
økonomiplanarbeidet . Revisjonen er utført innenfor sektorens ordinære kapasitetssituasjon innenfor 
den avsatte tidsrammen. Det er av den grunn ikke gjennomført brede involveringsprosesser. Men det 
ble etablert en tverrfaglig arbeids-/referansegruppe bestående av Helene Holt Palerud, enhet for 
arealplan; Svein Arild Nyhus, eiendomsstaben; Morgan Johansen økonomistaben;  Leiv Andreas 
Schulstad, enhet for vann- og avløp; Bjørn Erik Jønsberg, SØIR;  Stein Roger Aspmodal, Elverum 
Energi og Alf Kristian Enger, Regionrådet i Sør-Østerdal. Det er avholdt flere møter med 
gruppen/enkeltmedlemmer av gruppen. 
    
Styringsgruppe for planarbeidet har vært Komité for vekst og utvikling, som med betydelig 
engasjement har behandlet saken i flere møter.  

Høringsutkast på planen har ligget på kommunens nettsider og har vært sendt en rekke 
høringsinstanser med høringsperiode 06. mai til 04. juni 2014  Høringsinnspillene er vurdert og 
relevante korreksjoner og suppleringer foretatt på den bakgrunn. 

 

Elverum,  03. juni 2014 

Komité for vekst og utvikling 
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1 Sammendrag 
 
Gjeldende visjon for hvordan Elverum skal møte klimautfordringene opprettholdes uendret: 
 

Elverum skal ved bruk av fornybar energi, klimavennlige energiløsninger, 
klimavennlige materialer og tiltak for økt binding av CO2 i skogen øke sitt 
positive bidrag i det globale CO2 regnskapet 

 
 
Utslipp av klimagass CO2 ekvivalenter 
 
2009 er hittil det siste året SSB har laget statistikk over de kommunale CO2 utslippene fordelt på 
områder. Tabell 1 viser klimagassutslippene for Elverum år 2009: 

 

 
 

        
         

2009  I alt 
Industri 

og 
bergverk 

Energi 
forsyning 

Øvrig  
oppvarming Jordbruk Avfall og andre 

prosessutslipp 
Vei- 

trafikk 
Annen mobil 
forbrenning 

Tusen 
tonn   91 3 2 8 11 8 50 9 
% 100 4 2 9 12 9 55 10 

         Tabell 1:  Klimagassutslipp i tonn CO2 ekvivalenter fordelt på utslippsområder, Elverum 

Elverum hadde da et samlet utslipp på 91.000 tonn CO2 ekvivalenter. Hele 65 % av utslippene 
kommer fra veitrafikk og annen mobil forbrenning. Øvrige utslipp er fordelt på oppvarming 15 %, 
jordbruket 12 %, avfall og prosessutslipp 9 %.  Utslippene viste fallende tendens da det er en 
nedgang fra 2007 tallene med 2500 tonn CO2 ekvivalenter. 
 
Bruk av energi og de viktigste energibrukere 

Samlet årlig energiforbruk i Elverum år 2013  er ca 670 GWh der det mobile energibruket er ca 235 
GWh og det stasjonære  ca 435 GWh.  

Det stasjonære energiforbruket på ca 435 GWh er fordelt på elektrisk kraft ca 295 GWh, olje ca 50 
GWh og biobrensel ca 90 GWh. 

Mål for utslippskutt og økt karbonbinding 
 
Jf. «klimaforliket» vedtatt i 2008 av Stortinget skal Norge innen 2020 redusere utslippene med  
minimum 30 prosent. For Elverum betyr dette at utslippene skal ned ca 27.000 tonn CO2 ekvivalenter 
til ca 65.000 tonn.  
 

Elverum binder årlig store mengder CO2 gjennom fotosyntesen i skog. I tråd med Kyotoprotokollen 
kan noe av dette godtgjøres - tilsvarende 25.000 tonn/år. Det er et mål at Skogtilveksten i tillegg kan 
økes tilsvarende 25.000 tonn/år ved langsiktig bevisst skogbehandling.  

http://www.ssb.no/
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2 Bakgrunn 

2.1 Nasjonale mål om utslippskutt 
 

Gjennom ”klimaforliket” inngikk flertallet på Stortinget i 2008 en avtale om nasjonalt mål for 
utslippskutt.  Et av delmålene er at Norge fram til 2020 skal kutte utslippene av klimagasser 
tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990 og være karbonnøytralt i 2050. 

Strategien for å nå målet er bl.a. å forsterke virkemiddelbruken i den nasjonale klimapolitikken.  
Norges klimapolitikk skal være blant de mest ambisiøse i verden, og Norge skal mot midten av dette 
århundre bli et lavutslippssamfunn. Dette innebærer en omstilling der vi blant annet skal produsere 
mer fornybar energi, fase ut fossil energibruk og bruke energien mer effektivt.  
 
Regjeringen foreslår å utvikle ny, klimavennlig teknologi her hjemme og ta i bruk ny teknologi.  En slik 
omstilling innebærer at Norge må være innstilt på å gjennomføre nasjonale klimatiltak som er dyrere 
enn tiltak i utlandet. Det innebærer også at vi må prioritere tiltak som kanskje ikke gir stor 
klimaeffekt på kort og mellomlang sikt, men som vil være nødvendige for at vi innen 2050 skal kunne 
nå et slikt mål.  
 
Elverum kommunes Energi- og klimaplan vedtatt 27.01.2010 sak 5/10 var et ledd i dette arbeidet. 
 

2.2 Lokal energiutredning 
 
Elverum Nett AS skal jf.  forskrift om energiutredninger  lage en lokal energiutredning for sitt 
nettkonsesjonområde med beskrivelse av dagens energisystem og energisammensetningen i 
kommunen, samt prognose for utvikling av energisystemer.  
Dagens energisystem og energisammensetningen i kommunen beskrives med: 
 

• Statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi, fordelt på ulike 
energibærere og brukergrupper. 

• Forventet fremtidig stasjonær energietterspørsel i kommunen fordelt på ulike 
energibærere og brukergrupper.  

• Muligheter for energieffektivisering, energisparing og energiomlegging gjennom 
konkrete prosjekter og tiltak. 

• De mest aktuelle energiløsninger for områder i kommunen med forventet vesentlig 
endring i energietterspørselen. 

• Energibruken i kommunal virksomhet skal så langt som mulig presenteres separat. 
 

2.3 Energiforbruk i Elverum 
 

Det samlede energiforbruket i Elverum var i 2013 på ca. 673 GWh. Figur 1 viser en prognose på 
utviklingen i årene fremover. Det antas at det blir en svak økning i forbruket. Den økningen er basert 
på befolkningsveksten i Elverum. Prognosen er laget med bakgrunn i at det kun er elektrisitet som 
øker, mens de andre energibærerne holder seg stabil. 

https://www.ssb.no/klimagassn#vedleggsartikkel-2


Strategisk plan: Energi og klimaarbeid i Elverum 2014-2018 –  
utslippsreduksjoner, karbonbinding, forebyggende tiltak 

Side: 6 av 22 
 

 

Figur 1:   Prognose – samlet energiforbruk fordelt på energibærere 

 

 

 

Figur 2 viser det samlede energiforbruket fordelt på brukergrupper. Her er det forventet at den 
største økningen av energi vil skje i husholdningen pga befolkningsøkningen. 

 

Figur 2:   Prognose – samlet energiforbruk fordelt på brukergrupper 
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2.4 Energiproduksjon og ubrukte energiressurser i Elverum 
 

I dag er det produksjon av energi i to vannkraftverk (Strandfossen og Skjefstadfossen), en 
fjernvarmesentralen på Vestad, varmepumper i private boliger og offentlige bygg (luft til luft, luft til 
vann og jord- bergvarme) og Bioenergi (skog og jordbruk). I tillegg til å videreutvikle produksjonen på 
disse områdene er det også mulig å ta i bruk småkraftverk, solvarme, vindkraft, spillvarme fra f.eks. 
svømmehallen og Elverumshallen. 

I 2012 var det via Elverum energi en total vannkraft og fjernvarme produksjon på 351 GWh. Den var 
noe lavere i 2013, 301 GWh, pga at det var en lengere stans i Skjefstadfossen i forbindelse med 
vedlikehold. Det er produksjonsutviklingen frem til 2012 som er lagt til grunn for prognoseringen 
frem til 2030.  

Produksjonen i hverken fjernvarmen eller vannkraftstasjonene antas å øke markant i årene fremover. 
Det er antatt at vannkraftproduksjonen vil ligge rundt 312 GWh, mens fjernvarmeproduksjonen vil bli 
ca. 50 GWh. Se figur 3.  

  

 

Figur 3:   Prognose – energiproduksjon 
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3 Mål og strategier 

3.1 Generelt om energi- og klimamål  
Målene skal være kvalitative eller kvantifiserbare på en slik måte at de er utvetydige.  Målene er å 
forstå som ønskede resultater. En strategi skal tydeliggjøre de viktigste veivalg og prioriteringer for å 
nå målene.  På den måten kan kommunen bli i stand til å disponere sine ressurser mot de tiltak som 
gir ønskede resultater. Dette er helt grunnleggende for strategi – treffe valg og bruke ressursene på å 
forfølge de valg man gjør. Ved senere utarbeiding av de korresponderende handlingsplaner bidrar 
strategiene til å klargjøre hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes. 
 
Overordnet nasjonalt mål er at Norge på veien mot et klimanøytralt samfunn skal redusere sine CO2 
utslipp med 30 % innen 2020.  
 
Det er to veier å gå for å oppfylle målet om et klima nøytralt samfunn.  

1. Redusere utslippene 
2. Øke den langsiktige fangsten av CO2.   

 
Elverum kan gjøre begge deler.    
 
Reduksjon i energibruk og klimagassutslipp er sektorovergripende og gjelder hele samfunnet. 
Summen av valg og handlinger til den enkelte, privat sektor og offentlig sektor har betydning for 
resultatet.  
 
Elverum er dekket av skog som gjennom fotosyntesen binder opp store mengder CO2. Effekten av 
dette naturgitte grunnlaget kan utnyttes enda bedre.     
 
Elverum produserer fornybar energi ved hjelp av vannkraft og biomasse.  Også andre energikilder 
som jord, sol og vind kan tas i bruk. Det er stort potensial for økt produksjon av fornybar energi 
basert på kommunens ressurser. 

Hovedmålene i Energi- og klimaplanen fra 2010 videreføres ved at Elverum innen 2030 skal oppnå: 

x Økt årlig langsiktig binding av CO2 i stående skog og i langsiktige trebaserte konstruksjoner 
tilsvarende 25.000 tonn CO2 ekvivalenter. 

x 30 % reduksjon i kommunens klimagassutslipp tilsvarende 30.000 tonn CO2 ekvivalenter årlig,  
jfr. 2007 nivå. 

Reduksjonen på 30.000 tonn CO2 ekvivalenter innen 2030 skal tas fra følgende områder: 

x Klimagassutslippene fra transport og mobilt arbeid skal reduseres tilsvarende 13.000 tonn 
CO2 ekvivalenter pr år. 

x Fossil fyringsolje til oppvarming og industriell prosessvarme fases helt ut og erstattes av økt 
produksjon av fornybar energi tilsvarende 13.000 tonn CO2  ekvivalenter pr. år.  

x Jordbruket drives mer klimavennlig tilsvarende utslippsreduksjon på  ca 3000 tonn CO2 pr. år  
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For å nå målet om lavere klimagassutslipp synliggjøres følgende 9 temaområder som hver har egen 
målsetting og strategi:  

1. Transport 
2. Stasjonær forbrenning 
3. Avfallshandtering/slambehandling 
4. Jordbruk 
5. Arealplanlegging  
6. Fornybar energiproduksjon 
7. Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner 
8. Kommunens egen virksomhet 
9. Informasjon og samfunnskontakt 

Flere av temaområdene i Energi- og klimaplan har overlapping med andre kommunale planer som 
kommuneplan (areal- og samfunnsdel), handlingsplan VA, næringsplan, folkehelseplan mv.  
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3.2 Strategier for å nå energi- og klimamålene 

3.2.1 Transport 
Årlig utslippsnivå fra veitrafikk er ca. 50.000 tonn CO2 ekvivalenter og fra annen mobil forbrenning ca. 
9.000 tonn CO2 ekvivalenter. Samlet utgjorde dette i 2009 ca. 65 % av de samlede klimagassutslipp i 
kommunen.  Skal utslippene ned må det til restriksjoner på bilbruk, overgang til elbiler og 
lavutslippskjøretøy, og bruk av biodrivstoff. Tiltakene kan bli opplevd som kontroversielle, da de 
griper inn i hverdagsvalg den enkelte gjør i forhold til å bruke bil, buss eller sykkel. Endring av vaner 
kan være utfordrende. Kommunen kan her spesielt møte oppgaven med å utøve holdningsskapende 
arbeid. 
 
Hovedmål: 
Innen 2030 skal utslippet fra det samlede transportarbeidet i kommunen reduseres med 30 % 
tilsvarende 13 000 tonn CO2 ekvivalenter sammenlignet med 2007.  
 
Strategier: 

x Redusert bruk av forbrenningsmotorer med fossilt drivstoff og innfasing av lavsutslipps 
teknologier og fornybart drivstoff.  Sanksjoner kan vurderes innført rettet mot transport, 
basert på bruk av forbrenningsmotorer for fossilt drivstoff i sentrumsnære områder. 

x Transport basert på fornybar energi som el-biler og biodrivstoff skal tilgodeses på en slik 
måte at det oppleves fordelaktig for brukeren. 

x Kollektivtransport og fremkommelighet for gående/syklende skal prioriteres i forhold til både 
arealbruk, investering og drift.  

x Elverum kommune og by skal videreføre et miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster 
med siktemål å redusere transportarbeidet. 

x Kommunen skal ha en tjenesteproduksjon og praksis hvor det årlig kan dokumenteres 
utslippsreduksjon tilsvarende nasjonalt mål. 

x Kommunen skal drive aktivt holdningsskapende arbeid overfor sine innbyggere for å 
redusere utslippet av klimagasser. 
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3.2.2 Stasjonær forbrenning 
Klimagassutslipp fra stasjonær forbrenning er hovedsaklig forårsaket av bruk av mineralolje til 
oppvarming, industri og diverse prosessutslipp. Disse utslippene utgjør ca. 15 % av kommunens 
samlede utslipp, tilsvarende 13.000 tonn CO2 ekvivalenter pr. år, jfr. SSB-statistikk. 
 
Hovedmål: 
I samsvar med nasjonalt mål skal utslippene fra stasjonær forbrenning av mineraloljeprodukter fases 
helt ut.  
 
Delmål: 

x Elverum fjernvarme skal inne 2025 levere 75  GWh ren bioenergi med maksimalt 3 % 
oljemiks. 

x Økt antall nærvarmeanlegg og gardsvarmeanlegg basert på bioråstoff. 
x Økt bruk av jordvarme til oppvarming, og til kjøling av bygg med stort kjølebehov. 
x Utprøve mulighetene for solvarme til elektrisk produksjon og oppvarming av tappevann i 

samsvar med prosjekt i regionrådet i Sør-Østerdal. 
 

Strategier: 
x Elverum kommune skal legge til rette for fortsatt utvikling av Elverum fjernvarme basert på 

bioråstoff. 
x Legge til rette for nye løsninger og innovativ bruk av fornybar energi som bio, jord, vind og 

solenergi, samt redusere energibehovet i nye og eksisterende næringsbygg og husholdninger 
x Fremme klimavennlige energialternativ. 
x Påse forsterket informasjonsarbeid knyttet til miljøvennlige alternativ, om støtteordninger og 

om ENØK-tiltak i offentlige og private bygg. 
x Søke å bidra til at det finnes leverandøruavhengig rådgivingskompetanse for innbyggerne. 
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3.2.3 Avfallshandtering/slambehandling 

SØIR (Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS) eies av Elverum, Trysil og Åmot 
kommuner.  Selskapet skal løse eierkommunenes lovpålagte avfallshåndtering og administrerer en 
avfallsordning gjeldende for ca 13.000 abonnenter (30.000 mennesker) og 7.500 hytter. Selskapets 
formål er å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling.  

Elverum kommunen mottar årlig ca. 5000 tonn slam fra renseanlegget pluss 500 tonn fra spredte 
anlegg. Av dette produserer det kommunale renseanlegget og SØIR IKS tilsammen ca 1.000 TS tonn 
tørrstoff tonn slam pr år.  
 
Hovedmål: 
Veksten i avfallsmengden skal reduseres.  Målet er å opprettholde gjenvinningsprosent av 
husholdningsavfallet på dagens nivå som er ca. 95 %.  Våtorganisk avfall fra husholdningene skal gå til 
biologisk behandling. 
 
Delmål: 

x Fastsette nåverdi for CO2 reduksjon gjennom kommunal avfallshåndtering som kan brukes til 
å måle framtidige forbedringer. 

x Sette mål for økt kildesortering i husholdningene f.eks. plast der 1 kg plast tilsvarer 2 kg olje. 
x Gjennomføre miljøvennlig innsamling. 

 
Strategier: 

x Bedre og økt kildesortering.  
x Bidra til redusert bruk av fossilt brensel gjennom energiutnyttelse av organisk materiale. 
x Dagens slambehandling til kompostproduksjon endres til en mer miljømessig måte, og slik at 

utnyttelsen av slamressursen optimaliseres ytterligere. 
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3.2.4 Jordbruk og matproduksjon 
Utslipp fra jordbruket kommer vesentlig fra metangass, lystgass og CO2 fra husdyr, husdyrgjødsel, 
kunstgjødsel og åpne åkerareal. Utslippene går nedover og var i 2009 ca. 10 000 tonn CO2 
ekvivalenter tilsvarende 11% av kommunens samlede utslipp.  
 
Dårlig grøftet jord og åpen åker har større utslipp enn godt drenert jord med vegetasjonsdekke. 
Dårlig agronomi og skjøtsel øker utslippene av klimagasser. Større presisjon ved gjødselhandtering, 
foring og åkerarbeid, riktig vekst, god drenering og bruk av fornybar energi er grunnlag for bedre 
økonomi og reduserte utslipp fra landbruket.  
 
Norsk sjølforsyning basert på eget areal ligger i dag på rundt 40 % samtidig som befolkningen øker. 
Den globale matsikkerheten er under press. Norge må kunne produsere tilstrekkelig mat i framtida. 
Jordbruket må derfor få beholde en viss andel av klimagassutslippene. Over tid er effektiv bruk av 
jordbruksarealene det mest miljøvennlige.  
 
Hovedmål: 
30 % reduksjon av CO2 utslipp tilsvarende 3000 tonn CO2 ekvivalenter pr. år fra jordbruksvirksomhet i 
kommunen.  
 
Delmål: 

x Kompetanseheving i jordbruket knyttet til disponering av organisk avfall og biorest, kunnskap 
om muligheten for rensing/oppsamling av metan i husdyrrom.  

x Økt presisjon ved bruk av gjødsel. 
x Bedre driftskunnskap om nye spredeteknikker av husdyrgjødsel i jordbruket. 
x Optimalisering, jordbearbeiding og produksjon på rett plass. 
x Økt grøfting. 
x Øke andelen fornybare energikilder til tørking, transport og oppvarming. 
x Økt kunnskap om binding av karbon i jord. 
x Økt overgang til fornybart transportarbeid. 

 
Strategier: 

x Stimulere bruk av støtteordninger som fremmer et godt klima jordbruk. 
x Samarbeid med landbrukets rådgivingstjeneste om informasjon og rådgivingstiltak. 
x Stimulere til økt bruk av biovirke , biodiesel og bio-olje. 
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3.2.5 Arealplanlegging 
Kommunenes arealplanlegging påvirker befolkningens reisevaner i betydelig grad ut fra hvor 
boliger, skoler, barnehager, ulike tjenestetilbud og næringsområder lokaliseres i forhold til 
hverandre. Kommunen har et ansvar for at arealplanleggingen legger til rette for å redusere 
transportbehov og stimulere til at flere vil benytte kollektive transportmidler, gange eller 
sykkel. 
 
Elverum har i dag en lav utnytting av tettstedsarealene med 1100 innbyggere pr km2 sammenlignet 
med andre kommuner, jfr. Kommuneplanens samfunnsdel kap. 5. Gjennom gode arealplaner som 
tilrettelegger for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk framfor bruk av bil, kan utslippene fra biltrafikken 
lokalt begrenses. 
 
Hovedmål: 

x Elverum kommune skal ha et miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster som 
reduserer CO2-utslipp fra den lokale biltrafikken. 

 
Delmål:  

x Det skal være gode gang- og sykkelforbindelser frem til sentrum, idrettsanlegg, skoler, 
kulturinstitusjoner, forretninger og andre målpunkter som har høyt besøk. 

x Elverum skal være og bli oppfattet som en kommune og by som legger tidsriktige nasjonale 
anbefalinger på klima- og energiområdet til grunn i sin arealplanlegging. 
      

Strategier:  
x Nye større utbyggingsområder for bolig og næring skal hovedsakelig lokaliseres innenfor 

gang- og sykkelavstand til sentrum, og nært eksisterende kollektivtilbud. 
x Gode sykkel- og gangforbindelser skal sikres i reguleringsplaner. 
x Utslipp av klimagasser skal være et vurderingskriterium i reguleringsarbeidet.  
x Det skal legges til rette for fortetting av bebyggelse langs/ved eksisterende kollektivtilbud. 
x Elverum kommune skal aktivt arbeide for å fremme bygging med klimavennlige materialer og 

spesielt bruken av tre i bygg og øvrige konstruksjoner. 
x Kommunen kan angi bestemmelser om maksimumsnormer i stedet for minimumsnormer for 

antall parkeringsplasser i nye byggeprosjekter. 
x Parkeringsløsninger og – regulering skal hensynta klima- og energimålene. 

 
 
 
 
     

 
  



Strategisk plan: Energi og klimaarbeid i Elverum 2014-2018 –  
utslippsreduksjoner, karbonbinding, forebyggende tiltak 

Side: 15 av 22 
 

3.2.6 Fornybar energiproduksjon 
Kommunen har store mulighet for betydelig økt produksjon av fornybar energi gjennom økt utnytting 
av vannkraft, bioenergi og jordvarme. Også sol- og vindkraft har et uutnyttet potensiale.  
 
Hovedmål:  
Kommunen skal innen 2030 øke sin produksjon av fornybar energi tilsvarende en utslippsreduksjon 
på 10 000 tonn CO2 ekvivalenter i forhold til om energimengden hadde vært produsert på 
mineraloljeressurser. 
 
Delmål: 

x Framskynde utfasing av fyringsolje ved å fremme klimavennlige energialternativ som bio- og 
jordvarme. 

x Bidra til fortsatt utvikling av Elverum fjernvarme basert på bioråstoff. (Maks 3 % olje). 
x Elverum fjernvarme skal inne 2025 levere minimum 75 GWh ren energi. 
x Utrede praktisk utnytting av sol, vind og grunnvarmeressursene. 

 
Strategier: 

x Stimulere overgang til bruk av fornybar energi og redusere energibehov i næringsbygg og 
husholdninger. 

x Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for ENØK-tiltak i offentlige og private bygg ved 
tilrettelegging av alternativ og opplysning om støtteordninger som f.eks. ENOVA. 

x Stimulere til etablering av nærvarmeanlegg og gardsvarmeanlegg. 
x Arbeide for etablering av mer klimavennlige kjøleløsninger på store bygg med kjølebehov. 
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3.2.7 Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner  
 
Skogen som fornybar ressurs er viktig for å oppnå norske klimamål på lang sikt. Fordi skogen har en 
levetid på over 100 år, må klimatiltak i skogen vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 
Klimakur 2020 har utredet tiltak som kan gi økt tilvekst og dermed økt CO2-opptak.  Med de rette 
skjøtselstiltakene vil en klimaskjøttet skog over tid bidra til et økt CO2-opptak.  
 
Tilvekst i skog gjennom fotosyntesen binder store mengder CO2 i våre skoger. Det bindes ca 1,5 tonn 
CO2 pr m3 tilvokst trevirke. Årlig brutto tilvekst i skogen i Elverum er ca 515.000 m3. Fordi 
avvirkningen de siste år ikke har vært høyere enn rundt 300.000 m3 nyttbart virke, øker volumet 
stående skog i kommunen. Økt uttak de sener år reduserer på kort sikt netto karbonbinding på 
kommunens arealer. Plante- og foryngelsesaktiviteten etter hogst er imidlertid høy. Fortsetter denne 
foryngelsestakten er det i et langt perspektiv grunnlag for at tilveksten vil øke. En skog i god vekst 
binder over tid mest CO2. Årlig netto opplagring av CO2 ligger ved dagens hogstuttak rundt 200.000 
tonn CO2 ekvivalenter pr. år.  
 
Et økt uttak av tømmer gir også et økt utslipp av CO2 på kort sikt. Hvor stort dette utslippet faktisk 
blir, avhenger av hvordan vi anvender trevirket. Den største positive effekten vil vi få dersom vi 
bruker trevirke av tilstrekkelig kvalitet til å erstatte mer klimabelastende byggematerialer, og til 
erstatning for plastprodukter og fossil energi. Siden planter gjennom fotosyntesen tar opp like mye 
CO2 som avgis ved nedbryting eller forbrenning, regnes bioenergi som nøytral i klimasammenheng, i 
det lange løp.   

Hovedmål:  
x Over tid øke den samlede tilvekst i kommunen tilsvarende  25 000 tonn CO2 ekvivalenter pr. 

år og tilsvarende få godtgjort kommunens andel av Kyoto avtalen på 25.000 tonn CO2 
ekvivalenter pr. år. 

x Øke bruken av bioenergi som råstoff i kommunens energiforsyning. 
x Øke bruken av fornybare materialer for å bidra til økt karbonbinding og reduksjon av CO2-

fotavtrykket i bygge- og anleggsnæringen 
 

Delmål:  
x Teste ut mulighet for å drifte skogeiendommer etter modell for «Klimaskog» ved eksempelvis 

økt plantetetthet, økt nyplanting, gjødsling og overholding av skog før hogst. 
x Utarbeide ny skogtakst for hele kommunen. 
x Revidere veileder for bruk av tre i byggeri i kommunen. 

 
Strategier:  

x Stimulere til en skogskjøtsel som øker den samlede netto tilveksten på kommunens 
skogarealer. 

x Søke å få etablert kraft- varmeproduksjon ved forbrenning av skogsflis.  
x Redusere CO2-fotavtrykket fra kommunale og private bygg og anlegg, samt øke bruken av 

fornybar materialer. 
x Ved alle nye større byggeprosjekt i sentrum skal bruk av tre som byggemateriale utredes på 

linje med andre byggematerialer og av fagmiljøer med relevant  kompetanse på området. 
x Kommunen skal vise vei ved selv å ta i bruk tre som byggemateriale i sine bygg. 
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3.2.8 Kommunens egen virksomhet 
Kommunene som stor tjenesteprodusent, innkjøper og utbygger kan selv vesentlig bidra til å få 
gjennomført energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer. Kommunen kan aktivt 
bruke de virkemidler man rår over i sine ulike roller. Dette er i hovedsak: 
 

x Egen organisasjon og virksomhet. 
x Lokal forvaltningsmyndighet av Plan- og bygningsloven, utnytte mulighetene det gir. 
x I undervisningsrollen, gi kunnskap til skoler og barnehager om klima og energi. 
x Være pådriver overfor lokalt næringsliv, slik at disse gjennomfører tiltak. 
x Være pådriver overfor egen befolkning og lokale organisasjoner slik at disse gjennomfører 

tiltak. 
x Være pådriver overfor nabokommuner, fylkeskommune og stat, Spesielt relevant for 

transportløsninger og samferdsel. 
x Gjennom informasjonsspredning, sikre oppfølging av klima- og energiplan og informere om 

utviklingen internt og eksternt. 
x Gjennom innkjøp vise vilje til å betale for eventuell merkostnad for mer miljøvennlig 

leveranse. 
 
Hovedmål:  

x Kommunen skal ha en karbonnøytral drift innen 2030  
 
Delmål: 

x Miljø- og klimaegenskaper skal vektlegges med min 30 % i kommunens innkjøpsavtaler. 
x Den årlige reduksjon i energiforbruket skal videreføres i tråd med dagens mål på 3 %. 
 

Strategier: 
x Mål og strategier i klima- og energiplan skal speiles inn i Elverum kommunes egne 

drift/virksomhetsplaner og i kommunens eierstrategier.  
x Bruken av fornybare materialer med lavt CO2-avtrykk i egne bygge- og anleggsprosjekter skal 

økes.  
x Kommunen skal vise vei ved selv å ta i bruk tre som byggemateriale i sine bygg.   
x Kommunen skal tilrettelegge for at både drift og ansatte kan bruke elbiler og ha tilgang til 

parkering med lademuligheter.  
x Anskaffelsesspesifikasjoner skal utformes slik at de stiller krav som fremmer utvikling av  

miljøeffektive løsninger ved innkjøp og bygg- og anleggsaktiviteter.  
x Kommunen som reguleringsmyndighet skal søke mot økt bruk av fornybare materialer med 

lavt CO2-avtrykk i all byggevirksomhet i kommunen gjennom utforming av egnede 
bestemmelser. 

x Det skal utarbeides årlig statusrapport i årsberetningen for temaene klima-, energi og miljø 
x Fremskynde utviklingen av passivhus/nullenergihus gjennom målrettede tiltak om f.eks ved 

krav i reguleringsbestemmelser og begunstigelse i gebyrregulativet. 
x Være aktiv pådriver til økt bruk av bærekraftige energi til oppvarming, 

varmtvannsproduksjon osv. 
x Utnytte moderne teknologi til å redusere behovet for arbeidsreiser og reiser til møter. 

Telefonmøter og videokonferanser vil gi kommunen besparelser i reisetid og reisekostnader, 
samt at man reduserer utslipp av klimagasser. 
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3.2.9 Informasjon og samfunnskontakt 
Kommunens rolle som informant og holdningsskaper kan utføres på flere nivåer: 

x Direkte overfor innbyggerne og næringslivet i kommunen 
x Overfor skoler, barnehager og andre institusjoner kommunen driver 
x Overfor egne ansatte 
x Som "rollemodell" på mange områder. 

 
Hovedmål: Kommunen skal drive et målrettet informasjons- og kommunikasjonsarbeid innenfor 
klima- og energifeltet, og fremstå som rollemodell for andre kommuner. 
 
Strategier: Arbeidet håndteres av kommunens kommunikasjonsansvarlige etter initiativ fra 
rådmann/sektorsjef teknikk og miljø. 
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4 Forebyggende tiltak mot flom, skred og overvann 
 
Tiltak mot flom, skred og overvatn er ikke direkte knyttet til klimagassutslipp, men er tiltak for å 
unngå uønskede hendelser knyttet til klimaeffekter. Økt nedbørintensitet kan gi flom- og 
erosjonsskader. Bebyggelse, infrastruktur, veier og anlegg langs både hoved- og sidevassdrag kan 
rammes med store kostnader for samfunnet. Nye flateutbygginger endrer naturlig drenering og øker 
oppsamling av overvatn.  Eksisterende offentlige overvannsledninger har ikke kapasitet til å håndtere 
økte påslipp. Det  vil bl.a. vil kunne føre til økt forurensingsrisiko fra avløpsanleggene.  
 
Hovedmål 
Nye byggeområder og byggetiltak skal etableres i områder uten fare for eller vesentlig ulempe fra 
natur- og miljøforhold som flom, skred og overvann. 
 
Delmål 
Kommunen skal ha en effektiv overflatebasert overvannshåndtering.  
 
Strategier: 

x Overvannshåndtering skal løses lokalt innen området (LOH) i alle nye utbyggingsområder. 
Blågrønne overvannsløsninger som kombinerer vannhåndtering og grønne områder i 
bystrukturen skal tilstrebes. Kanaler, renner, grønne tak, grønne overflater osv kan inngå 
som del av løsningene. 

x Grønnstruktur langs vassdrag må sikres.  
x Flomveger i eksisterende og nye boligområder må kartlegges og sikres. 
x Åpne overvannskanaler og bekkedrag skal ikke lukkes. 
x Sidevassdrag kartlegges med tanke på flomrisiko og områder det ikke bør bygges på 

identifiseres og henyntas i alle byggesaker. 
x ROS-analysen for Elverum revideres, og eksisterende bebyggelse utsatt for flomfare 

kartlegges. 
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5 Gjennomføring og organisering 
 
På bakgrunn av denne temaplanens mål og strategier skal det gjennom den rullerende Handlingsplan 
– Økonomiplan for  4-års perioder for kommunen formuleres og prioriteres tiltak og aktiviteter som 
oppfyller strategiene. Dette er i neste omgang grunnlag for de årlige arbeidsoppgaver/tjeneste-
produksjonen i de ulike sektorene. Det vil i dette tilfellet være sektor for teknikk og miljø som har et 
særskilt ansvar for oppfølging av planen, og for at det planlegges og iverksettes tiltak og aktiviteter 
(tjenesteproduksjon) som er i tråd med de beskrevne mål og strategier. 

Planen evalueres og revideres  minimum hvert fjerde år, jfr. kommunal planstrategi.  

En viss gjennomføringskraft for å betjene mål og strategier finnes i kommunens organisasjon. Det er 
imidlertid ikke på plass en særskilt ressurs til å følge opp arbeidet. Sektorene må innarbeide tiltak og 
aktiviteter i henhold til mål og strategier i de sektorvise delene av Handlings- og økonomiplanen (1-4 
år). 
I tillegg vil realisering  av planens mål og mål og strategier kunne skje ved godt samarbeid med: 

x Elverum Energi 
x Elverum fjernvarme 
x Regionrådet for Sør-Østerdal 
x Utvalgte aktører i transportbransjen 
x Skogeierorganisasjonene 
x Bondeorganisasjoner 
x Fylkesmannen 
x Hedmark fylkeskommune 
x Næringslivsorganisasjoner og bedrifter i Elverum 
x Andre aktuelle. 

Energi- og klimaspørsmål skal belyses og hensyntas i kommunes saksutredninger, saksinterne 
kontrollsystem, Handlings- og økonomiplan, innkjøpsreglement og ved utarbeiding av sjekklister.  
 
Kommunen bør delta i etablerte interkommunale løsninger på området.  
 
Det er ikke på plass en særskilt ressurs til å følge opp arbeidet. Sektorene må utarbeide egne planer 
og retningslinjer med grunnlag i de overordnede føringer. 
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6 Finansiering 
Tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres i henhold til denne planens mål og strategier vil måtte 
finansieres: 

x i kommunens ordinære budsjetter 
x ved særskilte prosjekter i interkommunale samarbeid 
x gjennom statlige ordninge/tilskudd (ENOVA, Innovasjon Norge e.a) 
x i bedrifter, virksomheter og hos privatpersoner gjennom tiltak som disse finner lønnsomme 

og som bidrar til å nå energi- og klimamål. 

7 Forhold statlige og/eller regionale planer/føringer 
 
Norge har gjennom Kyoto-avtalen av 1997 forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp.  
 
Stortinget vedtok i 2008 med utgangspunkt i St. meld. 34 Norsk klimapolitikk det såkalte 
«klimaforliket» der målet er at Norge er et karbonnøytralt samfunn innen 2050.  Et delmål underveis 
er at de innenlandske utslippene ikke skal overstige 45-47 millioner tonn CO2 ekvivalenter i 2020. I 
2012 lå utslippene ca. 6-8 millioner tonn over dette nasjonale målet.  

Tidligere  Energi- og klimaplan for Elverum  vedtatt 2010 ble utarbeidet i samsvar med ENOVA`s 
veileder for kommunal energi- og klimaplanlegging.  
 
Høsten 2009 kom «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene» fastsatt 
ved Kronprinsregentens resolusjon av 4. september 2009 i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) § 6-2 første ledd: 
 
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Som det fremgår av St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk har 
kommunene ulike roller og besitter virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store klimagassutslipp 
i Norge. Kommunene er både politiske og kommersielle aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, 
innkjøpere, eiendomsbesittere og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for 
befolkningen. Kommunene kan derfor bidra til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å 
gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer. 
 
Planen skal også tilfredsstille kravene til Lokale energiutredning som Elverum Nett AS er pålagt å lage 
for sitt nettkonsesjonsområde jfr. ”Forskrift om energiutredninger”. 
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8 Kommunikasjon 
 

«Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum2014-2018» vil være et godt grunnlag for aktiv 
gjennomføring, jo bedre planen med sine mål og strategier er kommunisert, forstått og akseptert 
blant alle som skal medvirke til gjennomføringen. Dette krever god kommunikasjon og god dialog 
både i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. Dette er i planfasen forsøkt ivaretatt gjennom 
medvirkning fra berørte grupper (jfr. mandatet gitt fra kommunestyret samt planstrategiens 
intensjoner). 

Målrettet og bevisst kommunikasjonsarbeid (jfr. også egen kommunikasjonsstrategi under utvikling 
(vår 2014) for Elverum kommune) i tilknytning til denne planen skal bidra til å: 

x Gjøre planens innhold kjent intern i kommunens administrasjon, ute i Elverumssamfunnet og 
blant sentrale samarbeidspartnere.  

x Motivere til arbeid og innsats for å nå planens mål. 
x Sikre god oppfølging, oppdatering og eventuell justering undervegs i gjennomføringsfasen. 

Sentrale aktører det er naturlig å gå i dialog med for å kommunisere og nå planens mål og strategier 
er: 

x Elverum Energi 
x Elverum fjernvarme 
x Regionrådet for Sør-Østerdal 
x Utvalgte aktører i transportbransjen 
x Skogeierorganisasjonene 
x Bondeorganisasjoner 
x Fylkesmannen 
x Hedmark fylkeskommune 
x Næringslivsorganisasjoner og bedrifter i Elverum 
x Andre aktuelle. 

Generelt påpekes at god, bevisst og planlagt kommunikasjon mot utvalgte målgrupper er viktig for å 
skape oppmerksomhet om selve planen og de samfunnsforhold som danner bakgrunn for at det er 
planverk på området. Det gjelder også ved gjennomføringen av planen for å sikre god og effektiv 
gjennomføring, godt samarbeid og måloppnåelse. 

Det er ønskelig at planen legges til grunn for et profileringsarbeid for Elverum slik at stedet blir kjent 
som klokt og ansvarlig innenfor lokal håndtering av klima- og energiutfordringene. 

 

 

 


