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Kommunedirektørens innstilling: 
Trysil kommune slutter seg til en videreføring av klima- og energisamarbeidet i Sør-Østerdal 
og trer inn i dette i samsvar med de premisser som ligger i saksframlegget og vedlegg til dette. 
 
Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om klima- og energisamarbeid i 
samsvar med saksframlegget og vedlegg til dette. 
 
Formannskapets behandling i møte 20.10.2021: 
 
 
 
 
Innstilling/vedtak i Formannskapet 20.10.2021: 
 
 
Bakgrunn 
Energi og klima i Sør-Østerdal II (EKSØ II) er inne i siste år av prosjektperioden 2019-2021. 
Det har vært et samarbeid i over 11 år, og kommunene og regionrådet må derfor ta stilling til 
veien videre forprosjektet og samarbeidet. 
 
Samarbeidet har blant annet gått ut på at kommunene i fellesskap har finansiert en 100% 
stilling som prosjektleder/ rådgiver/koordinator. Stillingen har rapportert til en styringsgruppe 
som er sammensatt med en representant fra hver deltaker kommune. Formålet med 
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samarbeidet vil fortsatt være at deltakerkommunene skal få en merverdi ut av klima og 
energiarbeidet, enn de klarer på egenhånd. Det vil si at ved å ta utgangspunkt i felles 
muligheter og utfordringer, skal prosjektet bygge kompetanse, nettverk og erfaring som 
kommer kommunene til gode. 
 
 
Det stilles stadig skjerpende krav og forventninger til kommunens klimaarbeid. Det anses 
derfor fortsatt som aktuelt med et samarbeid i mellom kommunene i regionen om klima- og 
energiarbeidet. Spesielt arbeidet med klimarisiko og gjennomføring av utredninger og tiltak på 
tvers av kommunene. Og det er spesielt en fordel at den kompetansen som bygges opp 
regionalt kan deles på tvers av kommunegrensene. Den enkelte kommune blir også mindre 
sårbar ved knapphet på ressurser. Dagens styringsgruppe av EKSØ foreslår at samarbeidet 
organiseres med en prosjektleder eller koordinator og en styrings/koordineringsgruppe som i 
dag. Deltagere til koordineringsgruppa pekes ut av kommunedirektøren. Det forutsettes at alle 
kommunen i regionen ønsker å delta i prosjektet. 
 
Det foreslås at en koordinator skal ha følgende oppgaver: 

 Interkommunal oppfølging av klimaarbeidet, gjennom rådgiving, deling av informasjon 
og sammenstille/finansiere relevant statistikk, indikatorer og referansebane for å hjelpe 
kommunene 

 Organisering av fagnettverk 
 Ta initiativ og lede eksternt finansierte klima- og/eller energiprosjekter med en eller flere 

kommuner 
 Koordinere deltagelse i internasjonale prosjekter 

 
Kommunedirektørene i Sør-Østerdal har drøftet styringsgruppens innspill til videreføring av 
prosjektet i sitt møte den 13.04.2021. Kommunedirektørene har videre anbefalt at regionrådets 
disposisjonsfond 4286 Energi- og klima dekker 50 % av kostnadene i perioden 2022-2025. 
 
Forslag til finansieringsmodell for kommunenes bidrag: 
 

Fordeling 
Kommune Innbyggertall Andel Grunnbeløp kr Innbygger kr Totalt kr 
Engerdal 1 250 0,03 25 000 11 438 36 438 
Elverum 21 292 0,54 25 000 194 828 219 828 
Stor-Elvdal 2 378 0,06 25 000 21 759 46 759 
Trysil  6 580 0,17 25 000 60 209 85 209 
Våler 3 587 0,09 25 000 32 822 57 822 
Åmot 4 338 0,11 25 000 39 694 64 694 
Totalt 39 425 1,00 150 000 360 750 510 750 

 
Ved å belaste regionrådets energi- og klimafond som beskrevet, vil restbeløpet i 2026 være kr 
1 021 500. Regionrådet for Sør-Østerdal gjorde slikt vedtak da det behandlet saken 
22.04.2021: 
 

1. Klima- og energisamarbeidet i Sør-Østerdal søkes videreført i samsvar med forslaget i 
saksframlegget. 

2. Samarbeidet finansieres ved at 50 % av kostnadene finansieres ved bruk av 
regionrådets disposisjonsfond 4286 Energi- og klima (kr 3 609 000 per 31.12.2020) og 
50 % av kommunene. 

3. Finansieringen skal dekke faste utgifter til en koordinatorstilling i 100 %. 
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4. Fordelingsnøkkel for kommunenes andel er fordelt på et fastbeløp og et variabelt beløp 
som tar utgangspunkt i antall innbyggere per 1.1 i det enkelte budsjettår. 

5. Fastbeløp fastsettes til kr 25 000 per kommune og et tilskudd per innbygger. 
6. Kommunene gir sin endelige tilslutning til samarbeidet innen 01.10.2021. 
7. Kommunene må være forberedt på å dekke 100 % av finansieringen fra 2026. 
8. Elverum kommune velges som ansvarlig kommune for samarbeidet og utarbeider et 

forslag til avtale som forelegges regionrådet til behandling 07.10.2021. 

 
Det vises ellers til vedlegg i saken som også ble forelagt regionrådet da det behandlet saken. 
 
Vurdering 
Trysil kommune var med på klimasamarbeidet i oppstarten, men valgte å tre ut av dette i 2016. 
Vi har imidlertid delvis vært med i samarbeidet igjen de to-tre siste årene i forbindelse med at 
kommunene i regionen i felleskap har jobbet med grunnlaget for nye klima- og energiplaner. 
Det konkrete samarbeidet om klima- og energiplaner har vært svært fruktbart og vi har som 
kommune hatt stort utbytte av å kunne jobbe sammen i et større fagnettverk. Den felles 
ressursen vi som kommune hadde å spille på i dette nettverket har vært uvurderlig både i 
forhold til kapasitet og kompetanse.  
 
Vår nye klima- og energiplan vil gi føringer, samt ha forventinger til oss som kommune til et 
større fokus på fagområdet. Det som skjer rundt oss i verden ellers sier oss at vi må ha et helt 
annet fokus på klima- og energi enn det vi har hatt fram til nå.  
 
Neste steg blir å følge opp vedtatte klimaplaner og Trysil kommune mangler per i dag 
ressurser til å følge opp vår klima- og energiplan på en god måte. Løsning som skisseres i 
denne saken vil kunne være med å støtte opp om vårt lokale arbeid. Stilling som 
rådgiver/koordinator vil være en viktig ressurs for ledere og ansatte i Trysil kommune som har 
et ansvar for å følge opp planen. Vi har også mange felles utfordringer med våre 
nabokommuner, og med denne ressursen «på laget» kan det bli enklere å jobbe rasjonelt 
sammen med våre naboer 
 
Elverum kommune er utfordret til å være arbeidsgiver for stillingen og administrere denne. 
 
Kommunedirektøren ser at det kan være utfordrende for kommunestyret å få seg forelagt 
enkeltsaker i forkant av en budsjettprosess som vil legge føringer utover planperioden til 
kommende handlings- og økonomiplan. Men samtidig er det viktig å gi et signal internt i egen 
organisasjon om at dette arbeidet er viktig, og samtidig gi våre samarbeidskommuner et signal 
om at vi støtter opp om et regionalt samarbeid om å få videreført klima- og energisamarbeidet i 
Sør-Østerdal. 
 
Når det gjelder økonomi, tilsier skissert løsning av kommunene må dekke 100 % av utgiftene 
fra og med 2026.  
 
Trysil kommune må sikre seg kompetanse for å kunne innfri forventninger fra statlige 
styringsorgan, kommunens egen planer og ikke minst fra våre egne innbyggere når det gjelder 
klima- og energi tiltak. Det å videreføre klima- og energisamarbeidet i Sør-Østerdal kan være 
en god start. 
 
Når det gjelder organisering av samarbeidet, anbefales det å etablere et administrativt 
vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommuneloven av 18. juni 2018 nr. 83 § 20-2. Dette 
fordi samarbeidet først og fremst går ut på å sikre nødvendig fagkompetanse innen klima- og 
energiområdet, slik at kommunene skal kunne ivareta sin oppgaver innen dette fagområdet på 
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en tilstrekkelig og forsvarlig måte. Denne oppgaven er tillagt administrasjonen i den enkelte 
kommune og det er derfor viktig at kommunedirektørene eller den de utpeker, sitter i 
styringsgruppen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Dersom saken vedtas vil det påføre Trysil kommune årlige kostnader. 
 
Administrative konsekvenser 
Trysil kommune vil få en faglig ressurs å støtte seg på, samt et faglig nettverk med våre 
nabokommuner innenfor området klima og energi. 
 
Konsekvenser for folkehelsen 
Større fokus på fagområdet kan få en positiv innvirkning på folkehelsen. 
 
Konsekvenser for bostedsattraktivitet 
Noen vil kanskje legge merke til og vektlegge dette med at en kommune har fokus på klima- 
og energifokus. 
 
Konklusjon 
Trysil kommune slutter seg til en videreføring av klima- og energisamarbeidet i Sør-Østerdal 
og trer inn i dette i samsvar med de premisser som ligger i saksframlegget og vedlegg til dette. 
 
Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om klima- og energisamarbeid i 
samsvar med saksframlegget og vedlegg til dette. 
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1 Innledning 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning) jf. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. Kommunen i Sør-Østerdal har i en årrekke samarbeidet på ulike nivåer om dette 
arbeidet. Det har ført til gjennomføring av en rekke prosjekter og tiltak. Flere av disse hadde vært 
vanskelig å gjennomføre for den enkelte kommune alene.  

Kommunen er en viktig brikke i klimaarbeidet. Dette ble poengtert i regjeringens klimaplan, som ble 
lagt frem januar 2021. Her poengteres kommunens ulike roller og muligheter i klimaarbeidet «I det 
lokale klimaarbeidet spelar kommunane ei heilt sentral rolle både for å få ned utsleppa av 
klimagassar og for å tilpasse samfunnet til eit klima i endring.» 

Blant annet blir kommunes ansvar i arealplanlegging, mulighetene i rolla som samfunnsutvikler og 
tjenesteyter trukket frem: «Klima må vere ein del av alle avgjerdene kommunane tek. 
Kommunedirektørar, ordførarar, økonomisjefar og dei tilsette må integrere klima i viktige avgjerder. 
Avgjerder som blir tekne i dag, påverkar energibruken og utsleppa i lang tid framover. Val som ikkje 
er i tråd med lågutsleppsutviklinga, vil gjere klimamåla dyrare og vanskelegare å nå.» Og det legges 
vekt på kommunens bruk av plan og bygningsloven, tilrettelegging for ladeinfrastruktur og offentlige 
anskaffelser. Det er stadig skjerpende krav og økt forventning til kommunens klimaarbeid. Det 
forsterker behovet for samordning i regionen. 

Energi og klima i Sør-Østerdal er inne i siste år av prosjektperioden 2019-2021. Kommune og 
Regionrådet må derfor ta stilling til veien videre for prosjektet og samarbeidet. Dette notatet 
oppsummerer arbeidet med energi og klima i regionen, gjennomføring av tiltak og videre 
satsningsområder. Til slutt skissers en mulig videreføring av samarbeidet og forslag til organisering.  

Oppsummert skisseres det en løsning hvor kommunene finansierer drift av en koordinatorstilling i 
regionen. Dagens styringsgruppe i EKSØ II foreslår at koordinatoren skal ha ansvaret for: 

 Interkommunal oppfølging av klimaarbeidet, gjennom rådgiving, deling av informasjon og 
sammenstille/finansiere relevant statistikk, indikatorer og referansebane for å hjelpe 
kommunene. 

 Organisering av fagnettverk. 
 Ta initiativ til og lede eksternt finansierte klima- og/eller energiprosjekter med en eller flere 

kommuner. 
 Koordinere deltagelse i internasjonale prosjekter. 

2 Bakgrunn for samarbeidet 
Kommunene i Sør-Østerdal har etter hvert lang erfaring med å samarbeide på regionnivå innen 
områdene energieffektivisering og klima. Starten på samarbeidet var da kommunene dannet 
nettverk innen KS sitt program «grønne energikommuner» på siste halvdel av 2000-tallet. Senere ble 
nettverket finansiert opp og organisert som et prosjekt. Det første prosjektet var «ENØK i 
kommunale bygg i Sør-Østerdal» som startet i 2010, som et resultat av at kommunene hadde vedtatt 
egne energi- og klimaplaner i perioden 2007 – 2010. Fra 2012-2015 ble det EU-støttede prosjektet 
ENSAMB (Energisparing i kommunale bygg i distrikts-Norge) inkludert i samarbeidet. Det ble 
gjennomført energisparekontrakter (EPC) i fem av kommune i dette prosjektet.  
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Samarbeidet ble videreført i en ny prosjekt periode fra 2016-2018, hvor av fire kommuner hadde 
positive vedtak om å slutte seg til det nye prosjektet «Energi og Klima i Sør-Østerdal, EKSØ» 
(Elverum, Åmot, Engerdal og Stor-Elvdal). Våler kommune har sluttet seg til prosjektet fra 2017. 
Dette prosjektet ble videreført i en ny periode fra 2019 -2021, med positivt vedtak i fem av seks 
kommuner. Prosjektleder er finansiert av kommunene. En av hovedoppgavene til prosjektet i 
inneværende prosjektperiode er revisjon av energi og klimaplaner og gjennomføring av felles tiltak. 
Videre bistår EKSØ II kommunene i utarbeiding av handlingsdelen klima- og energiplanen. 
Målsettingen med prosjektet er å styrke deltakerkommunene i klima- og energiarbeidet gjennom å 
samarbeide om tiltak som tar utgangspunkt i felles muligheter og utfordringer, og bygge kompetanse 
og nettverk i mellom kommunene og fagavdelinger. En oversikt over pågående og avsluttede 
aktiviteter og prosjekter er vedlagt dette notatet (vedlegg 2). 

3 Samarbeid om revisjon av klima- og energiplaner 
Den viktigste arbeidsoppgaven i denne prosjektperioden har vært å lede prosessen med revisjon av 
klima- og energiplaner i kommunene. Det har blant annet blitt utarbeidet forslag til planprogram, 
maler for de ulike temaene i planene, bestilt klimagassregnskap for alle kommunene, gjennomført 
møter med ungdomsråd, holdt orientering for politiske utvalg, gitt råd og veiledning til den enkelte 
kommune. Hver kommune har hatt ansvaret for å følge opp prosessen internt med støtte fra 
prosjektleder. Det har ført til at nå har fire av seks kommuner oppdaterte og politisk vedtatte klima- 
og energiplaner. Og de to siste er på god vei.  

I 2019 fikk kommunene utarbeidet et klimagassregnskap i fellesskap (vedlegg 3). Det gir status for 
direkte utslipp av klimagasser fordelt på ulike sektorer, klimafotavtrykket fra den enkelte kommune 
som virksomhet og klimafotavtrykket fra Sør-Østerdalssamfunnet. I 2017 var det samlede direkte 
utslippet fra kommunen i regionen 177 kt CO₂e, og med Klimakost-modellen fant man at 
klimafotavtrykket knyttet til kommunenes egen virksomhet lå på 51 kt CO₂e, mens klimafotavtrykket 
knyttet til private husholdninger lå på 348 kt CO2e. Det største utslippet er knyttet til sektoren 
veitrafikk (grønn), som til sammen slipper ut 76 kt CO₂e (43% av de totale utslippene).  

Til sammenligning er det årlige opptak i skog og andre arealer på 1 240 000 tonn CO2 ekvivalenter i 
2015, en betydelig reduksjon fra 2010 der netto karbonopptak i skog var 1 890 000. Karbonlagringen 
i Sør-Østerdal tilsvarer direkte klimagassutslipp fra hele gamle Hedmark fylke. Tallene viser at 
tilveksten av skog i Hedmark er synkende, men at det fortsatt er større tilvekst enn avskoging og 
dermed et betydelig opptak av CO2 per år. Likevel er det viktig å jobbe med utslippsreduksjoner i 
Sør-Østerdalssamfunnet parallelt med å følge opp karbonlagring i skog. Mer informasjon om metode 
og resultater finnes i vedlegg 2, Klimagassregnskap for kommunen i Sør-Østerdal.  

Siden utarbeidelse av klimagassregnskapet er det publisert nye utslippstall for direkte utslipp av 
klimagasser fordelt på kommuner for 2018 og 2019. Styringsgruppa for EKSØ II ønsker derfor en 
oppdatering av klimagassregnskapet, samt at det utarbeides en referansebane basert på 
kommunenes mål om klimagassreduksjon. Det er rammer for dette i 2021-budsjettet til EKSØ II. 

I tillegg til klimagassreduksjon og energibruk er klimatilpasning inkludert i planarbeidet. Klimaet i Sør-
Østerdalen vil innen 2100 bli varmere og våtere. Det er viktig at kommune er i forkant og tilpasser 
seg både de endringen som kommer og er her allerede. I forbindelse med arbeidet med 
klimatilpasning er kommunens klimarisiko et område som prosjektet har identifisert som 
kommunene må sette seg bedre inn. Og et område som egner seg til samarbeid. En helhetlig 
håndtering av klimarisiko i kommunen krever samarbeid på tvers av fagfelt og organisasjonsnivåer. 
Klimarisiko forsterker kommunes eksisterende risikobilde og kan for eksempel påvirke 
befolkningsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling, skatteinntekter og verdi av eiendom eller 
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infrastruktur. Samlet sett kan klimarisiko få stor betydning for kommuneøkonomien og kommunens 
attraktivitet for næringsliv og beboere. Kommunenes klimarisiko er en bred utfordring som har 
følgende hovedkomponenter: 

 Fysisk risiko er risiko knyttet til effekter og konsekvenser av klimaendringer.  
 Overgangsrisiko er risiko knyttet til at kommunale investeringer kan medføre økte kostnader 

eller verditap hvis ikke det tas hensyn til omstillingen til lavutslippssamfunnet i 
planleggingen.  

 Ansvarsrisiko innebærer at skadelidte (direkte eller indirekte) ved hendelser som skyldes 
klimaendringer krever økonomisk erstatning fra aktører som er ansvarlige for planlegging og 
rammebetingelser – ofte myndighetene representert ved kommunene. 

 Gjennomføringsrisiko er risikoen for at kommunen ikke klarer å realisere vedtatte mål og 
strategier knyttet til omstilling og klimatilpasning.  

 Grenseoverskridende risiko handler om hvordan klimaendringer i andre land, som redusert 
matproduksjon, vannmangel, konflikter og migrasjon, kan gi konsekvenser for Norge og den 
enkelte kommunen.  

Kilde: kommunalbanken  

Erfaringer fra klima- og energiplanprosessen er nyttig i forhold til en evt. videreføring av samarbeidet 
i regionen. Arbeidet med å nå kommunenes klimamål krever tverrfaglig samarbeid både internt og i 
mellom kommunene.  

4 Områder for videre samarbeid 
Det finnes nå en god del hjelpemidler som ikke var tilgjengelig da energi- og klimasamarbeidet i 
regionen startet. For eksempel har Miljødirektoratet utvikla en rekke verktøy som skal hjelpe 
kommunene i klimaarbeidet: 

 Kommunefordelt klimagassregnskap 
 Beregningsverktøy 
 Veiledning 
 Klimapodkast og webinar 

 

Kommunene Oslo, Trondheim og Hamar har sammen med KS har laget en veileder i klimabudsjett, 
kommunalbanken har samlet informasjon om kommunens klimarisiko og en rekke private institutt og 
interesseorganisasjoner publiserer råd, veiledning og fakta om klima. Men til tross for dette vil det 
fortsatt være nyttig for kommune å samarbeide. Dette understøttes av at det prioriteres 
klimasatsstøtte til å etablere nettverk mellom kommuner og det er en fordel for å få utløst støtte til 
klimatiltak dersom det er samarbeid mellom flere kommuner. 

Formålet med samarbeidet vil fortsatt være at deltakerkommunene skal få en merverdi ut av klima- 
og energiarbeidet, enn de klarer på egenhånd. Det vil si at ved å ta utgangspunkt i felles muligheter 
og utfordringer, skal prosjektet bygge kompetanse, nettverk og erfaring som kommer kommunene til 
gode. I arbeidet med klima- og energiplanene ble disse tiltakene anbefalt løst i fellesskap: 

 Opprette et nettverk for kommunene med støtte fra klimasats, for erfaringsutveksling, økt 
kunnskap og felles gjennomføring av tiltak. (pågående) 

 Koordinere deltagelse i ulike nettverk 
 Etablere bredt samarbeid med eksterne aktører gjennom oppbygging av klimanettverk 

(bedrifter som ønsker å gå foran i praktisk klimaarbeid og å stimulere til grønn samfunns- og 
næringsutvikling). Her kan regionen gå inn i partnerskapet: Klimapartnere Innlandet. 

 Lage en kommunikasjonsstrategi for fellesprosjektet «Energi- og klima i Sør-Østerdal». 
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 Drive aktivt holdningsskapende arbeid rettet mot næringslivet og innbyggere i regionen. 
 Utarbeide en regional strategi for fossilfri transport i Sør-Østerdalen. Med fokus på ladning 

og fyllestasjoner for alternative drivstoff. (pågående) 
 Gjennomføre et undervisningsopplegg for kommunens skoler og barnehager. Det kan for 

eksempel være Grønt flagg eller lignende ordninger. Formålet er å sikre utvikling gjennom 
miljøopplæring.  

 Tilby uavhengig energirådgiving til innbyggerne. (foreløpig avsluttet). 
 Øke fokuset på bærekraftige bygg, og gjenbruk og gjenvinning av bygningsmaterialer. 
 Teste ut muligheten for utslippsfrie anleggsplasser. 
 Videreføre kompetanseprogrammet for driftspersonell i kommunene. 

5 Organisering og forankring 
Som tidligere nevnt har energi- og klimaarbeidet i Sør-Østerdal vært organisert som et prosjekt siden 
2010. Ved utløp inneværende prosjektperiode har det vært jobbet sammenhengende med dette i 
over 11 år. Å organisere arbeidet med energi og klima som et prosjekt har noen klare fordeler, men 
også noen begrensninger. Midlertidigheten i et prosjekt skaper noen uforutsigbare rammer, bl.a. når 
det gjelder kontinuitet på de områder en engasjerer seg i, og bemanning/ rekruttering. Så langt har 
en imidlertid sett det som hensiktsmessig å benytte denne samarbeidsformen.  

Regionrådet er nå inne i en omstilling som følge av sammenslåingen av Innlandet fylkeskommune og 
ikrafttreden av nye regler for regionsamarbeid etter valget i 2019 (jf. kommuneloven av 2018). 
Utfallet av dette og strategi for regionens satsningsområder vil avgjøre hvordan en eventuelt 
videreføring av prosjektet vil organiseres. Avgjørende for valg av samarbeidsform er om prosjektet 
skal løse oppgaver på vegene av kommunene eller ikke, samt om det er nødvendig å delegere 
myndighet:  

Kommunalt oppgavefellesskap: To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette 
et kommunalt oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene 
vedtar selv å opprette et oppgavefellesskap. 

Vertskommunesamarbeid: En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere 
myndighet til å treffe enkeltvedtak eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette 
kapitlet, så langt annen lovgivning ikke er til hinder for det. 

Det stilles stadig skjerpende krav og forventninger til kommunens klimaarbeid. Det anses derfor 
fortsatt som aktuelt med et samarbeid i mellom kommunene i regionen om klima- og energiarbeidet. 
Spesielt arbeidet med klimarisiko og gjennomføring av utredninger og tiltak på tvers av kommunene. 
Og det er spesielt en fordel at den kompetansen som bygges opp regionalt kan deles på tvers av 
kommunegrensene. Den enkelte kommune blir også mindre sårbar ved knapphet på ressurser. 

Dagens styringsgruppe av EKSØ foreslår at samarbeidet organiseres med en prosjektleder eller 
koordinator og en koordineringsgruppe som i dag. Deltagere til koordineringsgruppa pekes ut av 
kommunedirektøren. Men det må gjøres en vurdering og videre  tas en avgjørelse av regionrådet om 
det er påtide å gå over til en fastere organisering av samarbeidet og ikke ha prosjektperioder som 
tidligere. Det forutsettes at alle kommunen i regionen ønsker å delta i prosjektet. 

Det foreslås at en koordinator skal ha følgende oppgaver: 

 Interkommunal oppfølging av klimaarbeidet, gjennom rådgiving, deling av informasjon og 
sammenstille/finansiere relevant statistikk, indikatorer og referansebane for å hjelpe 
kommunene. 

 Organisering av fagnettverk. 
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 Ta initiativ og lede eksternt finansierte klima- og/eller energiprosjekter med en eller flere 
kommuner. 

 Koordinere deltagelse i internasjonale prosjekter. 
 

6 Finansiering  
I dag finansieres prosjektet delvis gjennom kommunale egenandeler basert på innbyggertall, 
engangsavgift ved oppstart, bruk av oppsparte midler og tilskudd til div. tiltak, nettverk og prosjekter 

fra eksterne aktører (Tabell 
1 og vedlegg 4, budsjett for 
2021). Det dekker utgifter 
til prosjektleder med fast 
lønn, prosjektmedarbeider 
på timesbasis, 
kontorutgifter etc. I tillegg 
stiller kommunene med 
egeninnsats i prosjekter 
som har behov for det, for 
å utløse tilskudd fra 

eksterne finansieringskilder, for eksempel felles mobilitetsstrategi. 

For et samarbeid etter 2021 foreslås det en finansieringsmodell hvor prosjektleder/koordinator 
finansieres 100 % av kommunene. Tabell 2 viser foreslått budsjett for en koordinatorstilling. Det er 
skilt mellom fasteutgifter som lønn, personalkostnader og husleie og aktivitetsavhengige utgifter 

knyttet til møte- og reisevirksomhet i 
mellom kommunene. Det forutsettes likt 
aktivitetsnivå som i dag og at alle 
kommunene ønsker å delta. Mulig 
finansierings modell med alle kommunene i 
regionen og med dagens samarbeid er vist i 
vedlegg 5. Det foreslås en 100 % 
finansiering av stillingen med et likt 
grunnbeløp per kommune og en fordeling 
etter innbyggertall. Dersom det ønskes en 
annen modell enn dette må det komme 
som et forslag fra regionrådet. 

 

Det er mulig å basere større del av aktiviteten på ekstern finansiering, men det er alltid behov for en 
grunnfinansiering. Prosjektstøtte eller støtte til enkelt tiltak bruker å ligge mellom 50-80 % dekning. I 
tillegg har prosjektet et fond med ubrukte midler som ble bygget opp i forrige periode, først og 
fremst takket være ENSAMB og andre EØS/Interreg prosjekter. Saldo 31.12.2020 var 3 609 092 kr. 
Det foreslås at aktiviteter dekkes fra disse midlene, sammen med støtte fra ordningene nevnt under. 

6.1 Aktuelle eksterne finansieringskilder til aktiviteter: 
Klimasats-ordningen fra Miljødirektoratet: Klimasats er en støtteordning for kommuner og 
fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. Tilskuddsordningen skal fremme klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner. 

Energisamarbeid i Sør-Østerdal
Kommune Innbyggere Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Elverum 21 030 240 279 367 444kr         367 444kr          367 444kr         
Engerdal 1 305 39 562 69 699kr            69 699kr            69 699kr           
Stor-Elvdal 2 600 52 948 89 246kr            89 246kr            89 246kr           
Våler 3 760 65 489 106 756kr         106 756kr          106 756kr         
Åmot 4 429 71 425 116 855kr         116 855kr          116 855kr         
Sør-Østerdal 33 124 469 703kr           750 000kr         750 000kr          750 000kr         

Basis:
Årlig egenfinansiering: 750 000kr       
Innbyggere: SSB 2016

En start- avgift på 50.000
Resten fordeles etter innbyggere

Tabell 1 Fordeling av finansiering av EKSØ II mellom kommunene i perioden 2019-2021

Art Faste utgifter Utgifter koordinator
127000 Andre konsulenttjenester 900 000,00kr                                 
119020 Fellesutgifter, leie 4 000,00kr                                      
119000 Husleie 69 000,00kr                                   
113010 Data-/telekommunikasjon 5 500,00kr                                      

Totalt 978 500,00kr                                 

Aktivitets avhengige utgifter Foreslått for koordinator
117030 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 20 000,00kr                                   
116000 Kurs og opplæring 10 000,00kr                                   
110000 Kontorutgifter 3 000,00kr                                      
111510 Matvarer til bevertning 10 000,00kr                                   

11219 Andre driftsutgifter *
114030 Informasjon *

Totalt 43 000,00kr                                   

Tabell 2 Forslag til budsjett for koordinatorstilling. Det inkluderer 
ikke utgifter til aktiviteter. De forutsettes dekt gjennom oppsparte 
midler og annen finansiering.
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Ordningen skal bidra til at kommunen integrerer klimahensyn i sine aktiviteter. Videre skal ordningen 
bidra til at kommunen styrker sin rolle som samfunnsutvikler, og være pådriver og tilrettelegger for 
samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører.  

EØS/Interreg/EU-prosjekter: Det finnes en rekke muligheter for deltagelse i ulike internasjonale-
prosjekter. Det krever at man inntar en aktiv holdning for å være en attraktiv partner. 

Enova: Enova har en stor portefølje med tilskuddsordninger som kommunen kan bruke til å 
finansiere tiltak. For eksempel ble det i perioden 2016–2020 gitt støtte til nullutslippsbusser og 
ladeinfrastruktur til disse med om lag 500 millioner kroner. 

Fylkeskommunen: Innlandet fylkeskommune har en del støtte ordninger som kommunen kan søke 
på, spesielt rettet mot næringsutvikling og grønn omstilling. 

Styringsgruppa for EKSØ foreslår en grunnfinansiering fra kommunene, og at aktiviteter og tiltak 
søkes dekt via eksterne finansieringskilder eller oppsparte midler. 

7 Fremdrift 
Det foreslås følgende fremdrift for behandling i regionrådet og kommunene: 

Dato/Tidspunkt Aktivitet 
22. april 2021 Behandling i regionrådet 
Mai/juni Evt. justering av forslag og behandling i 

styringsgruppa 
September/oktober Behandling i kommunene 
November/desember Utarbeidelse av handlingsplan og budsjett hvis 

videreføring 

8 Vedlegg: 
Vedlegg 2: Oversikt over gjennomførte aktiviteter og prosjekt i regi av EKSØ 

Vedlegg 3: Klimagassregnskap for Sør-Østerdalsregionen, Asplan Viak, 2018 

Vedlegg 4: Budsjett for EKSØ 2021 

Vedlegg 5: Forslag til finansieringsmodell 

 

9 Kilder og mer informasjon: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-
energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/  

https://lovdata.no/forskrift/2018-09-28-1469  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/  

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-
energiplanlegging/  

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/januar-2020/klimakur2030/  

https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2  

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/veileder-for-klimabudsjett/  
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https://klimarisiko.kbn.com/ 

https://klimarisiko.kbn.com/globalassets/media/dokumenter/klimarisiko-i-kommunen.pdf  

https://klimarisiko.kbn.com/hva-er-klimarisiko/ 

https://www.interregeurope.eu/circpro/  

http://ecoinside.nu/  
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Vedlegg 2. Oversikt over pågående og avsluttede aktiviteter 
og prosjekter i regi av EKSØ 

1 Gjennomførte og pågående prosjekter i perioden 2019-2021 
Nettverk, rådgivning og støtte til kommunene: Klima- og energiarbeidet er et komplekst arbeidsfelt. 
Prosjektleder bistår ofte med råd og veiledning til enkelt saker i kommune. Blant annet 
søknadsskriving til Klimasats, bistand til gjennomføring av enkelt prosjekt etc. Hensikten er å styrke 
den faglige kapasiteten i den enkelte kommune og at denne kan deles med de andre samarbeidende 
kommunen. Fra 2019 er dette styrket med nettverksmidler fra Klimasatsordningen. Det gis 25 000 kr 
per kommune. Det er søkt støtte til nettverk i alle årene etter. Men fordelingen av midlene er gjort 
mellom flere nettverk (EKSØ, Innlandet fylkeskommune og samarbeid med enkelt kommuner i 
Innlandet og Viken). Deltagelse i disse nettverkene gir faglig påfyll og støtte. Og er blant annet viktig 
for motivasjon til å jobbe med tema. Kompetanseheving og erfaringsutveksling er viktig for å 
realisere målsettinger og tiltak i klima- og energiplanene (se mer info om denne prosessen i pkt. 4). 

Mobilitetsstrategi: Den største kilden til klimagassutslipp i Sør-Østerdalen er veitrafikk, og står for 
mellom 65 og 40 % av de total utslippene i kommunene. I tillegg til lokaltrafikken i regionen er det en 
stor andel gjennomgangstrafikk med RV 3 og Rv 25 som de største bidragsyterne. Sammen med 
gjennomfartstrafikken, så er spredt bosetting og lavt folketall en utfordring. Det vil være utfordrende 
for kommunen alene å sette i gang tilstrekkelige tiltak. Derfor er det hensiktsmessig å at kommune i 
regionen samarbeider om en fellesstrategi for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. 
Kommunen fikk klimasatsstøtte 1.500 000 kr i 2019 til å utarbeide en mobilitetsstrategi. Dette 
arbeidet på går fortsatt. Frist for ferdigstillelse og rapportering er 1.9.2021. 

EcoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene 
vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i 
grenseregionene Regionrådet har vært partner i dette Interreg prosjektet i flere prosjektperioder. 
Nåværende periode avsluttes 30 juni 2021. Partnerskapet har gitt oss tilgang på kompetanse og nye 
prosjekter. Det jobbes nå for en videreføring av nettverksamarbeidet. 

µForum-utdanning: I samarbeid med Solcellespesialisten og Tretorget har regionrådet fått støtte fra 
Innlandet fylkeskommune til å utrede muligheten for å opprette et nettverk for samarbeid mellom 
mikronettverk i Norge. Piloten skal foreslå hvordan et slik nettverk kan etableres, driftes og 
finansieres. I tillegg ønsker man å se på mulighet til å dele kunnskap og erfaringer fra mikronett i 
drift. Dette pilotprosjektet tar utgangspunkt i energianlegget på Evenstad (Høyskolen i Innlandet). Og 
kan bli en viktig driver for kunnskapsbasert næringsutvikling i regionen. Rapporteringsfrist er 
1.9.2021 

Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer: Kommunene i Sør-Østerdal har et samarbeid på 
beredskapsområdet, og arbeider blant annet med overordnet ROS-analyse for kommunene. I den 
forbindelse ønsket kommunen å øke kunnskapen om kommunens sårbarhet for klimaendringer. 
Prosjektet støttes av Miljødirektoratet med 500 000 kr. Det gjennomføres nå en kartlegging som skal 
danne grunnlaget for kommunes videre arbeid med klimatilpasning, arealplanlegging og beredskap. 
Regionrådet er prosjektleder og beredskapskontaktene i kommunene er ressursgruppe. 

Oppdrag på vegene av enkelt kommuner: 

Ny trestrategi for Elverum kommune: Elverum kommunene har hatt en treveileder siden 2008. 
Regionrådet er innleid av Elverum kommune, som prosjektleder for prosessen med fornying av 
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denne. Motivasjonen for å bidra inn her er å spre kunnskapen om bygg i tre i hele regionen.  Det er et 
må at ny trestrategi kan brukes som mal for andre kommuner som ønsker en økt satsning på bygg i 
tre. I løpet av 2020 er det avholdt tre seminarer, informasjon og noen videoopptak er tilgjengelig fra 
disse samlingene for alle kommunene i regionen. 

CircPro er et partnerskap bestående av elve partnere fra ti regioner i Europa (Interreg Europa). 
Partnerskapet skal identifisere hovedbarrierer som hindrer systematisk implementering av sirkulære 
anskaffelser i deres regioner. Regionrådet representerer Elverum kommune i nettverket. En av de 
viktigste resultatene fra dette prosjektet er en veileder i Sirkulære anskaffelser og muligheten til å 
arbeide for mer bærekraftige bygg i regionen, samt dele erfaringer med de andre partnerne.  

2 Oversikt over prosjekter i perioden 2010-2018: 

2.1 «ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal» og ENSAMB: 
ENØK-prosjektet (2010-2015) hadde en klar og definert målsetting om å redusere energiforbruket i 
kommunale bygg i Sør-Østerdalen i størrelsesorden 20-25%. Målsettingen ble senere 
sammenfallende med ENSAMBs målsetting. Dette ble først og fremst oppnådd ved å gjennomføring 
av EPC i alle fem kommunene. I tillegg ble det satt i gang et kompetanseprogram for driftspersonell 
med mål om økt kompetanse for mer energieffektiv drift av den kommunale bygningsmassen. Denne 
kompetansehevingen kom i tillegg til kontraktsfestet opplæring i EPC-prosjektene. 

2.2  «Energi og klima i Sør-Østerdal» (EKSØ) 
Energiportalen: Utrulling av www.energiportalen.no i alle kommunene (Elverum, Åmot, Stor-Elvdal 
og Engerdal i desember 2016, og Våler i oktober 2017). Portalen kan brukes av alle boligeiere som 
ved hjelp av portalen kan gjennomføre en ENØK-analyse på egen bolig, og også se effekten 
(økonomisk og miljømessig) av alternative energitiltak. Portalen inneholder også et foretaksregister 
for leverandører av de ulike tiltakene, der også lokale firmaer kan være registrert (uten kostnad). 
Abonnenter ble avsluttet i 2020. 

Gjennomføring av kampanje «grønne uker», som inneholdt tilbud om energirådgivning i private 
boliger på nett, telefon eller ved hjemmebesøk, og informasjonsmøter for innbyggere og 
næringsdrivende. 

Videreføring av kompetanseprogrammet for driftspersonell (etter målgruppens eget ønske). EKSØ 
har fortsatt med å arrangere fagdager der målgruppen er driftspersonell på kommunale bygg, som 
lærer om energieffektiv drift og styring av tekniske anlegg. 

Landbruk: EKSØ har arrangert seminarer om bruk av solenergi i landbruket. Igangsetting og 
administrering av kompetansenettverk innen landbruket med støtte til nettverksetablering fra 
Miljødirektoratets støtteordning Klimasats: «Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal». 

EcoINSIDE: Dette er et interreg-prosjekt med deltakere fra Hedmark og Akershus på norsk side, og 
Dalarna og Värmland på svensk side. Prosjektet er delt i tre «hovedsaker»: solenergi, 
restressurshåndtering og bærekraftige bygg. EKSØ deltar i arbeidspakken «bærekraftige bygg» med 
ansvar for «offentlige bygg som pådriver for lokal tjenesteutvikling». Prosjektet ble videreført i 
EcoINSIDE II i 2018  

Effect4Buildings: Dette er et prosjekt som støttes av EU-programmet «Baltic Sea Region» og 
Hedmark Fylkeskommune som partner har benyttet seg av EKSØ sin kompetanse i søknads- og 
utviklingsfasen av dette prosjektet. Prosjektet omfatter utvikling av finansielle modeller for 
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energieffektivisering i offentlige bygg. EKSØ har en rolle som assosiert partner til prosjektet i 
fortsettelsen. Prosjektperioden gikk ut 2020.   

Ungarn/ EØS: Med Elverum og Stor-Elvdal kommuner som partnere, har EKSØ bistått Racalmas 
kommune i Ungarn i et prosjekt som omhandlet energi- og klimaplaner, samt oppgradering av 
varmeløsninger i kommunale bygg. Prosjektet er støttet gjennom EØS-programmet «Norway 
Grants». Dette har utviklet seg til et engasjement i flere mindre prosjekter i Ungarn, og gitt 
regionrådet en posisjon for evt. videre engasjement innen dette støtteprogrammet. 
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1. INTRODUKSJON 

 

 

Global oppvarming er vår tids kanskje største oppgave. Nye utredninger slår med all 

tydelighet fast at menneskelig aktivitet er hovedårsaken til den observerte 

temperaturøkningen fra 1951 til i dag. 

Internasjonalt er det jobbet med klimautfordringen gjennom klimagassreduserende avtaler i 

flere tiår. Her er Rio-konferansen med både etablering av begrepet bærekraft og oppstart av 

Lokal Agenda 21 på mange måter et startskudd for arbeidet som nå er lagt ned. Lokal 

agenda 21 er i denne sammenheng spesielt interessant siden en da forsøkte å få 

klimautfordringen ned på det lokale nivå i kommuner og fylker. Norge var blant annet tidlig 

ute med klimaplaner for kommuner. 

Videre arbeid internasjonalt endte opp med Kyoto-avtalen i 1997. Da fikk for første gang 27 

i-land kvantifisert sine klimamål. Kyoto-avtalen var imidlertid lite ambisiøs, og blant annet 

et land som Norge, med sin allerede da rene energi, fikk som mål å begrense sin økning av 

klimagasser med 1 % fra 1990 til 2008-2012. Norge klarte ikke målene med reelle 

utslippskutt, men overoppfylte dem med kjøp av klimakvoter. 

 

Figur 1 Utvikling av internasjonale klimaavtaler 
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Norge har satt seg flere ambisiøse klimamål med varierende horisont og tilgjengelige 

verktøy for måloppnåelse. Disse er: 

 

1) Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av 

Norges utslipp i 1990 (Kyoto-protokollen) 

2) Norge har tatt på seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 

sammenlignet med 1990 (Parisavtalen). 

3) Norge skal være klimanøytralt i 2030 (Stortingsvedtak).  

4) Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

5) Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar 

med bærekraftig utvikling. 

6) Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringene. 

Arbeidet med klimagassreduksjoner lokalt må sees i sammenheng med disse målene.  

Dette dokumentet er først og fremst et klimaregnskap for kommunene i Sør-Østerdal. Først 

vil vi fokusere på metode og oppsett av klimaregnskap. Her vil vi si litt om ulike 

systemperspektiver benyttet i klimaregnskap, litt om datainnhenting og kvalitet, samt 

tiltenkt bruk. Hoveddelen av rapporten vil være selve klimaregnskapet til kommunene. Den 

siste delen av rapporten inneholder forslag til styringsindikatorer som skal bidra til 

oppfølging av klimaregnskapet.  
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2. METODE 

 

I dette kapitelet beskriver vi hva klimaregnskapet innebærer og metodene som er brukt. Vi 

tar utgangspunkt i målet med klimaregnskapet og analysene som gjøres, før vi ser nærmere 

på metodene som er brukt for de forskjellige analysene.  

2.1. Klimaregnskapet 

Målet med klimaregnskap er å kartlegge de viktigste kildene og driverne bak 

klimagassutslipp i Sør-Østerdal. Dette gir et godt grunnlag for å kunne vurdere mulige 

klimatiltak. Klimaregnskapet består av tre analyser:   

 Utslippsregnskap for fylkets geografiske område  

 Klimafotavtrykk for kommunal virksomhet  

 Klimafotavtrykk for private husholdninger 

Disse tre analysene er basert på forskjellig metoder og har ulikt omfang. Vi bruker to 

forskjellige metoder for å gjøre klimaregnskapet, nemlig utslippsregnskap og 

klimafotavtrykk. Sistnevnte utføres med forskjellig omfang, kommunal virksomhet og 

private husholdninger. Mens utslippsregnskapet ser på sektorenes direkte utslipp innenfor 

kommunens geografiske område, ser klimafotavtrykket både på direkte og indirekte utslipp 

knyttet til sluttforbruk. Det betyr at det geografisk avgrensede utslippsregnskapet har et 

produsentperspektiv, mens klimafotavtrykket har et forbrukerperspektiv. En oppsummering 

over systemgrenser og omfang er illustrert i Figur 2. I teksten under går vi nærmere inn på 

hva de to forskjellige perspektivene innebærer og diskuterer metodenes fordeler og ulemper.   

 

Figur 2 Oppsummering over ulike systemgrenser og omfavn for klimaregnskapet 
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Historisk sett er det geografiske produsentperspektivet mest brukt. Med dette perspektivet 

fokuserer man på direkte utslipp fra ulike sektorer og man trekker systemgrensene ned som 

en kuppel over det geografiske området. Man ser dermed på alle de direkte 

klimagassutslippene som skjer innenfor de geografiske systemgrensene. SSB bruker denne 

metoden i sine nasjonale utslippsregnskap. En slik metode er ryddig og oversiktlig, blant 

annet fordi den har så tydelige avgrensninger. Produsentperspektivet har likevel sine 

begrensninger da den ikke identifiserer utslipp knyttet til områdets eget forbruk eller 

betrakter import og eksport. I dette produsentperspektivet vil direkte utslipp knyttet til 

etterspørsel utenfor den geografiske avgrensingen tilskrives området der produksjonen 

finner sted. Produsentperspektivet vil derfor ikke kunne si noe om hvordan området kan 

redusere utslipp knyttet til eget forbruk. Perspektivet er heller ikke i stand til å fange opp om 

områdets utslipp faktisk er redusert eller kun har flyttet seg utenfor den geografiske grensen. 

Med produsentperspektivet vil utslipp per innbygger være avhengig av industri og 

produksjon innenfor geografiske grenser. Når man beregner utslipp per innbygger med 

produsentperspektivet vil dette derfor kunne variere med en faktor på 100. Med 

produsentperspektivet vil utslipp per innbygger som mål på hvor klimavennlig en 

fylkeskommune er, ha en svært begrenset verdi.  

Med klimafotavtrykket endres perspektivet fra produksjon til forbruk. Med dette 

perspektivet fokuserer man på både direkte og indirekte utslipp knyttet til sluttforbruk. 

Dermed vil også utslipp som skjer utenfor et spesifikt geografisk område inkluderes. 

Ettersom klimafotavtrykket inkluderer både direkte og indirekte utslipp, kan det fange opp 

om endringer potensielt fører til netto lavere utslipp eller om utslippskilden kun er flyttet fra 

et område til et annet, og uten at globale klimagassutslipp er redusert. Begrensingen til 

forbrukerperspektivet ligger i at det ikke betrakter utslipp produsert i eget området dersom 

sluttforbruk foregår utenfor dette området. Forbrukerperspektivet vil dermed ikke kunne si 

noe om hvordan man kan redusere utslipp knyttet til produksjon i eget område. I motsetning 

til produsentperspektivet, vil forbrukerperspektivet gi en god indikasjon på 

klimaintensiteten, altså utslipp per innbygger, for et gitt område. Dette fordi kommunens 

klimafotavtrykk per innbygger inkluderer både direkte og indirekte utslipp.   

Merk at tall fra utslippsregnskapet og klimafotavtrykkene ikke kan sammenlignes eller 

summeres ettersom de har forskjellig perspektiv og benytter ulike metoder for å beregne 

utslippene. Det fører til at det ofte ikke vil være samsvar mellom utslipp fra 

utslippsregnskapet og klimafotavtrykket. For eksempel kan klimafotavtrykket rapportere at 

det er utslipp knyttet til fjernvarme for kommunal drift, selv om utslippsregnskapet 

rapporterer at det ikke er utslipp fra fjernvarmeproduksjon i kommunen. Dette vil ha 

sammenheng med at utslippsregnskapet ikke betrakter import og eksport, men kun ser på 

direkte utslipp. Dermed ekskluderes indirekte utslipp. Et klimafotavtrykk er derimot 

livsløpsbasert og ser derfor på både direkte og indirekte utslipp, uansett om de oppstår 

innenfor eller utenfor kommunen. Utslipp (for eksempel knyttet til fjernvarme) vil derfor 
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kunne være høyere i et regnskap basert på klimafotavtrykksmetodikken sammenlignet med 

et utslippsregnskap.  

For Sør-Østerdal og tilhørende kommuner har klimaregnskapet følgende perspektiv og 

metoder: 

 Utslippsregnskap (produsentperspektiv) for hele Sør-Østerdal: direkte utslipp av 

klimagasser innenfor områdets geografiske avgrensning. Utslippsregnskapet ser på 

tre aspekter: sektorenes utslippsbidrag, kommunenes utslippsbidrag, og utvikling av 

utslipp over tid. Basert på SSB sin fordeling av norske utslipp på kommuner.  

 Klimafotavtrykk (forbruksperspektiv) for kommunal virksomhet i Sør-Østerdal: 

direkte og indirekte utslipp tilknyttet kommunal virksomhet. Klimafotavtrykket ser 

på utslipp knyttet til kommunal virksomhet for alle kommunene samlet og for de 

seks kommunene hver for seg. Basert på tall fra Klimakost-modellen. 

 Klimafotavtrykk (forbruksperspektiv) for husholdninger i Sør-Østerdal: direkte og 

indirekte utslipp tilknyttet privat husholdninger fordelt på 1) antall innbyggere, 2) 

antall husholdninger og 3) samtlige husholdninger. Fokus på utslipp per innbygger. 

Klimafotavtrykket ser på utslipp knyttet til husholdninger i Sør-Østerdal samlet og 

de enkelte kommunene hver for seg. Basert på SSB sin forbrukerundersøkelse og tall 

fra Klimakost-modellen.  

I de neste tre seksjonene beskrives de forskjellige metodene i mer detalj.  

2.2. Utslippsregnskap knyttet til sektorene 

SSB avviklet den offisielle statistikken over kommunefordelte klimagassutslipp som gjaldt 

frem til 2012, hovedsakelig på grunn av at SSB vurderte at tallkvaliteten på utslippene ikke 

hadde et tilstrekkelig nivå for krav som gjelder for offisiell statistikk. Dermed fikk 

Miljødirektoratet i oppgave å utarbeide forbedret klimagasstatistikk for kommuner, og dette 

blir gjennomført som et treårig prosjekt i samarbeid med kommunesektorens organisasjon 

(KS). Samtidig har SSB siden 2016 publisert analyser på klimagassutslipp for kommuner, og 

det er denne analysen som danner grunnlaget for klimagasstatistikk som offentliggjøres for 

hvert år på kommunenivå. Her er det verdt å merke seg at de fleste utslippskildene fortsatt 

er beregnet av SSB, og etter samme metodikk som tidligere. Samtidig er det noen endringer i 

analysene som beskrives nedenfor. Dette er også utfyllende beskrevet i et notat utarbeidet av 

Miljødirektoratet som beskriver metoder og datakilder som er benyttet i den forbedrede 

statistikken over klimagassutslipp i kommuner, oppdatert sist i april 20191.  

Selv om statistikken på utslippsdata er forbedret er det viktig at utslippsstatistikken 

vurderes på en kritisk måte, da det fortsatt er usikkerheter og forbedringspotensial i 

rapporteringsgrunnlaget.  

                                                      
1 Klimagasstatistikk for kommuner - dokumentasjon av metode  
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Klimagasstatistikk er fordelt på 38 utslippskilder. Dette er en inndeling som følger det 

nasjonale regnskapet. I tillegg viser vedlegget at utslippskildene aggregeres i ulike 

hovedkategorier, og dette vil være fordelingen klimaregnskapet presenteres i. Til 

sammenligning er SSBs utslippsstatistikk for det totale nasjonale utslippet fordelt på 77 ulike 

utslippskilder.  

Det samlede utslippene som er fordelt på kommuner er på omtrent 39 millioner tonn CO₂e i 

2016, mens det totale nasjonale utslippet var på 53 millioner tonn CO₂e. Dette er fordi noen 

utslipp ikke er fordelt på kommunenivå. Dette er blant annet utslipp fra olje- og 

gassutvinning offshore, sjøfart utenfor kommunegrensene, og cruisefasen av både nasjonale 

og internasjonal luftfart. I tillegg er noen utslippskilder utelatt på grunn av mangel på 

informasjon og dermed mangel på mulighet for å plassere de på et regionalt nivå. Dette 

gjelder blant annet utslipp fra produkter med fluorgasser, og utslipp fra småbåter.  

2.3. Oppdatering av Miljødirektoratets klimautslipp på kommunenivå i 2019 

Videre har miljødirektoratet i april 2019 oppdatert klimagassutslipp på kommunenivå for 

2017 og tilbakeregnet utslippstallene for årene 2009-2016. Disse tallene er presentert i 

rapporten. Hovedforskjellen fra tidligere år er at det nå er benyttet transportmodellen 

NERVE2 som beregner transportbehovet for ulike kjøretøytyper på kommunenivå. Tidligere 

ble det benyttet indikatorer som km vei, til å fordele klimautslippene på kommunenivå. Som 

en konsekvens av dette vil mange kommuner i Sør-Østerdal få lavere klimautslipp fra 

transport enn tidligere, da det kan være mange kilometer kommunale veier som ikke har et 

betydelig transportbehov.  

Mer om avgrensningene og endringene i Miljødirektoratet sitt kommune-fordelte 

klimaregnskap: 

Nye utslippskilder: 

 I den nye statistikken tilknyttet klimagassutslipp er sjøfart, luftfart og snøscooter 

inkludert. Dette er nytt sammenlignet med tidligere klimastatistikk på kommunenivå 

fra SSB. 

Bytte av datakilder og mer detaljert kildeinndeling: 

 I SSBs tidligere statistikk fantes det kun et datagrunnlag for industri, olje-, og 

gassutvinning og energiforsyning aggregert til en utslippskilde. I tillegg ble tall kun 

presentert for de største kommunene (over 20 000 innbyggere) av 

konfidensialitetshensyn. Utslippsdata fra industri og olje- og gassutvinning er nå i all 

hovedsak beregnet basert på data rapportert til Miljødirektoratet, noe som fører til at 

utslipp fra alle kommuner uavhengig av størrelse er inkludert. Rapporteringen 

fungerer ved at kvotepliktige anlegg og store anlegg med utslippstillatelse 

                                                      
2 https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2569414/NILU%2BNR%2B28-
2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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rapporterer mengder av utslipp og energibruk til Miljødirektoratet eller 

Fylkesmannen. Samtidig er det også anlegg som ikke rapporterer data til overnevnte, 

og vil dermed ikke bli fanget opp i statistikken. SSB valgte å avvikle statistikken av 

kvalitetshensyn, og dermed fikk Miljødirektoratet i oppgave av Klima- og 

miljødepartementet å sørge for forbedrede tall. Som en konsekvens av at ansvaret er 

gitt til Miljødirektoratet har den tidligere kategorien blitt splittet opp i: 

 

o Olje- og gassutvinning og industri 

o Avfallsforbrenning 

o Elektrisitetsproduksjon 

o Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning 

 

 Rapporteringen til Miljødirektoratet og Fylkesmannen er tatt i bruk som datakilde for 

å beregne utslipp knyttet til avløp og biologisk behandling av avfall (biogassanlegg, 

komposteringsanlegg og hjemmekompostering). På grunn av dette lar det seg gjøre å 

dele opp utslippskilden i enda større grad for å synliggjøre flere detaljer.  

 For oppvarming er tall fra KOSTRA-rapporteringen linket opp til oppvarmingstall fra 

SSBs kommuneanalyse, og på den måten kan underkategorier av oppvarming i 

kommunale bygg vises sammen med de andre oppvarmingsutslippene.  

Denne metodeendringen er gjennomført på alle år fra 2009 og fremover i tidsserien i SSBs 

kommuneanalyse, og gjør det mulig å vurdere endringene mellom de ulike årene som 

presenteres i statistikken.  

2.4. Klimafotavtrykk knyttet til kommunal virksomhet 

Klimafotavtrykket for kommunenes egen virksomhet dekkes av Klimakost-modellen3. 

Klimakost er en modell som beregner det komplette klimafotavtrykk. Det vil si at Klimakost 

tar med alle klimabidrag: 

 Direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff  

 Indirekte utslipp gjennom energibruk og alle andre kjøp av varer og tjenester  

Motivasjonen for å inkludere indirekte utslipp i klimaregnskapet er at studier viser at dette 

utgjør omtrent 80% av klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon. Dette åpner for 

nye muligheter til å redusere klimagassutslipp gjennom eksempelvis at kommunen benytter 

sin innkjøpsmakt til å stille miljøkrav i anskaffelser.  

For å beregne det totale klimafotavtrykket benytter modellen en kombinasjon av 

livsløpsanalyse (LCA) for fysiske innsatsfaktorer og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) 

for økonomiske innsatsfaktorer. I en miljøutvidet kryssløpsanalyse benyttes utslipp og 

                                                      
3 www.klimakost.no 
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aktivitetsdata for et standard utvalg næringslivssektorer (SN2007/NACE rev2) for å beregne 

utslippene et gitt innkjøp forårsaker. 

Fysiske tall på energibruk og økonomiske tall på innkjøp er begge innhentet via KOSTRA-

systemet til SSB4. Bruk av økonomiske innsatsfaktorer – altså hvor mye fylkeskommunene 

kjøper inn av matvarer, undervisningsmateriell, byggematerialer, diverse tjenester, etc. – har 

vist seg som en god og effektiv måte å få et godt oversiktsbilde over klimafotavtrykket. 

Begrensningen er at man må benytte sektorsnitt av typen «matvareproduksjon», og er ikke i 

stand til å skille mellom ulike produkter innen hver kategori. Til dette trengs det mer 

detaljerte LCA-analyser. En klimakostanalyse er derfor ment som en innledende analyse av 

klimafotavtrykk for å identifisere fokusområder i klimahandlingen.  

2.4.1. Tilpasning av data 

Klimafotavtrykket for kommunal virksomhet er i hovedsak basert på tall fra KOSTRA. Det er 

likevel gjort enkelte tilpasninger for kommunenes egen virksomhet der tilleggsopplysninger 

har blitt hentet inn for kommunene i Sør-Østerdal. Tilpasningene gjelder energibruk og den 

kommunale virksomhetens transportbehov.  

2.5. Klimafotavtrykk knytta til private husholdninger 

Husholdningenes klimafotavtrykk er beregnet ved å koble SSB sin forbrukerundersøkelse 

(FBU)5 med utslippsintensiteter beregnet fra nasjonalt utslippsregnskap, dvs. med 

miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA). Forbruksundersøkelsen er ikke gitt per kommune, 

men kun for landsdeler6. For å gjøre den mer kommunespesifikk er resultatene for en 

kommune justert i henhold til husholdningenes inntektsnivå i hver kommune. 

2.6. Kommunenes påvirkningspotensiale 

I denne seksjonen ser vi påvirkningspotensiale kommunene har til å redusere 

klimagassutslipp. Kommunene vil ha forskjellig potensial til å påvirke utslipp avhengig av 

hvem som slipper ut (kommune, husholdninger, utslippssektorer) og om utslippene oppstår 

direkte eller indirekte.  

Figur 3 illustrerer kommunenes påvirkningspotensiale på direkte (lysegrå bakgrunn) og 

indirekte utslipp (mørkegrå bakgrunn). Sirklene indikerer eksempler på tiltak, og pilen 

indikerer ulik grad av påvirkningspotensial. Utslipp fra klimafotavtrykket er indikert med 

Klimakost-logoen, mens utslipp fra utslippsregnskapet er indikert med SSB. 

                                                      
4 Lenke til SSB sin side om KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering): www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra 
5 Lenke til SSB sin side: www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu 
6 Forbruksundersøkelsen er delt opp i følgende landsdeler: Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland, 

Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge 
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Figur 3 Oppsummering av kommunenes påvirkningspotensial 

Klimafotavtrykket gir innsikt i direkte og indirekte utslipp knyttet til kommunal virksomhet 

og private husholdninger. Det vil ofte være langt enklere for en kommune å redusere egne 

direkte utslipp enn å få innbyggerne å redusere sine indirekte utslipp ved å gå over til et mer 

bærekraftig forbruk. Tidligere klimafotavtrykk-analyser av kommunal virksomhet har 

funnet at indirekte utslipp ofte fører til store utslipp. Det at de indirekte utslippene fra 

kommunens egen drift ofte er av betydelig størrelse, åpner for å stille miljøkrav i 

anskaffelser.  

I områder med relativt lite industri, er det også trolig at indirekte utslipp vil ha stor 

betydning for annet sluttforbruk i kommunen. Det er midlertidig viktig å være klar over at 

kommunens påvirkningskraft – både som tjenesteprodusent og myndighetsutøver – trolig er 

større for direkte utslipp enn for indirekte utslipp.  

Påvirkningspotensialet er altså relevant å vurdere, men ikke et kriterium for å velge et tiltak. 

Behovet for å kutte i klimagassutslipp er så omfattende at alle typer tiltak bør vurderes.  

2.7. Rapportering av klimaregnskapet 

Vi har nå gått gjennom metodene vi benytter for å beregne klimaregnskapet. Kort 

oppsummert består klimaregnskapet til Sør-Østerdal av utslippsregnskapet 

(produsentperspektiv) og klimafotavtrykket (forbruksperspektiv) for kommunal virksomhet 

og private husholdninger.  

I de neste kapitlene (3-9) presenterer vi klimaregnskapet. Vi ser først på klimaregnskapet for 

alle kommunene i Sør-Østerdal samlet (kapitel 3), før vi ser på klimaregnskapet for de 

enkelte kommunene hver for seg (kapitel 4-9). Når vi presenterer klimaregnskapet i 

kapitelene 3-9, ser vi først på utslippsregnskapet, deretter på klimafotavtrykket for egen 

virksomhet, og til slutt på klimafotavtrykket for private husholdninger.  
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3. KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNENE I SØR-ØSTERDAL SAMLET 
 

I dette kapittelet ser vi på det samlede klimaregnskapet for de seks kommunene i Sør-

Østerdal. En oversikt over klimaregnskapet er vist i Figur 4. I utslippsregnskapet fant vi at 

utslippssektorenes direkte utslipp lå på 177 kt CO₂e, og med Klimakost-modellen fant vi at 

klimafotavtrykket knyttet til kommunenes egen virksomhet lå på 51 kt CO₂e, mens 

klimafotavtrykket knyttet til private husholdninger lå på 348 kt CO2e. Merk at enkelte 

utslipp fra klimafotavtrykket og utslippsregnskapet overlapper, og at utslippene derfor ikke 

kan summeres. 

 

Figur 4 Klimaregnskapet for Sør-Østerdal  

I de neste seksjonene tar vi en nærmere kikk på klimaregnskapet. Vi ser først på 

utslippsregnskapet (produsentperspektiv) i seksjon 3.1, før vi ser på klimafotavtrykkene 

(forbrukerperspektiv) for egen virksomhet i seksjon 3.2 og private husholdninger i seksjon 

3.3.   
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3.1. Utslippsregnskap for Sør-Østerdal – alle kommuner samlet 

I denne seksjonen ser vi på utslippsregnskapet for alle kommunene i Sør-Østerdal for 2017. 

Utslippsregnskapet har som nevnt et produsentperspektiv. Samlet utslipp for alle 

kommunene lå på 177 kilotonn karbondioksid ekvivalenter (kt CO₂e). Fordeling av utslipp 

blant ulike sektorer er vist i Figur 5. I figuren er utslipp knyttet til veitrafikk farget grønn, 

jordbruk gul, annen mobilforbrenning oransje, energiforsyning turkis, avfall og avløp lilla, 

oppvarming, blå, og industri, olje og gass grå. Denne fargekodingen brukes på alle grafene 

knytta til utslippsregnskap.  

 

Figur 5 Utslippsregnskap for alle kommunene i Sør-Østerdalen 
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Det største utslippet er knyttet til sektoren veitrafikk (grønn), som til sammen slipper ut 76 kt 

CO₂e (43% av de totale utslippene). Tunge kjøretøy hadde sektorens høyeste utslipp med 37 

kt CO₂e (49% av sektorens utslipp), mens personbiler hadde utslipp på 27 kt CO₂e (36% av 

sektorens utslipp).  

Det nest høyeste utslippet er knyttet til sektoren jordbruk (gul), som til sammen slipper ut 54 

kt CO₂e (30% av de totale utslippene).  Sektorens høyeste utslipp kom fra 

fordøyelsesprosesser fra husdyr 28 kt CO₂e (50% av sektorens utslipp), mens sektorens nest 

største utslipp kom fra jordbruksarealer (33% av sektorens utslipp).  

Det tredje høyeste utslippet kom fra sektoren annen mobil forbrenning (oransje), som slapp 

ut 24 kt CO₂e (14% av de totale utslippene). Utslippene inkluderer utslipp fra traktorer, 

anleggsmaskiner, andre motorredskaper, snøscootere, og småbåter.  

De resterende fire sektorene slapp ut de gjenværende 23kt CO₂e (16% av de totale 

utslippene). Sektoren energiforsyning (turkis) hadde et samlet utslipp på 1,2 kt CO₂e (0,7% 

av de totale utslippene), avfall og avløp (lilla) hadde et samlet utslipp på 12 kt CO₂e (7% av 

de totale utslippene), sektoren oppvarming (blå) hadde et samlet utslipp på 6 kt CO₂e (3% av 

de totale utslippene), og sektoren industri, olje og gass (grå) hadde et samlet utslipp på 3,1 kt 

CO₂e (1,8% av de totale utslippene).  

Vi har nå gått gjennom utslippsregnskapet for Sør-Østerdal fordelt på segmenter. I seksjon 

3.1.1 går vi videre til å se på utslippsregnskapet fordelt på de enkelte kommunene i Sør-

Østerdal, mens i seksjon 3.1.2 ser vi på hvordan det samlede utslippsregnskapet for 

kommunene i Sør-Østerdal har utviklet seg over tid.  

3.1.1. Utslippsregnskap for de enkelte kommunene i Sør-Østerdal, 2017 

I den seksjonen sammenligner vi på utslippsregnskapet for de seks kommunene i Sør-

Østerdal. Figur 6 viser utslippet for de forskjellige kommunene fordelt på de ulike sektorene. 
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I teksten under går vi kort igjennom hovedforskjellene mellom kommunene, mens en mer 

detaljert beskrivelse av den enkelte kommunenes utslipp gis i kapitlene 4-9.  

 

Figur 6 Utslippsregnskap for kommunene i Sør-Østerdalen 

Elverum er kommunen med høyest utslipp i Sør-Østerdal. I Elverum kommune var 

utslippene på 60 kt CO₂e (34% av de totale utslippene i området). Kommunens høye utslipp 

skyldes i stor grad utslipp fra veitrafikk.  

Åmot kommune hadde nest høyest utslipp med 39 kt CO₂e (22% av de totale utslippene). 

Kommunen hadde likevel relativt lave utslipp for alle sektorer unntatt sektoren annen mobil 

forbrenning, der kommunen hadde høyere utslipp enn samtlige kommuner.  

Trysil kommune hadde noe mindre utslipp enn Åmot. Utslippene var 25 kt CO₂e (14% av de 

totale utslippene). Trysil kommune hadde forholdvis høye utslipp knyttet til veitrafikk.  

Stor-Elvdal hadde utslipp på 22 kt CO₂e (13% av de totale utslippene), Våler hadde 21 kt 

CO₂e (12% av de totale utslippene), mens Engerdal hadde de laveste utslippene med 8 kt 

CO₂e (5% av de totale utslippene). 

3.1.2. Utslippsregnskap for alle kommunene i Sør-Østerdal over tid 

I denne seksjonen ser vi på utvikling av det samlede utslippsregnskapet til kommunene i 

Sør-Østerdal over tid. Figur 7 viser utslippsregnskapet for Sør-Østerdal for utvalgte år i 

perioden 2009-2016.  
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Figur 7 Utslippsregnskap for alle kommunene i Sør-Østerdalen over tid 

Utslippene har variert noe over tid, men generelt kan man si at det har vært en nedgang 

mellom 2009 og 2017. Når vi sammenligner utslipp fra 2009 med 2017, finner vi at utslippene 

har gått ned 12%.  

I denne tidsperioden har utslipp knyttet til veitrafikk (grønn) gått ned med 15%. Nedgangen 

skyldes en reduksjon i utslipp fra alle kjøretøytyper.   

Utslipp knyttet til jordbruk (gul) gikk ned 1,3%. Sektoren hadde noe økning i utslipp knyttet 

til jordbruksarealer, men en høyere reduksjon knyttet til fordøyelsesprosesser fra husdyr.    

Utslipp knyttet til annen mobil forbrenning (oransje) gikk opp mest og hadde en økning på 

51%. Denne oppgangen skyldes en økning av utslipp fra dieseldrevne motorredskaper.  

For energiforsyning (turkis) gikk utslippene ned 15%. Det var en reduksjon i fjernvarme, 

unntatt avfallsforbrenning. 

Utslipp knyttet til avfall og avløp (lilla) gikk ned 30% og skyldes hovedsakelig en reduksjon 

knyttet til avfallsdeponigass.  

For industri, olje og gass sektoren gikk utslippene ned med 36%, men det er verdt å merke 

seg at disse utslippene varierer en del fra år til år.  
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3.1.3. Gjennomfartstrafikk og transportutslipp fra kommunale innbyggere 

SSB sine oppdaterte data på kommunenivå gir ytterligere informasjon om tall på 

gjennomfartstrafikk for de ulike kommunene, samt transportutslipp for innbyggerne i 

kommunene uavhengig om transporten skjer i eller utenfor fylket. Fra Figur 8 ser vi at 

gjennomfartstrafikk i de ulike kommunene i stor grad varierer, hvor spesielt kommuner med 

store hovedfartsårer har høy andel gjennomfartstrafikk. Dette gjelder spesielt for Stor-Elvdal 

og Åmot hvor riksvei 3 er en hovedfartsåre mellom nord og sør. 

 

Figur 8 Fordeling mellom gjennomfartstrafikk og intern trafikk for kommunene i Sør-Østerdal 

I Figur 9 ser vi transportutslipp fra kommunenes innbyggere, uavhengig om utslippet skjer i 

eller utenfor kommunen. Totale transportutslipp fra kommunens innbyggere fra dette 

perspektivet er 83 000 tonn CO2 ekv, som er større enn totale transportutslipp innenfor 

kommunenes grenser på 76 488 tonn CO2 ekv. i 2017. 

 
Figur 9 Transportutslipp fra kommunenes innbyggere, innenfor og utenfor kommunenes grenser, 2017. 
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3.2. Klimafotavtrykk for egen virksomhet – alle kommuner samlet 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket for kommunal virksomhet i Sør-Østerdal. Vi 

endrer altså perspektiv fra produsentperspektiv til forbrukerperspektiv. Vi benytter oss nå 

av tall fra Klimakost-modellen, som inkluderer både direkte og indirekte utslipp. Samlet var 

klimafotavtrykket på 50 500 tonn CO₂e. Kommunenes utslipp er vist i Figur 10, med 

numeriske resultater målt i tonn CO₂e øverst og relative utslippsstørrelser vist nederst. 

Utslippene er fordelt på innkjøpskategorier og virksomhetsområde. En komplett liste over 

innkjøpskategorier og virksomhetsområde er gitt i vedlegget. I figuren er utslipp knyttet til 

forbruksmateriell og utstyr farget blå, reise og transport egne kjøretøy oransje, energi grønn, 

bygg og infrastruktur gul, og kjøp av tjenester grå. Den samme fargekodingen er brukt i alle 

figurer som omhandler klimafotavtrykk for egen virksomhet. Mens figuren oppgir 

utslippene i sin helhet, runder vi av til nærmeste 100 tonn CO₂e i teksten.  

Samlet klimafotavtrykk egen virksomhet for kommuner i Sør-Østerdal (tonn CO₂e)  

  Admin-
istrasjon 

Barne- 
hage 

Grunn- 
skole 

Helse & Sosial VAR  Annet SUM 

Forbruks-
varer 

 927 483 1 755 3 338 524 1 763 8 791 

Reise og 
transport 

 398 87 2 168 1 899 182 622 5 356 

Energi  892 251 1 480 2 185 1 328 2 863 8 998 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 630 157 4 038 4 810 2 610 5 478 17 724 

Kjøp av 
tjenester 

 1 217 1 797 860 3 096 603 2 110 9 683 

Sum  4 064 2 775 10 300 15 328 5 248 12 836 50 552 

 

 

 

Forbruks-
varer 

17 % 

Reise og 
transport 

 

11 % 

Energi 18 % 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

35 % 

 

Kjøp av 
tjenester 

 
19 % 

Sum         7,5 %         5,7 %     21 %   31 %        11 %          25 %  

Figur 10 Samlet klimafotavtrykk egen virksomhet for alle kommunene i Sør-Østerdal  

Når vi ser på det samlede klimafotavtrykket for alle kommunene ser vi at utslippene varierer 

en god del mellom innkjøpskategorier og virksomhetsområder. I teksten under går vi 

gjennom de viktigste kildene til utslipp ut fra innkjøpsområde og knytter disse utslippene til 

kommunenes virksomhetsområder.  
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Utslipp knyttet til innkjøpskategorien forbruksvarer (blå) bidrar med 8 800 tonn CO₂e (17% 

av de totale utslippene fra kommunenes egen virksomhet). Utslippene for forbruksvarer er 

høyest for virksomhetsområdet helse og sosial, som har et utslipp på 3 300 tonn CO₂e. Innen 

helse og sosial var pleie, omsorg, hjelp, og rehabilitering i institusjon det 

virksomhetsområdet med høyest utslipp. Her var 1 100 tonn CO₂e knyttet til matvarer, godt 

over 200 tonn CO₂e knyttet til både medisinsk materiell og annet forbruksmateriell, og 

bortimot 200 tonn CO₂e knyttet til medikamenter. Av utslipp knyttet til innkjøp av 

forbruksvarer i grunnskole kom nesten 300 tonn CO₂e fra undervisningsmateriell, drøye 100 

tonn CO₂e matvarer, og bortimot 300 tonn CO₂e annet forbruksmateriell.   

Utslipp knyttet til reise og transport (oransje) utgjorde knappe 5 400 tonn CO₂e (11% av de 

totale utslippene fra kommunenes egen virksomhet). Størsteparten av disse utslippene var 

knyttet til transportutgifter og drift av egne transportmidler og lå til sammen på 3 600 tonn 

CO₂e. Disse utslippene var størst for virksomhet knyttet til grunnskole, der skoleskyss bidro 

med 1 800 tonn CO₂e. Helse og sosialt hadde også et stort utslipp på 600 tonn CO₂e knyttet til 

transportutgifter og drift av egne transportmidler, dette skyldes hovedsakelig 

kjernetjenester, pleie, omsorg, og hjemmebehandling.  

Utslipp knyttet til kommunenes bruk av energi (grønn) bidro med 9 000 tonn CO₂e (18% av 

de totale utslippene fra kommunenes egen virksomhet). Her var 5 500 tonn CO₂e knyttet til 

strøm. Energiforbruket gikk hovedsakelig til belysning og oppvarming av diverse lokaler 

innenfor de ulike virksomhetsområdene (unntatt VAR), som for eksempel 

administrasjonslokaler, skolelokaler og institusjonslokaler. For virksomhetsområdet VAR, 

var energibruken hovedsakelig knyttet til produksjon av vann, distribusjon av vann, 

avløpsrensing, og avløp/innsamling av avløpsvann.   

Innkjøpskategorien bygg og infrastruktur (gul) har spesielt høye utslipp. Til sammen står 

bygg og infrastruktur for over 17 700 tonn CO₂e (35% av de totale utslippene fra 

kommunenes egne virksomheter). Av disse utslippene var 13 700 tonn CO₂e knyttet til 

vedlikehold og byggetjenester. For grunnskole utgjorde vedlikehold og byggetjenester 2 800 

tonn CO₂e for skolelokaler. For helse og sosial utgjorde vedlikehold og byggetjenester 3 100 

tonn CO₂e for institusjonslokaler, 600 tonn CO₂e for forebygging, helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, og 500 tonn CO₂e for diagnose, behandling, og re-/habilitering. For VAR 

utgjorde vedlikehold og byggetjenester 800 tonn CO₂e for distribusjon av vann og 700 tonn 

CO₂e for avløpsnett/innsamling av avløpsvann. Under kategorien annet utgjorde 

vedlikehold og byggetjenester 2 300 tonn CO₂e knyttet til kommunale sysselsettingstiltak og 

1 500 tonn CO₂e knyttet til kommunale veier, miljø/trafikksikkerhet, og parkering.   

Mens utslippene knyttet til bygg og infrastruktur var relativt konsentrert over fire 

virksomhetsområder, er utslippene knyttet til kjøp av tjenester (grå), som er den nest største 

utslippskilden, mer jevnt distribuert mellom kommunenes virksomhetsområder. I alt bidro 

kjøp av tjenester med 9 700 tonn CO₂e (19% av de totale utslippene fra kommunenes egen 

virksomhet). Av tjenestekategoriene var det kjøp av andre private tjenester som hadde det 

største utslippet, disse lå på 3 100 tonn CO₂e. Virksomhetsområdet barnehage hadde et 

utslipp på 1 700 tonn CO₂e knyttet til kjøp av andre private tjenester i forbindelse med 

førskole. Innenfor helse og sosial bidro utslipp av andre private tjenester med 300 tonn CO₂e 

knyttet til diagnose, behandling, og re-/habilitering og 500 tonn CO₂e knyttet til 

kjernetjenester, pleie, omsorg, og hjemmebehandling.  
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3.2.1. Klimafotavtrykk for de enkelte kommunene i Sør-Østerdal 

I den seksjonen ser vi på klimafotavtrykket for de seks kommunene i Sør-Østerdal. Figur 11 

viser utslippet til de forskjellige kommunene fordelt på de ulike innkjøpskategoriene. I 

teksten under går vi kort igjennom hovedforskjellene mellom kommunene, mens en mer 

detaljert beskrivelse av den enkelte kommunes utslipp gis i kapitlene 4-9. Tallene er rundet 

av til 50 tonn CO₂e i teksten. 

 

Figur 11 Klimafotavtrykk for kommunene i Sør-Østerdal  

Elverum kommune hadde det høyeste klimafotavtrykket av de seks kommunene i Sør-

Østerdal. Elverum kommunes egen virksomhet bidro med 26 950 tonn CO₂e (53% av det 

totale klimafotavtrykket i Sør-Østerdal). Elverum kommunes virksomhet hadde det høyest 

klimafotavtrykket for samtlige innkjøpsområder, men utslipp knyttet til bygg og 

infrastruktur var spesielt høye.  

Åmot kommune hadde et klimafotavtrykk på 4 650 tonn CO₂e (9,2% av klimafotavtrykket).  

Trysil kommune hadde det nest høyeste klimafotavtrykket med 8 950 tonn CO₂e (18% av 

klimafotavtrykket).  

Våler kommune hadde et klimafotavtrykk på 4 650 tonn CO₂e (9,2% av klimafotavtrykket).  
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Stor-Elvdal og Engerdal kommune hadde temmelig like klimafotavtrykk med henholdsvis 

2 750 tonn CO₂e (5,5 % av klimafotavtrykket) og 2 600 tonn CO₂e (5,2% av 

klimafotavtrykket). Selv om utslippsstørrelsen var temmelig like store, var det en del 

forskjeller i hvilke innkjøpsområder som bidro til kommunenes totale klimafotavtrykk.  

I teksten over sammenlignet vi klimafotavtrykket for de forskjellige kommunene i Sør-

Østerdal. Klimafotavtrykket for de forskjellige kommunene vil naturligvis avhenge av 

størrelsen på kommunene. For å justere for størrelsen ser vi også på klimafotavtrykket per 

innbygger. I Figur 12 vises innbygger-justerte klimafotavtrykket for de forskjellige 

kommunene i Sør-Østerdal, samt gjennomsnittet for alle kommunene i Sør-Østerdal samlet, 

Hedmark fylke, og Norge.   

 

Figur 12 Klimafotavtrykk per innbygger for kommunene i Sør-Østerdal 

Nå som vi ser på klimafotavtrykk per innbygger, ser vi at det er Engerdal som har det største 

klimafotavtrykket. Klimafotavtrykket til Engerdal ligger på 2 049 kg CO₂e/innbygger. 

Elverum, Trysil, og Våler hadde utslipp på 1 238 - 1 363 kg CO₂e/innbygger, så disse 

kommunene har altså temmelig like store utslipp når man justerer for størrelse. Åmot og 

Stor-Elvdal har de laveste utslippene med henholdsvis 1 031 kg CO₂e/innbygger og 1 091 kg 

CO₂e/innbygger.  

Samlet sett har kommunene i Sør-Østerdal høyere utslipp enn gjennomsnittet for 

kommunene ellers i Hedmark og Norge. Sammenlignet med Hedmark fylke og Norge, har 

kommunene i Sør-Østerdal henholdsvis 17% og 27% høyere utslipp. Det er spesielt i 

innkjøpskategoriene forbruksvarer (blå) og reise og transport (oransje) at kommunene i Sør-

Østerdal har høyere klimafotavtrykk.  
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3.3. Klimafotavtrykk for private husholdninger – alle kommuner samlet 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket knyttet til husholdninger i Sør-Østerdal. Vi 

beholder altså forbrukerperspektivet, men bytter fokus fra kommunal virksomhet til private 

husholdninger. Vi ser fortsatt på både direkte og indirekte utslipp.  

Figur 13 viser klimafotavtrykket per person, per husholdninger, og for alle husholdninger. 

Husholdningenes utslipp lå på 8 900 kg CO₂e/person, 19 000 kg CO₂e/husholdning, og 450 kt 

CO₂e totalt. Figuren viser hvor store utslippene er fordelt på forskjellige forbrukskategorier. I 

figuren er tilsvarende fargekoding som for klimafotavtrykket til kommunenes egen 

virksomhet brukt. Utslipp knyttet til forbruksvarer er vist i forskjellige blåtoner. Mat, drikke 

og tobakk er mørk blå; annet husholdningsforbruk blå; klær og fottøy lys blå; transport og 

reise oransje; energi grønn; bolig gul; tjenester grå; og annet rød. Den samme fargekodingen 

er brukt i alle figurer som omhandler klimafotavtrykk for private husholdninger. I teksten 

under går vi gjennom klimafotavtrykket for husholdninger per person.  

 Klimafotavtrykk av husholdninger i Sør-Østerdal 

 Per person  
(kg CO₂e)  

Per husholdning 
(kg CO₂e) 

Total alle 
husholdninger  

(kt CO₂e)  

Mat, drikke, tobakk 1 442 3 072 56 
Annet husholdningsforbruk 681 1 451 27 
Klær og fottøy 233 497 9 
Reise og transport 2 926 6 234 114 
Energi 1 281 2 728 50 
Bolig 1 053 2 244 41 
Tjenester 483 1 030 19 
Annet 803 1 711 31 
Total 8 904 18 967 348 

 
Figur 13 Klimafotavtrykk av husholdninger i Sør-Østerdal. 

Vi ser først på klimafotavtrykket knyttet til forskjellige forbruksvarer (i forskjellige blåtoner). 

Klimafotavtrykket knyttet til mat, drikke, og tobakk (blå) lå på 1 442 kg CO₂e. Dette tilsvarte 

16% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Det største utslippet var knyttet til forbruk 

av matvarer. Klimafotavtrykket knyttet til annet husholdningsforbruk (blå) bidro med 681 

kg CO₂e, tilsvarende 7,6% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket 

16% 7,6 % 2,6 % 33% 14% 12% 5,4 % 9,0 %
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knyttet til klær og fottøy (lys blå) lå på 233 kg CO₂e, tilsvarende 2,6% av husholdningenes 

totale klimafotavtrykk.  

Husholdningenes største klimafotavtrykk var knyttet til transport og reise (oransje). 

Utslippene lå på 2 926 kg CO₂e, noe som tilsvarte 33% av husholdningenes totale 

klimafotavtrykk. Størsteparten av utslippene var knyttet til forbrukskategorien drivstoff og 

smøremidler. Kjøp av egne transportmidler hadde det nest største utslippet fra transport og 

reise.  

Klimafotavtrykket knyttet til energi (grønn) lå på 1 281 kg CO₂e og tilsvarte 14% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Mesteparten av disse utslippene var knyttet til 

strøm og fast brensel.     

Klimafotavtrykk knyttet til bolig (gul) lå til sammen på 1 053 kg CO₂e og tilsvarte 12% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Størsteparten av disse utslippene var knyttet til 

husleie og vedlikehold og reparasjon av bolig. 

Klimafotavtrykket knyttet til tjenester (grå) bidro med 483 kg CO₂e, tilsvarende 5,4% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Klimafotavtrykk knyttet til annet (rød) lå på 803 kg CO₂e og tilsvarte 9,0% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. 
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3.4. Karbonlagring i skog i kommunene i Sør-Østerdal 

Miljødirektoratet har publisert tall for karbonlagring i skog for alle kommuner i Norge. 

Statistikken er basert på landsskogtaksteringen og GIS modeller fra NIBIO. Figur 14 viser et 

totalt årlig opptak på 1 240 000 tonn CO2 ekvivalenter i 2015, en betydelig reduksjon fra 2010 

der netto karbonopptak i skog var 1 890 000. Karbonlagringen i Sør-Østerdal tilsvarer direkte 

klimagassutslipp fra hele Hedmark fylkeskommune.  

Tallene viser at tilveksten av skog i Hedmark er synkende, men at det fortsatt er større 

tilvekst enn avskogning og dermed et betydelig opptak av CO2 per år. Likevel ser vi det som 

viktig å jobbe med utslippsreduksjoner i Sør-Østerdalssamfunnet parallelt med å følge opp 

karbonlagring i skog.  

 

Figur 14, Karbonlagring i skog, Sør-Østerdal fordelt på kommuner. 2010 og 2015, tonn CO2 ekv. 
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4. KLIMAREGNSKAP ELVERUM  

 

I dette kapittelet går vi gjennom klimaregnskapet til Elverum kommune. Vi ser først på 

utslippsregnskapet for samtlige sektorer (seksjon 4.1), deretter på klimafotavtrykket for 

Elverum kommunes egen virksomhet (seksjon 4.2), og til slutt på klimafotavtrykket for 

private husholdninger (seksjon 4.4).  

4.1. Utslippsregnskap for Elverum kommune 

I denne seksjonen ser vi på utslippsregnskapet til Elverum kommune. Det totale 

utslippsregnskapet til Elverum lå på 60 kt CO₂e. Fordeling av utslipp blant ulike sektorer er 

vist i Figur 15.  

 

Figur 15 Utslippsregnskap for Elverum 
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Det høyeste utslippet er knyttet til sektoren veitrafikk (grønn), som til sammen slapp ut 30 kt 

CO₂e (51% av de totale utslippene).  

Det nest høyeste utslippet er knyttet til sektoren jordbruk (gul), som til sammen slapp ut 13 

kt CO₂e (22% av de totale utslippene).   

Det tredje høyeste utslippet kom fra sektoren annen mobil forbrenning (oransje), som slapp 

ut 6,6 kt CO₂e (11% av de totale utslippene).  

De resterende fire sektorene slapp ut de gjenværende 10 kt CO₂e (16% av de totale 

utslippene). Sektoren energiforsyning (turkis) hadde et samlet utslipp på 0,8 kt CO₂e (1,4% 

av de totale utslippene), avfall og avløp (lilla) hadde et samlet utslipp på 3,3 kt CO₂e (5,6% av 

de totale utslippene), sektoren oppvarming (blå) hadde et samlet utslipp på 3 kt CO₂e (5,0% 

av de totale utslippene), og sektoren industri, olje og gass (grå) hadde et samlet utslipp på 2,3 

kt CO₂e (3,9% av de totale utslippene).  
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4.2. Klimafotavtrykk for Elverum kommunes egen virksomhet 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket til Elverum kommunes egen virksomhet. Det 

totale klimafotavtrykket er beregnet til å være på 26 950 tonn CO₂e. Fordeling av utslipp 

blant ulike tjenesteområder og innkjøpskategorier er vist i Figur 16. I teksten under går vi 

igjennom de viktigste kildene til utslipp ut fra innkjøpsområde og knytter disse utslippene til 

kommunens virksomhetsområder. Mens figuren oppgir utslippene i sin helhet, runder vi av 

til nærmeste 50 tonn CO₂e i teksten. 

Samlet klimafotavtrykk egen virksomhet for Elverum (tonn CO₂e)  

  Admin-
istrasjon 

Barne- 
hage 

Grunn- 
skole 

Helse & 
Sosial 

VAR  Annet SUM 

Forbruks-
varer 

 426 250 940 1 557 183 818 4 175 

Reise og 
transport 

 158 20 745 942 26 49 1 940 

Energi  560 164 678 493 454 1 077 3 426 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 476 133 2 968 4 182 1 183 3 812 12 754 

Kjøp av 
tjenester 

 373 1 238 355 1 742 102 857 4 667 

Sum  1 994 1 805 5 686 8 916 1 949 6 613 26 962 

 

 

 

Forbruks-
varer 

15 % 

Reise og 
transport 

 

7,2 % 

Energi 
 

13 % 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 
47 % 

 

Kjøp av 
tjenester 

 
 

18 % 

Sum             6,6 %         6,8 %        21 %    34 %     7,5 %   24 %  

Figur 16 Klimafotavtrykk for egen virksomhet i Elverum kommune 

Forbruksvarer (blå) har det tredje høyeste utslippet med 4 200 tonn CO₂e (15% av totalen). 

De største utslippene var knyttet til virksomhetsområdet helse og sosial. Mer spesifikt, ser vi 

at de største utslippene fra dette virksomhetsområdet skyldes pleie, omsorg, hjelp, og 

rehabilitering i institusjon, der utslipp knyttet til matvarer lå i overkant av 500 tonn CO₂e og 

medisinsk forbruksmateriell i overkant av 100 tonn CO₂e.  

Reise og transport (oransje) er den minste innkjøpskategorien og bidrar med kun 1 950 tonn 

CO₂e (7,2% av totalen). Det høyeste utslippet er knyttet til skoleskyss i grunnskole, der 

utslippet ligger på 650 tonn CO₂e. 
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Energibruken (grønn) er det nest minste bidraget på 3 450 tonn CO2e (13% av totalen). 

Utslippet fra denne innkjøpskategorien fordeler seg ganske jevnt utover de forskjellige 

virksomhetsområdene og er hovedsakelig knyttet til strømbruk.  

Det høyeste utslippet er knyttet til innkjøpskategorien bygg og infrastruktur (gul) og bidrar 

med totalt 12 750 tonn CO₂e (47% av de totale utslippene). Størsteparten av disse utslippene 

er knyttet til vedlikehold og byggetjenester, som til sammen står for mer enn 10 000 tonn 

CO₂e. Av disse, er de største utslippene knyttet til helse og sosial via institusjonslokaler og 

kommunalt disponerte boliger, som har utslipp på henholdsvis 2 750 tonn CO₂e og 2 100 

tonn CO₂e. Også for skolelokaler i grunnskole er utslipp knyttet til vedlikehold og 

byggetjenester høye, disse ligger på 1 900 tonn CO₂e.  

Det nest høyeste utslippet er knyttet til kjøp av tjenester (grå), og slapp ut 4 650 tonn CO₂e 

(18% av totalen). Utslipp knyttet til kjøp av konsulenttjenester og fra andre private er høyest 

med henholdsvis 1 200 tonn CO₂e og 2 000 tonn CO₂e. Det største enkeltbidraget knyttet til 

kjøp av konsulenttjenester lå på 500 tonn CO₂e og var knyttet til kjernetjenester, pleie, 

omsorg, og hjemmebehandling, som ligger under virksomhetsområdet helse og sosial. Av 

utslippene knyttet til kjøp av tjenester fra andre private stammer 1 200 tonn CO₂e fra 

førskole, som hører til virksomhetsområdet barneskole.  

4.3. Spesifikke data på transport i Elverum kommunes virksomhet 

Det er hentet inn tall på transport fra kjøretøyregisteret i Elverum kommune. Totale 

rapporterte klimagassutslipp fra transport var 904 tonn CO₂e. Gjennomsnittsutslipp per km 

er gitt i  Tabell 1. Utslippsfaktor per km er en god oppfølgingsindikator for transport i 

virksomheten og bør følges opp videre.  

g CO₂e/km 2017 

Bensin  102 

Diesel 149 

Snitt 132 

Tabell 1 Gjennomsnittlig utslipp per km for ulike drivstofftyper for Elverum kommune.  
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Figur 17 Rapporterte transportutslipp, Elverum kommunes virksomhet.  

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

to
n

n
 C

O
2
e

 

Rapporterte transportutslipp, Elverum kommunes 
virksomhet

127



KLIMAKOST KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNENE I SØR-ØSTERDAL 

RAPPORT 

side 32 av 75 

4.4. Klimafotavtrykk for private husholdninger i Elverum 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket knyttet til husholdninger i Elverum. Vi 

beholder altså forbrukerperspektivet, men bytter fokus fra kommunal virksomhet til private 

husholdninger. Figur 18 viser klimafotavtrykket per person, per husholdninger, og for alle 

husholdninger. Per person er husholdningenes utslipp på drøye 9 000 kg CO₂e.  

 Klimafotavtrykk av husholdninger i Elverum 

 Per person  
(kg CO₂e)  

Per husholdning 
(kg CO₂e) 

Alle husholdninger  
(kt CO₂e)  

Mat, drikke, tobakk 1 465 3 179 30 
Annet husholdningsforbruk 692 1 501 14 
Klær og fottøy 237 515 4,8 
Reise og transport 2 974 6 450 60 
Energi 1 301 2 823 26 
Bolig 1 070 2 322 22 
Tjenester 491 1 066 10 
Annet 816 1 770 16 
Total 9 047 19 625 182 

 
Figur 18 Klimafotavtrykk av husholdninger i Elverum. 

Vi ser først på klimafotavtrykket knyttet til forbruksvarer (i forskjellige blåtoner). 

Klimafotavtrykket knyttet til mat, drikke, og tobakk (blå) lå på 1 465 kg CO₂e. Dette tilsvarte 

16% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Det største utslippet var knyttet til forbruk 

av matvarer. Klimafotavtrykket knyttet til annet husholdningsforbruk (blå) bidro med 692 

kg CO₂e, tilsvarende 7,6% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket 

knyttet til klær og fottøy (lys blå). Disse utslippene lå på 237 kg CO₂e, tilsvarende 2,6% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Husholdningenes største klimafotavtrykk var knyttet til transport og reise (oransje). 

Utslippene lå på 2 974 kg CO₂e, noe som tilsvarte 33% av husholdningenes totale 

klimafotavtrykk. Størsteparten av utslippene var knyttet til forbrukskategorien drivstoff og 

smøremidler. Kjøp av egne transportmidler hadde det nest største utslippet fra transport og 

reise.  

16% 7,6 % 2,6 % 33% 14% 12% 5,4 % 9,0 %
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Klimafotavtrykket knyttet til energi (grønn) lå på 1 301 kg CO₂e og tilsvarte 14% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Mesteparten av disse utslippene var knyttet til 

strøm og fast brensel.     

Klimafotavtrykk knyttet til bolig (gul) lå til sammen på 1 070 kg CO₂e og tilsvarte 12% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Størsteparten av disse utslippene var knyttet til 

husleie og vedlikehold og reparasjon av bolig. 

Klimafotavtrykket knyttet til tjenester (grå) bidro med 491 kg CO₂e, tilsvarende 5,4% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Klimafotavtrykk knyttet til annet (rød) lå på 816 kg CO₂e og tilsvarte 9,0% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. 
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5. KLIMAREGNSKAP ÅMOT 

 

I dette kapittelet går vi gjennom klimaregnskapet til Åmot kommune. Vi ser først på 

utslippsregnskapet for samtlige sektorer (seksjon 5.1) og deretter på klimafotavtrykket for 

Åmot kommunes egen virksomhet (seksjon 5.2), og til slutt på klimafotavtrykket for private 

husholdninger (seksjon 5.3). 

5.1. Utslippsregnskap for Åmot kommune 

I denne seksjonen ser vi på utslippsregnskapet til Åmot kommune. Det totale 

utslippsregnskapet til Åmot lå på 39 kt CO₂e. Fordeling av utslipp blant ulike sektorer er vist 

i Figur 19. 

 

Figur 19 Utslippsregnskap for Åmot 
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Det høyeste utslippet er knyttet til sektoren veitrafikk (grønn), som til sammen slapp ut 20 kt 

CO₂e (52% av de totale utslippene).  

Det tredje høyeste utslippet er knyttet til sektoren jordbruk (gul), som til sammen slapp ut 

6,2 kt CO₂e (16% av de totale utslippene).   

Det nest høyeste utslippet er knyttet til sektoren annen mobil forbrenning (oransje), som til 

sammen slapp ut 10 kt CO₂e (26% av de totale utslippene).  

De resterende tre sektorene slapp ut de gjenværende 2,6 kt CO₂e (6% av de totale 

utslippene). Sektoren avfall og avløp (lilla) hadde et samlet utslipp på 1,6 kt CO₂e (4,3% av 

de totale utslippene), sektoren oppvarming (blå) hadde et samlet utslipp på 0,7 kt CO₂e (1,9% 

av de totale utslippene).  

5.1.1. Dieseldrevne motorredskaper og Østerdal Garnison 

Klimaregnskapet for Østerdal Garnison er hentet ut og klimagassutslipp for energi og 

kjøretøy er vist i Figur 20 og Tabell 2. Klimautslipp fra militære kjøretøy vil vises som 

dieseldrevne motorredskaper i utslippsregnskapet for Åmot kommune og bidrar dermed til 

en økning i utslippsregnskapet.  

 

Figur 20 Klimagassutslipp fra Energibruk i Østerdal garnison 

Drivstoff Klimautslipp, tonn 

CO₂e.  

Diesel F-34 (militære kjøretøy) 2 362 

Bensin 95 77 

Diesel (leasingbiler) 346 

Tabell 2 Klimagassutslipp fra kjøretøy ved Østerdal garnison 
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5.2. Klimafotavtrykk for Åmot kommunes egen virksomhet 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket til Åmot kommunes egen virksomhet. Det 

totale klimafotavtrykket er beregnet til å være på 4 650 tonn CO₂e. Fordeling av utslipp blant 

ulike tjenesteområder og innkjøpskategorier er vist i Figur 21. I teksten under går vi 

igjennom de viktigste kildene til utslipp ut fra innkjøpsområde og knytter disse utslippene til 

kommunens virksomhetsområder. Mens figuren oppgir utslippene i sin helhet, runder vi av 

til nærmeste 50 tonn CO₂e i teksten. 

Samlet klimafotavtrykk egen virksomhet for Åmot (tonn CO₂e)  

  Admin-
istrasjon 

Barne- 
hage 

Grunn- 
skole 

Helse & Sosial VAR  Annet SUM 

Forbruks-
varer 

 121 51 175 308 37 172 865 

Reise og 
transport 

 38 8 293 193 75 131 738 

Energi  95 41 179 337 169 539 1 361 

Bygg og 
infrastruktu
r 

 29 5 63 77 101 227 502 

Kjøp av 
tjenester 

 271 135 139 368 53 228 1 192 

Sum  553 240 849 1 283 435 1 297 4 658 

 

 

 

20 % 
Forbruks-
varer 

Reise og 
transport 

17 % 

Energi 22 % 

Bygg og 
infrastruktu
r 

 

12 % 

 

Kjøp av 
tjenester 

 
 

28 % 

Sum                 12 %            5,2 %        18 % 28 % 9,3 %              26 %  

Figur 21 Klimafotavtrykk for egen virksomhet i Åmot kommune 

Forbruksvarer (blå) har det tredje høyeste utslippet med 850 tonn CO₂e (20% av totalen). Her 

er det også helse og sosial som er høyest for innkjøpskategorien. De største utslippene 

skyldes matvarer, annet forbruksmateriell/råvarer, og inventar og utsyr.  

Innkjøpskategorien reise og transport (oransje) har et utslipp på 750 tonn CO₂e (17% av 

totalen). Det aller største utslippet var knyttet til transportutgifter og drift av egne 

transportmidler under virksomhetsområdet skoleskyss i grunnskole, som lå på 200 tonn 

CO₂e.  
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Det nest høyeste utslippet til Åmot kommunes egen virksomhet er knyttet til 

innkjøpskategorien energibruk (grønn) med et utslipp på 1 350 tonn CO₂e (22% av de totale 

utslippene). Mesteparten av utslippene var knytta til strøm, som lå på 900 tonn CO₂e.  

Bygg og infrastruktur (gul) har et utslipp på 500 tonn CO₂e (12% av totalen). Utslippene her 

skyldes hovedsakelig vedlikehold og byggetjenester med utslipp på bortimot 300 tonn CO₂e 

og materialer til vedlikehold med utslipp på 150 tonn CO₂e. 

Det høyeste utslippet er knyttet til kjøp av tjenester (grå), med et bidrag på 1 200 tonn CO₂e 

(28% av totalen). De største utslippene var knyttet kjøp av til konsulenttjenester, fra 

kommuner, og andre private. Utslippene fra kjøp av konsulenttjenester og kommuner var 

begge på 350 tonn CO₂e, mens utslipp fra kjøp av andre private var i underkant av 250 tonn 

CO₂e.  

5.2.1. Spesifikke data på transport i Åmot kommunes virksomhet 

Totale innrapporterte transportutslipp for Åmot kommunes virksomhet er 36,4 tonn. Antall 

kilometer kjørt var om lag 220 000 km. Det bør gjøres nærmere rapportering på kilometer 

kjørt for å kunne følge opp disse tallene fremover.  

 

Figur 22 Rapporterte transportutslipp, Åmot kommunes virksomhet 2017 
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5.3. Klimafotavtrykk for private husholdninger i Åmot 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket knyttet til husholdninger i Åmot. Vi beholder 

altså forbrukerperspektivet, men bytter fokus fra kommunal virksomhet til private 

husholdninger. Figur 23 viser klimafotavtrykket per person, per husholdninger, og for alle 

husholdninger. I teksten fokuserer vi på klimafotavtrykket fra husholdninger per person. Per 

person er husholdningenes utslipp på drøye 9 100 kg CO₂e. Figuren viser hvor store 

utslippene er fordelt på forskjellige forbrukskategorier. 

 Klimafotavtrykk av husholdninger i Åmot 

 Per person  
(kg CO₂e)  

Per husholdning 
(kg CO₂e) 

Alle husholdninger  
(kt CO₂e)  

Mat, drikke, tobakk 1 479 3 031 6,5 
Annet husholdningsforbruk 698 1 431 3,1 
Klær og fottøy 239 491 1,1 
Reise og transport 3 001 6 150 13 
Energi 1 313 2 691 5,8 
Bolig 1 080 2 213 4,7 
Tjenester 496 1 016 2,2 
Annet 824 1 688 3,6 
Total 9 131 18 711 40 

 
Figur 23 Klimafotavtrykk av husholdninger i Åmot 

Vi ser først på klimafotavtrykket knyttet til forbruksvarer (i forskjellige blåtoner). 

Klimafotavtrykket knyttet til mat, drikke, og tobakk (blå) lå på 1 479 kg CO₂e. Dette tilsvarte 

16% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Det største utslippet var knyttet til forbruk 

av matvarer. Klimafotavtrykket knyttet til annet husholdningsforbruk (blå) bidro med 698 

kg CO₂e, tilsvarende 7,6% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket 

knyttet til klær og fottøy (lys blå). Disse utslippene lå på 239 kg CO₂e, tilsvarende 2,6% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Husholdningenes største klimafotavtrykk var knyttet til transport og reise (oransje). 

Utslippene lå på 3 001 kg CO₂e, noe som tilsvarte 33% av husholdningenes totale 

klimafotavtrykk. Størsteparten av utslippene var knyttet til forbrukskategorien drivstoff og 

smøremidler. Kjøp av egne transportmidler hadde det nest største utslippet fra transport og 

reise.  

16% 7,6 % 2,6 % 33% 14% 12% 5,4 % 9,0 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mat, drikke, tobakk Annet husholdningsforbruk Klær og fottøy Reise og transport

Energi Bolig Tjenester Annet
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Klimafotavtrykket knyttet til energi (grønn) lå på 1 313 kg CO₂e og tilsvarte 14% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Mesteparten av disse utslippene var knyttet til 

strøm og fast brensel.     

Klimafotavtrykk knyttet til bolig (gul) lå til sammen på 1 080 kg CO₂e og tilsvarte 12% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Størsteparten av disse utslippene var knyttet til 

husleie og vedlikehold og reparasjon av bolig. 

Klimafotavtrykket knyttet til tjenester (grå) bidro med 496 kg CO₂e, tilsvarende 5,4% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Klimafotavtrykk knyttet til annet (rød) lå på 824 kg CO₂e og tilsvarte 9,0% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. 
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6. KLIMAREGNSKAP TRYSIL 

 

I dette kapittelet går vi gjennom klimaregnskapet til Trysil kommune. Vi ser først på 

utslippsregnskapet for samtlige sektorer (seksjon 6.1) og deretter på klimafotavtrykket for 

Trysil kommunes egen virksomhet (seksjon 6.2), og til slutt på klimafotavtrykket for private 

husholdninger (seksjon 6.3). 

6.1. Utslippsregnskap for Trysil kommune 

I denne seksjonen ser vi på utslippsregnskapet til Trysil kommune. Det totale 

utslippsregnskapet til Trysil lå på 25,6 kt CO₂e. Fordeling av utslipp blant ulike sektorer er 

vist i Figur 24.  

 

Figur 24 Utslippsregnskap for Trysil 
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Det høyeste utslippet er knyttet til sektoren veitrafikk (grønn), som til sammen slapp ut 10 kt 

CO₂e (41% av de totale utslippene).  

Det nest høyeste utslippet er knyttet til sektoren jordbruk (gul), som til sammen slapp ut 7,5 

kt CO₂e (29% av de totale utslippene).   

Det tredje høyeste utslippet kom fra sektoren annen mobil forbrenning (oransje), som slapp 

ut 3,9 kt CO₂e (15% av de totale utslippene).  

De resterende fire sektorene slapp ut de gjenværende 4,2 kt CO₂e (15% av de totale 

utslippene). Sektoren avfall og avløp (lilla) hadde et samlet utslipp på 2,1 kt CO₂e (8,2% av 

de totale utslippene), sektoren oppvarming (blå) hadde et utslipp på 1,2 kt CO₂e (4,6% av de 

totale utslippene), energiforsyning (turkis) hadde et utslipp på 0,37 kt CO₂e (1,5% av de 

totale utslippene), og industri, olje og gass (grå) hadde et utslipp på 0,03 kt CO₂e (0,1% av de 

totale utslippene).  
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6.2. Klimafotavtrykk for Trysil kommunes egen virksomhet 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket til Trysil kommunes egen virksomhet. Det 

totale klimafotavtrykket er beregnet til å være på 8 950 tonn CO₂e. Fordeling av utslipp blant 

ulike tjenesteområder og innkjøpskategorier er vist i Figur 25. I teksten under går vi 

igjennom de viktigste kildene til utslipp ut fra innkjøpsområde og knytter disse utslippene til 

kommunens virksomhetsområder. Mens figuren oppgir utslippene i sin helhet, runder vi av 

til nærmeste 50 tonn CO₂e i teksten. 

Samlet klimafotavtrykk egen virksomhet for Trysil (tonn CO₂e)  

  Admin-
istrasjon 

Barne- 
hage 

Grunn- 
skole 

Helse & 
Sosial 

VAR  Annet SUM 

Forbruks-
varer 

 138 86 282 570 112 230 1 418 

Reise og 
transport 

 86 13 514 380 36 280 1 309 

Energi  144 21 276 709 510 522 2 182 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 28 13 842 167 899 649 2 599 

Kjøp av 
tjenester 

 193 240 101 236 105 543 1 419 

Sum  591 373 2 015 2 063 1 662 2 224 8 927 

 

 

 

Forbruks-
varer 

16 % 

Reise og 
transport 

 

15 % 

Energi 24 % 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

29 % 

 

Kjøp av 
tjenester 

 
16 % 

Sum  6,6 % 4,2 % 23 % 23 % 19 % 25 %  

         

Figur 25 Klimafotavtrykk for egen virksomhet i Trysil kommune 

Kjøp av forbruksvarer (blå) har et utslipp på 1400 tonn CO₂e (16% av totalen). Det var 

spesielt matvarer og annet forbruksmateriell/råvarer som bidro til utslippene, med 

henholdsvis 400 tonn CO₂e og 350 tonn CO₂e. De største utslippene var knyttet til helse og 

sosial, der matvarer til pleie, omsorg, hjelp, og rehabilitering i institusjon hadde et 

enkeltbidrag på over 200 tonn CO₂e.  

Reise og transport (oransje) har et utslipp på 1 300 tonn CO₂e (15% av totalen). Størsteparten 

av disse utslippene kom fra transportutgifter og drift av egne transportmidler, som hadde et 

samlet utslipp på nærmere 950 tonn CO₂e. Av dette var det største enkeltbidraget fra 
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skoleskyss i grunnskole på 450 tonn CO₂e. Det nest største enkeltbidraget kom fra fra 

kjernetjenester, pleie, omsorg, og hjemmebehandling i helse og sosial og lå på 200 tonn CO₂e.   

Utslippet knyttet til energibruk (grønn) har et bidrag på totalt 2 200 tonn CO₂e (24% av 

totalen). Disse utslippene stammet i all hovedsak fra strøm og fjernvarme, som begge hadde 

et utslipp på 1 100 tonn CO₂e.  

Utslipp knyttet til innkjøpskategorien bygg og infrastruktur (gul) bidrar med 2 600 tonn 

CO₂e (29% av de totale utslippene). Utslippene her skyldes hovedsakelig vedlikehold og 

byggetjenester med utslipp på 2 050 tonn CO₂e. Det største enkeltbidraget var knyttet til 

skolelokaler i grunnskole og lå på mer enn 800 tonn CO₂e. Det nest og tredje største 

utslippene stammet fra virksomhetsområdet VAR. Her hadde distribusjon av vann utslipp 

på 500 tonn CO₂e og avløpsnett/innsamling av avløpsvann 300 tonn CO₂e.  

Utslipp fra kjøp av tjenester (grå) lå på 1 400 tonn CO₂e (16% av de totale utslippene). Disse 

utslippene var relativt jevnt fordelt over virksomhetsområder og tjenestetyper.  
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6.3. Klimafotavtrykk for private husholdninger i Trysil 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket knyttet til husholdninger i Trysil. Vi beholder 

altså forbrukerperspektivet, men bytter fokus fra kommunal virksomhet til private 

husholdninger. Figur 26 viser klimafotavtrykket per person, per husholdninger, og for alle 

husholdninger. I teksten fokuserer vi på klimafotavtrykket fra husholdninger per person. Per 

person er husholdningenes utslipp på knappe 8 400 kg CO₂e. Figuren viser hvor store 

utslippene er fordelt på forskjellige forbrukskategorier.  

 Klimafotavtrykk av husholdninger i Trysil 

 Per person  
(kg CO₂e)  

Per husholdning 
(kg CO₂e) 

Alle husholdninger  
(kt CO₂e)  

Mat, drikke, tobakk 1 358 2 932 9,1 
Annet husholdningsforbruk 641 1 384 4,3 
Klær og fottøy 220 475 1,5 
Reise og transport 2 756 5 950 18 
Energi 1 206 2 604 8,1 
Bolig 992 2 141 6,6 
Tjenester 455 983 3,0 
Annet 756 1 633 5,1 
Total 8 384 18 102 56 

 
Figur 26 Klimafotavtrykk av husholdninger i Trysil. 

Vi ser først på klimafotavtrykket knyttet til forbruksvarer (i forskjellige blåtoner). 

Klimafotavtrykket knyttet til mat, drikke, og tobakk (blå) lå på 1 358 kg CO₂e. Dette tilsvarte 

16% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Det største utslippet var knyttet til forbruk 

av matvarer. Klimafotavtrykket knyttet til annet husholdningsforbruk (blå) bidro med 641 

kg CO₂e, tilsvarende 7,6% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket 

knyttet til klær og fottøy (lys blå). Disse utslippene lå på 220 kg CO₂e, tilsvarende 2,6% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Husholdningenes største klimafotavtrykk var knyttet til transport og reise (oransje). 

Utslippene lå på 2 756 kg CO₂e, noe som tilsvarte 33% av husholdningenes totale 

klimafotavtrykk. Størsteparten av utslippene var knyttet til forbrukskategorien drivstoff og 

smøremidler. Kjøp av egne transportmidler hadde det nest største utslippet fra transport og 

reise.  

16% 7,6 % 2,6 % 33% 14% 12% 5,4 % 9,0 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mat, drikke, tobakk Annet husholdningsforbruk Klær og fottøy Reise og transport

Energi Bolig Tjenester Annet
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Klimafotavtrykket knyttet til energi (grønn) lå på 1 206 kg CO₂e og tilsvarte 14% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Mesteparten av disse utslippene var knyttet til 

strøm og fast brensel.     

Klimafotavtrykk knyttet til bolig (gul) lå til sammen på 992 kg CO₂e og tilsvarte 12% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Størsteparten av disse utslippene var knyttet til 

husleie og vedlikehold og reparasjon av bolig. 

Klimafotavtrykket knyttet til tjenester (grå) bidro med 455 kg CO₂e, tilsvarende 5,4% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Klimafotavtrykk knyttet til annet (rød) lå på 756 kg CO₂e og tilsvarte 9,0% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. 
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7. KLIMAREGNSKAP VÅLER 

 

I dette kapittelet går vi gjennom klimaregnskapet til Våler kommune. Vi ser først på 

utslippsregnskapet for samtlige sektorer (seksjon 7.1) og deretter på klimafotavtrykket for 

Våler kommunes egen virksomhet (seksjon 7.2), og til slutt på klimafotavtrykket for private 

husholdninger (seksjon 7.3). 

7.1. Utslippsregnskap for Våler kommune 

I denne seksjonen ser vi på utslippsregnskapet til Våler kommune. Det totale 

utslippsregnskapet til Våler lå på 21 kt CO₂e. Fordeling av utslipp blant ulike sektorer er vist 

i Figur 27.  

 

Figur 27 Utslippsregnskap for Våler 
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Det høyeste utslippet er knyttet til sektoren jordbruk (gul). Sektoren slapp ut i underkant 

10,4 kt CO₂e (49% av de totale utslippene).   

Det nest høyeste utslippet er knyttet til sektoren veitrafikk (grønn), som til sammen slapp ut 

4,5 kt CO₂e (22% av de totale utslippene).  

Det tredje høyeste utslippet kom fra sektoren avfall og avløp (lilla), som slapp ut 2,9 kt CO₂e 

(14% av de totale utslippene).  

De resterende tre sektorene slapp ut de gjenværende 3,1 kt CO₂e (15% av de totale 

utslippene). Industri, olje og gass (grå) har et samlet utslipp på 0,8 kt CO₂e (3,6% av de totale 

utslippene), annen mobil forbrenning (oransje) hadde et samlet utslipp på 2,1 kt CO₂e (10% 

av totalen), og sektoren oppvarming (blå) hadde et samlet utslipp på 0,39 kt CO₂e (1,8% av 

de totale utslippene). 

  

143



KLIMAKOST KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNENE I SØR-ØSTERDAL 

RAPPORT 

side 48 av 75 

7.2. Klimaregnskap for Våler kommunes egen virksomhet 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket til Våler kommunes egen virksomhet. Det 

totale klimafotavtrykket er beregnet til å være på 4 650 tonn CO₂e. Fordeling av utslipp blant 

ulike tjenesteområder og innkjøpskategorier er vist i Figur 28. I teksten under går vi 

igjennom de viktigste kildene til utslipp ut fra innkjøpsområde og knytter disse utslippene til 

kommunens virksomhetsområder. Mens figuren oppgir utslippene i sin helhet, runder vi av 

til nærmeste 50 tonn CO₂e i teksten. 

Samlet klimafotavtrykk egen virksomhet for Våler (tonn CO₂e)  

  Admin-
istrasjon 

Barne- 
hage 

  Grunn- 
skole 

Helse & Sosial VAR   Annet SUM 

Forbruks-
varer 

 150 36 203 453 184 379 1 405 

Reise og 
transport 

 36 2,9 230 142 7,7 50 468 

Energi  12,7 2,1 65 328 69 251 727 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 25 1,0 89 311 163 266 855 

Kjøp av 
tjenester 

 115 155 122 380 161 245 1 179 

Sum  338 198 709 1 613 585 1 193 4 635 

 

 

 

Forbruks-
varer 

30 % 

Reise og 
transport 

 

10 % 

Energi 16 % 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 

18 % 

 

Kjøp av 
tjenester 

 
 

25 % 

Sum        7,3 %      4,3 % 15 %   35 % 13 %        26 %  

         

Figur 28 Klimafotavtrykk for egen virksomhet i Våler kommune 

Det høyeste utslippet til Våler kommunes egen virksomhet tilknyttet innkjøpskategorier er 

kjøp av forbruksvarer (blå), med et bidrag på 1 400 tonn CO₂e (30% av de totale utslippene). 

Innkjøp av annet forbruksmateriell/råvarer stod for 900 tonn CO₂e. Disse utslippene var 

distribuert temmelig jevnt over de forskjellige virksomhetsområdene. Det aller høyeste 

utslippet kom fra landbruksforvaltning og landbasert næringsutvikling, som ligger under 

annet, og lå på nesten 200 tonn CO₂e.    

Reise og transport (oransje) har det laveste totalutslippet med et bidrag på 450 tonn CO₂e 

(10% av totalen). Det største enkeltbidraget kom fra transportutgifter og drift av egne 
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transportmidler og skyldes skoleskyss i grunnskole. Dette utslippsbidraget lå på 200 tonn 

CO₂e.  

Innkjøpskategorien energi (grønn) har et samlet utslipp på 730 tonn CO₂e (16% av totalen). 

De største utslippene skyldtes strøm med 350 tonn CO₂e og fyringsolje med 300 tonn CO₂e. 

Utslipp knyttet til bruk av fyringsolje kommer i all hovedsak fra institusjonslokaler.   

Bygg og infrastruktur (gul) har det tredje høyeste utslippet med i underkant av 850 tonn 

CO₂e (18% av totalen). De største utslippene var knyttet til innkjøpskategorien vedlikehold 

og byggetjenester, som hadde et samlet utslipp på 550 tonn CO₂e. Det største enkeltutslippet 

fra denne innkjøpskategorien lå på 250 tonn CO₂e og var knyttet til institusjonslokaler, som 

ligger under helse og sosial.  

Det nest høyeste utslippet er knyttet til kjøp av tjenester (grå), med et bidrag på 1 200 tonn 

CO₂e (25% av det totale utslippet til kommunens egen virksomhet). Utslippene var spredt 

over ulike innkjøpskategorier og virksomhetsområder.  
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7.3. Klimafotavtrykk for private husholdninger i Våler 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket knyttet til husholdninger i Våler. Vi beholder 

altså forbrukerperspektivet, men bytter fokus fra kommunal virksomhet til private 

husholdninger. Figur 29 viser klimafotavtrykket per person, per husholdninger, og for alle 

husholdninger. I teksten fokuserer vi på klimafotavtrykket fra husholdninger per person. Per 

person er husholdningenes utslipp på 8 900 kg CO₂e. Figuren viser hvor store utslippene er 

fordelt på forskjellige forbrukskategorier.  

 Klimafotavtrykk av husholdninger i Våler 

 Per person  
(kg CO₂e)  

Per husholdning 
(kg CO₂e) 

Alle husholdninger  
(kt CO₂e)  

Mat, drikke, tobakk 1 444 3 008 5,5 
Annet husholdningsforbruk 682 1 420 2,6 
Klær og fottøy 234 487 0,9 
Reise og transport 2 930 6 103 11 
Energi 1 282 2 671 4,9 
Bolig 1 055 2 197 4,0 
Tjenester 484 1 008 1,9 
Annet 804 1 675 3,1 
Total 8 915 13 653 34 

 
Figur 29 Klimafotavtrykk av husholdninger i Våler. 

Vi ser først på klimafotavtrykket knyttet til forbruksvarer (i forskjellige blåtoner). 

Klimafotavtrykket knyttet til mat, drikke, og tobakk (blå) lå på 1 444 kg CO₂e. Dette tilsvarte 

16% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Det største utslippet var knyttet til forbruk 

av matvarer. Klimafotavtrykket knyttet til annet husholdningsforbruk (blå) bidro med 682 

kg CO₂e, tilsvarende 7,6% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket 

knyttet til klær og fottøy (lys blå). Disse utslippene lå på 234 kg CO₂e, tilsvarende 2,6% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Husholdningenes største klimafotavtrykk var knyttet til transport og reise (oransje). 

Utslippene lå på 2 930 kg CO₂e, noe som tilsvarte 33% av husholdningenes totale 

klimafotavtrykk. Størsteparten av utslippene var knyttet til forbrukskategorien drivstoff og 

smøremidler. Kjøp av egne transportmidler hadde det nest største utslippet fra transport og 

reise.  

16% 7,6 % 2,6 % 33% 14% 12% 5,4 % 9,0 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mat, drikke, tobakk Annet husholdningsforbruk Klær og fottøy Reise og transport

Energi Bolig Tjenester Annet

146



KLIMAKOST KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNENE I SØR-ØSTERDAL 

RAPPORT 

side 51 av 75 

Klimafotavtrykket knyttet til energi (grønn) lå på 1 282 kg CO₂e og tilsvarte 14% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Mesteparten av disse utslippene var knyttet til 

strøm og fast brensel.     

Klimafotavtrykk knyttet til bolig (gul) lå til sammen på 1 055 kg CO₂e og tilsvarte 12% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Størsteparten av disse utslippene var knyttet til 

husleie og vedlikehold og reparasjon av bolig. 

Klimafotavtrykket knyttet til tjenester (grå) bidro med 484 kg CO₂e, tilsvarende 5,4% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Klimafotavtrykk knyttet til annet (rød) lå på 804 kg CO₂e og tilsvarte 9,0% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. 
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8. KLIMAREGNSKAP STOR-ELVDAL  

 

I dette kapittelet går vi gjennom klimaregnskapet til Stor-Elvdal kommune. Vi ser først på 

utslippsregnskapet for samtlige sektorer (seksjon 8.1) og deretter på klimafotavtrykket for 

Stor-Elvdal kommunes egen virksomhet (seksjon 8.2), og til slutt på klimafotavtrykket for 

private husholdninger (seksjon 8.3). 

8.1. Utslippsregnskap for Stor-Elvdal 

I denne seksjonen ser vi på utslippsregnskapet til Stor-Elvdal kommune. Det totale 

utslippsregnskapet til Stor-Elvdal lå på 22,4 kt CO₂e. Fordeling av utslipp blant ulike 

sektorer er vist i Figur 30.  

 

Figur 30 Utslippsregnskap for Stor-Elvdal 
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Det høyeste utslippet er knyttet til sektoren jordbruk (gul), som til sammen slapp ut 11 kt 

CO₂e (50% av de totale utslippene).   

Det nest høyeste utslippet er knyttet til sektoren veitrafikk (grønn), som til sammen slapp ut 

7,6 kt CO₂e (34% av de totale utslippene).  

Det tredje og fjerde høyeste utslippene kom fra sektoren annen mobil forbrenning (oransje) 

og avfall og avløp (lilla). Disse to sektorene slapp ut henholdsvis 1,4 kt CO₂e (6,6% av de 

totale utslippene) og 1,6 kt CO₂e (7,2% av de totale utslippene). 

Den siste sektoren, oppvarming, slapp ut de gjenværende 0,5 kt CO₂e (2,2% av de totale 

utslippene).  
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8.2. Klimaregnskap for Stor-Elvdal kommunes egen virksomhet 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket til Stor-Elvdal kommunes egen virksomhet. 

Det totale klimafotavtrykket er beregnet til å være på 2 750 tonn CO₂e. Fordeling av utslipp 

blant ulike tjenesteområder og innkjøpskategorier er vist i Figur 31. I teksten under går vi 

igjennom de viktigste kildene til utslipp ut fra innkjøpsområde og knytter disse utslippene til 

kommunens virksomhetsområder. Mens figuren oppgir utslippene i sin helhet, runder vi av 

til nærmeste 50 tonn CO₂e i teksten. 

Samlet klimafotavtrykk egen virksomhet for Stor-Elvdal (tonn CO₂e)  

  Admin-
istrasjon 

Barne- 
hage 

Grunn- 
skole 

Helse & Sosial VAR  Annet SUM 

Forbruks-
varer 

 39 28 71 280 4 101 523 

Reise og 
transport 

 52 5 134 161 31 40 422 

Energi  48 12 197 183 77 310 826 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 54 2 56 35 19 110 276 

Kjøp av 
tjenester 

 137 26 113 218 94 124 713 

Sum  329 73 572 878 225 685 2 761 

 

 

 

Forbruks-
varer 

19 % 

Reise og 
transport 

 

15 % 

Energi 30 % 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 

10 % 

 

Kjøp av 
tjenester 

 
 

26 % 

Sum            12 %       2,6 %          21 % 32 %  8,1 %       25 %  

         

Figur 31 Klimafotavtrykk for egen virksomhet i Stor-Elvdal kommune 

Kjøp av forbruksvarer (blå) har et utslipp på over 500 tonn CO₂e (19% av totalen). Det største 

enkeltbidraget ligger på litt over 100 tonn CO₂e og kommer fra kjøp av matvarer til 

virksomhetsområdet pleie, omsorg, hjelp, og rehabilitering i institusjon. 

Reise og transport (oransje) har et utslippsbidrag på 400 tonn CO₂e (15% av totalen). Det 

største enkeltbidraget kom fra transportutgifter og drift av egne transportmidler og skyldes 

skoleskyss i grunnskole. Dette utslippsbidraget alene lå på nesten 100 tonn CO₂e. 

Det nest høyeste utslippet til Stor-Elvdal kommunes egen virksomhet er knyttet til 

innkjøpskategorien energibruk (grønn) og bidrar med 850 tonn CO₂e (30% av de totale 
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utslippene). Av disse utslippene er over 400 tonn CO₂e fra strøm, 300 tonn CO₂e fra 

fjernvarme, og nesten 100 tonn CO₂e fra fyringsolje. Utslippene var hovedsakelig knyttet til 

forskjellige lokaler innenfor de ulike virksomhetsområdene.  

Bygg og infrastruktur (gul) er den minste innkjøpskategorien med et utslipp på 300 tonn 

CO₂e (11% av totalen). Stor -Elvdal er den kommunen i Sør-Østerdal som har lavest utslipp 

knytta til bygg og infrastruktur, både i absolutte og relative tall. Nesten halvparten av 

utslippene var knyttet til innkjøpsområdet vedlikehold og byggetjenester.  

Kommunens nest høyeste utslipp er knyttet til kjøp av tjenester (grå), med et bidrag på 700 

tonn CO₂e (29% av det totale utslippet). Av de forskjellige tjenestekategoriene var kjøp av 

tjenester fra kommuner høyest med nærmere 350 tonn CO₂e.  
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8.3. Klimafotavtrykk for private husholdninger i Stor-Elvdal 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket knyttet til husholdninger i Stor-Elvdal. Vi 

beholder altså forbrukerperspektivet, men bytter fokus fra kommunal virksomhet til private 

husholdninger. Figur 32 viser klimafotavtrykket per person, per husholdninger, og for alle 

husholdninger. I teksten fokuserer vi på klimafotavtrykket fra husholdninger per person. Per 

person er husholdningenes utslipp på snaue 9 000 kg CO₂e. Figuren viser hvor store 

utslippene er fordelt på forskjellige forbrukskategorier.  

 Klimafotavtrykk av husholdninger i Stor-Elvdal 

 Per person  
(kg CO₂e)  

Per husholdning 
(kg CO₂e) 

Alle husholdninger  
(kt CO₂e)  

Mat, drikke, tobakk 1 451 2 868 3,8 
Annet husholdningsforbruk 685 1 354 1,8 
Klær og fottøy 235 464 0,62 
Reise og transport 2 943 5 818 7,8 
Energi 1 288 2 546 3,4 
Bolig 1 059 2 094 2,8 
Tjenester 486 961 1,3 
Annet 808 1 597 2,1 
Total 8 955 17 703 23 

 
Figur 32 Klimafotavtrykk av husholdninger i Stor-Elvdal. 

Vi ser først på klimafotavtrykket knyttet til forskjellige forbruksvarer (i forskjellige blåtoner). 

Klimafotavtrykket knyttet til mat, drikke, og tobakk (blå) lå på 1 451 kg CO₂e. Dette tilsvarte 

16% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Det største utslippet var knyttet til forbruk 

av matvarer. Klimafotavtrykket knyttet til annet husholdningsforbruk (blå) bidro med 685 

kg CO₂e, tilsvarende 7,6% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket 

knyttet til klær og fottøy (lys blå). Disse utslippene lå på 235 kg CO₂e, tilsvarende 2,6% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Husholdningenes største klimafotavtrykk var knyttet til transport og reise (oransje). 

Utslippene lå på 2 943 kg CO₂e, noe som tilsvarte 33% av husholdningenes totale 

klimafotavtrykk. Størsteparten av utslippene var knyttet til forbrukskategorien drivstoff og 

smøremidler. Kjøp av egne transportmidler hadde det nest største utslippet fra transport og 

reise.  

16% 7,6 % 2,6 % 33% 14% 12% 5,4 % 9,0 %
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Klimafotavtrykket knyttet til energi (grønn) lå på 1 288 kg CO₂e og tilsvarte 14% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Mesteparten av disse utslippene var knyttet til 

strøm og fast brensel.     

Klimafotavtrykk knyttet til bolig (gul) lå til sammen på 1 059 kg CO₂e og tilsvarte 12% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Størsteparten av disse utslippene var knyttet til 

husleie og vedlikehold og reparasjon av bolig. 

Klimafotavtrykket knyttet til tjenester (grå) bidro med 486 kg CO₂e, tilsvarende 5,4% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Klimafotavtrykk knyttet til annet (rød) lå på 808 kg CO₂e og tilsvarte 9,0% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. 
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9. KLIMAREGNSKAP ENGERDAL 

 

I dette kapittelet går vi gjennom klimaregnskapet til Engerdal kommune. Vi ser først på 

utslippsregnskapet for samtlige sektorer (seksjon 9.1) og deretter på klimafotavtrykket for 

Engerdal kommunes egen virksomhet (seksjon 0), og til slutt på klimafotavtrykket for 

private husholdninger (seksjon 9.4). 

9.1. Utslippsregnskap for Engerdal kommune 

I denne seksjonen ser vi på utslippsregnskapet til Engerdal kommune. Det totale 

utslippsregnskapet til Engerdal lå på 8,8 kt CO₂e. Fordeling av utslipp blant ulike sektorer er 

vist i Figur 33.  

 

Figur 33 Utslippsregnskap for Engerdal 
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Det høyeste utslippet er knyttet til sektoren jordbruk (gul), som til sammen slapp ut 4,9 kt 

CO₂e (50% av de totale utslippene).   

Det nest høyeste utslippet er knyttet til sektoren veitrafikk (grønn) Sektoren slapp til 

sammen ut 2,5 kt CO₂e (34% av de totale utslippene).  

Det tredje høyeste utslippet kom fra sektoren annen mobil forbrenning (oransje), som slapp 

ut 0,63 kt CO₂e (7,1% av de totale utslippene).  

De resterende to sektorene slapp ut de gjenværende 0,74 kt CO₂e (9% av de totale 

utslippene). Sektoren avfall og avløp (lilla) hadde et samlet utslipp på 0,52 kt CO₂e (5,9% av 

de totale utslippene), mens sektoren oppvarming (blå) hadde et samlet utslipp på 0,22 kt 

CO₂e (2,2% av totalen). 
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9.2. Klimaregnskap for Engerdal kommune 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket til Engerdal kommunes egen virksomhet. Det 

totale klimafotavtrykket er beregnet til å være på 2 600 tonn CO₂e. Fordeling av utslipp blant 

ulike tjenesteområder og innkjøpskategorier er vist i Figur 34. I teksten under går vi 

igjennom de viktigste kildene til utslipp ut fra innkjøpsområde og knytter disse utslippene til 

kommunens virksomhetsområder. Mens figuren oppgir utslippene i sin helhet, runder vi av 

til nærmeste 50 tonn CO₂e i teksten. 

Samlet klimafotavtrykk egen virksomhet for Engerdal (tonn CO₂e)  

  Admin-
istrasjon 

Barne- 
hage 

Grunn- 
skole 

Helse & 
Sosial 

VAR  Annet SUM 

Forbruks-
varer 

 53 32 84 170 4,1 62 405 

Reise og 
transport 

 28 38 252 82 6,9 73 480 

Energi  32 11 85 135 49 164 476 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 18 2,8 18 38 245 415 737 

Kjøp av 
tjenester 

 128 1,9 30 152 88 112 512 

Sum  260 86 469 577 393 826 2 610 

 

 

 

Forbruks-
varer 

16 % 

Reise og 
transport 

 

18 % 

Energi 
 

18 % 

Bygg og 
infrastrukt
ur 

 
28 % 

 

Kjøp av 
tjenester 

 
 

20 % 

Sum         10 %       3,3 %          18 % 22 %       15 % 32 %  

         

Figur 34 Klimafotavtrykk for egen virksomhet i Engerdal kommune 

Kjøp av forbruksvarer (blå) har et samlet utslipp på 400 tonn CO₂e (16% av totalen). 

Størsteparten av disse utslippene er knyttet til matvarer og annet forbruksmateriale/råvarer 

med henholdsvis 150 tonn CO₂e og 100 tonn CO₂e.  

Reise og transport (oransje) har et samlet utslipp på 500 (18% av totalen). Av disse var 

nærmere 400 tonn CO₂e knyttet til transportutgifter og drift av egne transportmidler, der 

utslipp knytta til skoleskyss i grunnskolen hadde utslipp på godt over 200 tonn CO₂e.   
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Energibruk (grønn) hadde et samlet utslipp på 500 tonn CO2e (18% av totalen). Utslippene 

stammet i all hovedsak bruk av strøm. Mye av disse utslippene kom fra strømbruk i diverse 

lokaler i de forskjellige virksomhetsområdene.   

Innkjøpskategorien bygg og infrastruktur (gul) hadde med 750 tonn CO₂e (28% av de totale 

utslippene) kommunens største utslipp. Av disse stammet mer enn 600 tonn CO₂e fra 

vedlikehold og byggetjenester, der det største enkeltbidraget kom fra kommunale veier, 

miljø/trafikksikkerhet, parkering (under virksomhetsområdet annet).  

Det nest høyeste utslippet er knyttet til kjøp av tjenester (grå), med et bidrag på 500 tonn 

CO₂e (20% av det totale utslippet til kommunens egen virksomhet).  

 

9.3. Spesifikke data på transport i Engerdal kommunes virksomhet 

For Engerdal kommune vil regnskapsførte totale kostnader på alle kommunale biler være en 

grei indikator for transportutslipp. Totale klimagassutslipp var på 55,6 tonn CO₂e, og 

fordelingen er vist i Figur 35. Regnskapsførte totale kostnader på alle kommunale biler var 

på 474 324,5 NOK.   

 

Figur 35 Rapporterte transportutslipp, Engerdal kommunes virksomhet 
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9.4. Klimafotavtrykk for private husholdninger i Engerdal 

I denne seksjonen ser vi på klimafotavtrykket knyttet til husholdninger i Engerdal. Vi 

beholder altså forbrukerperspektivet, men bytter fokus fra kommunal virksomhet til private 

husholdninger. Figur 36 viser klimafotavtrykket per person, per husholdninger, og for alle 

husholdninger. I teksten fokuserer vi på klimafotavtrykket fra husholdninger per person. Per 

person er husholdningenes utslipp på knappe 8 500 kg CO₂e. Figuren viser hvor store 

utslippene er fordelt på forskjellige forbrukskategorier.  

 Klimafotavtrykk av husholdninger i Engerdal 

 Per person  
(kg CO₂e)  

Per husholdning 
(kg CO₂e) 

Alle husholdninger  
(kt CO₂e)  

Mat, drikke, tobakk 1 370 3 021 1,8 
Annet husholdningsforbruk 647 1 426 0,87 
Klær og fottøy 222 489 0,30 
Reise og transport 2 780 6 130 3,7 
Energi 1 217 2 683 1,6 
Bolig 1 001 2 206 1,3 
Tjenester 459 1 013 0,62 
Annet 763 1 683 1,0 
Total 8 459 18 651 11 

 
Figur 36 Klimafotavtrykk av husholdninger i Engerdal 

Vi ser først på klimafotavtrykket knyttet til forskjellige forbruksvarer (i forskjellige blåtoner). 

Klimafotavtrykket knyttet til mat, drikke, og tobakk (blå) lå på 1 370 kg CO₂e. Dette tilsvarte 

16% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Det største utslippet var knyttet til forbruk 

av matvarer. Klimafotavtrykket knyttet til annet husholdningsforbruk (blå) bidro med 647 

kg CO₂e, tilsvarende 7,6% av husholdningenes totale klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket 

knyttet til klær og fottøy (lys blå). Disse utslippene lå på 222 kg CO₂e, tilsvarende 2,6% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Husholdningenes største klimafotavtrykk var knyttet til transport og reise (oransje). 

Utslippene lå på 2 780 kg CO₂e, noe som tilsvarte 33% av husholdningenes totale 

klimafotavtrykk. Størsteparten av utslippene var knyttet til forbrukskategorien drivstoff og 

smøremidler. Kjøp av egne transportmidler hadde det nest største utslippet fra transport og 

reise.  

16% 7,6 % 2,6 % 33% 14% 12% 5,4 % 9,0 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mat, drikke, tobakk Annet husholdningsforbruk Klær og fottøy Reise og transport

Energi Bolig Tjenester Annet
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Klimafotavtrykket knyttet til energi (grønn) lå på 1 217 kg CO₂e og tilsvarte 14% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Mesteparten av disse utslippene var knyttet til 

strøm og fast brensel.     

Klimafotavtrykk knyttet til bolig (gul) lå til sammen på 1 001 kg CO₂e og tilsvarte 12% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. Størsteparten av disse utslippene var knyttet til 

husleie og vedlikehold og reparasjon av bolig. 

Klimafotavtrykket knyttet til tjenester (grå) bidro med 459 kg CO₂e, tilsvarende 5,4% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk.  

Klimafotavtrykk knyttet til annet (rød) lå på 763 kg CO₂e og tilsvarte 9,0% av 

husholdningenes totale klimafotavtrykk. 
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10. INDIKATORER OG OPPFØLGNING  

I de forrige kapitelene har vi sett på klimaregnskapet til kommunene i Sør-Østerdal. I 

klimaregnskapet har vi sett på utslippsregnskapet (produsentperspektiv) og 

klimafotavtrykket (forbruksperspektiv). Mens utslippsregnskapet inkluderer 

utslippssektorenes direkte utslipp, inkluderer klimafotavtrykket både direkte og indirekte 

utslipp knyttet til sluttforbruk fra kommunenes egen virksomhet og private husholdninger. I 

utslippsregnskapet fant vi at de direkte utslippene i Sør-Østerdal lå på 248 kt CO₂e, og med 

Klimakost-modellen fant vi at klimafotavtrykket knyttet til kommunenes egen virksomhet lå 

på 48 kt CO2e og private husholdninger lå på 348 kt CO₂e (Figur 4). Merk at noen av 

utslippene fra utslippsregnskapet og klimafotavtrykkene overlapper, og at utslippene derfor 

ikke kan summeres.  

Kunnskapen som klimaregnskapet har gitt om klimagassutslipp i Sør-Østerdal kan nå 

brukes til å sette indikatorer om hvordan klimaregnskapet skal følges opp. I dette kapitelet 

ser vi på hvilke hovedindikatorer kommunene i Sør-Østerdal bør fokusere på, slik at de 

totale klimagassutslippene kan følges opp og reduseres.  

10.1. Indikatorer fra SSB  

For å minimere rapporteringsbehov bør det benyttes indikatorer som kommunen allerede 

rapporterer på. En del indikatorer eksisterer allerede og kan finnes på SSB sine nettsider. 

Disse indikatorene er hentet ut og kan spores over tid. Indikatorene er El-bilandel i 

kommunen, materialgjenvinning, vannlekkasjer, og energibruk i kommunale bygg per m2. 

Disse indikatorene er vist i figurer nedenfor.  
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Figur 37 Andel elbiler i kommunene i Sør-Østerdal. Kilde: SSB  
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Figur 38 Andel materialgjenvinning i kommunene. Kilde: SSB 
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Figur 39 Andel vannlekkasje i kommunene av totalt produsert vann. Kilde: SSB 
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Figur 40 Energibruk per m2 for kommunale bygg i kommunene. Kilde: SSB.  
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10.2. Forslag til styrende indikatorer  

 

 

Basert på temaområdene satt av kommunene er det foreslått styrende indikatorer som skal 

være relativt enkle å følge opp. Noen indikatorer må tilpasses de ulike kommunene. 

Eksempelvis gjelder dette transport og arealplanlegging i kommunens egen virksomhet hvor 

indikatoren vil være basert på hvor presise data kommunen har på sin egen bilpark.  

 

 

 

Figur 41 Forslag til styrende indikatorer for kommunen totalt og for egen virksomhet 

Område Styrende indikator 

 
Kommunen totalt Egen virksomhet 

Bærekraftig bygg, 

oppvarming og 

energibruk 

Klimagassutslipp fra 

oppvarming (SSB) 

m2 BRA utbyggingsprosjekter med 

klimaregnskap og målsetning om 

reduksjon.  

Transport og 

arealplanlegging 

Elbilandel i kommunen 

(SSB) 

CO₂/km i kommunens bilpark* 

Totale CO₂ utslipp fra kommunens 

bilpark*  

Regnskapsførte totale kostnader på 

alle kommunale biler* 

Energiproduksjon %-andel mineralolje i 

fjernvarme 

(fjernkontrollen.no) 

kWh/m2 – i kommunens 

bygningsmasse (SSB) 

Forbruk, avfall og 

avløp 

Husholdningsavfall per 

årsinnbygger (SSB) 

Grad av materialgjenvinning i 

kommunen (SSB) 

Kommunens 

virksomhet 

 
NOK anskaffelser med miljøkrav 

Kommunikasjon og 

kunnskap 

Antall visninger på kampanjesider 

Jordbruk og 

matproduksjon 

Jordbruk, antall dekar omfattet av RMP- drenering og SMIL 

ordninger som er klimarelaterte. 

 

Klimatilpasning Km separert overvannsløp/renovert overvannsledning 
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10.3. Strategier for reduksjon av klimagassutslipp 

Som tidligere nevnt, vil kommunenes påvirkningskraft være større for direkte utslipp 

knyttet til egen virksomhet, enn for indirekte utslipp knyttet til private husholdninger. 

Ettersom de direkte utslippene fra kommunal virksomhet er temmelig lave, er det viktig å se 

på de fleste utslippskilder.    

Miljødirektoratets utredninger for Klima- og miljødepartementet, om kunnskapsgrunnlag for 

lavutslippsutvikling, presenterer over 84 ulike tiltak både innen «kvotepliktige» og «ikke-

kvotepliktige» sektorer.  

Blant de tiltakene Miljødirektoratet analyserer, vurderes følgende som spesielt relevante for 

kommunenes klimaarbeid: 

Transport: reduksjon eller nullvekst i antall personbilkilometer, overføring av transport fra 

vei til jernbane, skifte til el-, hydrogen- eller hybrid teknologi, økt bruk av biodrivstoff og 

naturgass, og areal- og transportplanlegging. 

Jord- og skogbruk: stans i nydyrking av myr, produsere biogass fra husdyrgjødsel, redusere 

matsvinn, overgang fra storfekjøtt til svinekjøtt, overgang til et kosthold med mindre kjøtt og 

sukker, og til et kosthold med mindre kjøtt og sukker, og planting og gjødsling av skog.  

Annen mobil forbrenning: utslippsfrie anleggsplasser.  

Energiforsyning: endre «toppfyring» i fjernvarmeanlegg fra fossile kilder til biodiesel/-olje 

og fra naturgass til elektrisitet, øke materialgjenvinning (istedenfor forbrenning) av plast- og 

tekstilavfall, og karbonfangst og lagring i industri og energiforsyning (fjernvarme). 

Bygg: utfasing av oljefyring i boliger, som grunn- og spisslast i yrkesbygg. 

Innkjøp og forbruk: Innkjøp av produkter og tjenester med lavere klimafotavtrykk, valg av 

leverandører med god miljøstyring, holdningsskapende arbeid i samfunnet rundt forbruk og 

innkjøp.  

  

166



KLIMAKOST KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNENE I SØR-ØSTERDAL 

RAPPORT 

side 71 av 75 

KILDER 

 

1. Statistikkbanken - SSB. Available at: https://www.ssb.no/statbank. (Accessed: 8th 

March 2019) 

2. Miljødirektoratet. Avfallshåndtering | Miljøstatus. (2018). Available at: 

https://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfall-og-gjenvinning/. (Accessed: 8th March 

2019) 

3. Norsk Klimaservicesenter. Available at: 

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/index.xhtml. (Accessed: 8th March 2019) 

4. Norsk Klimaservicesenter. Klimaprofil Hedmark. (2017). 

 

 

 

167



KLIMAKOST KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNENE I SØR-ØSTERDAL 

RAPPORT 

side 72 av 75 

VEDLEGG 

 

Innkjøpskategorier 

 

Tabell 3 Innkjøpskategorier  

Forbruksvarer 

Medisinsk utstyr 

Kjøp, leie og leasing av maskiner 

Kontormateriell 

Medikamenter 

Medisinsk forbruksmateriell 

Undervisningsmateriell 

Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 

Inventar og utstyr 

Matvarer 

Reise og transport 

Opplæring og kurs 

Kjøp, leie og leasing av transportmidler 

Andre oppgavepliktige godtgjørelser 

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil o.l. som er oppgavepliktige 

Transportutgifter og drift av egne transport-midler 

Energi 

Fjernvarme 

Naturgass 

Fyringsolje 

Strøm  

Bygg og infrastruktur 

Kjøp av eksisterende 

Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 

Leie av lokaler og grunn 

Materialer til vedlikehold 

Grunnerverv 

Serviceavtaler og reparasjoner 

Vedlikehold og byggetjenester 

Kjøp av tjenester 

Fra egne særbedrifter 

Fra fylkeskommuner 

Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 

Post, banktjenester, telefon 

Annonse, reklame og informasjon 

Fra staten 

Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 

Konsulenttjenester 

Fra kommuner 

Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 

Fra andre (private) 
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Virksomhetsområder 

 

Tabell 4 Administrasjon 

Administrasjon 

100 Politisk styring 

110 Kontroll og revisjon 

120 Administrasjon 

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvalt. 

130 Administrasjonslokaler 

170 Årets premieavvik 

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 

172 Pensjon 

173 Premiefond 

180 Diverse fellesutgifter 

190 Interne serviceenheter 

 

Tabell 5 Barnehage 

Barnehage 

201 Førskole 

211 Styrket tilbud til førskolebarn 

221 Førskolelokaler og skyss 

 

Tabell 6 Grunnskole 

Grunnskole 

202 Grunnskole 

213 Voksenopplæring 

214 Spesialskoler 

215 Skolefritidstilbud 

222 Skolelokaler 

223 Skoleskyss 
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Tabell 7 Helse og sosial 

Helse og sosial 

232 Forebygging, helsestasjons og skolehelsetj, 

233 Annet forebyggende helsearbeid 

234 Aktivisering og servicetj., eldre, funksjonsh. 

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 

244 Barneverntjeneste 

251 Barneverntiltak i familien 

252 Barneverntiltak utenfor familien 

253 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjon 

254 Kjernetjenester, pleie, omsorg, hjemmeb. 

255 Medfinansiering somatiske tjenester 

256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 

261 Institusjonslokaler 

273 Kommunale sysselsettingstiltak 

275 Introduksjonsordningen 

276 Kvalifiseringsordningen 

281 Økonomisk sosialhjelp 
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Tabell 8 Annet - med videre inndeling 

Annet Column1 

Bolig 265 Kommunalt disponerte boliger 

Bolig 283 Bistand etablering og opprettholdelse egen bolig 

Tjenester utenfor komm. ansv. 285 Tjenester utenfor ord. kom. ansvarsområde 

Interkommunale samarbeid 290 Interkommunale samarbeid (§27- samarbeid) 

Nærmiljø 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging 

Nærmiljø 301 Plansaksbehandling 

Nærmiljø 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 

Nærmiljø 303 Kart og oppmåling 

Nærmiljø 304 Bygge og delesaksbeh., ansvarsrett, utslippstil. 

Nærmiljø 305 Eierseksjonering 

Nærmiljø 335 Rekreasjon i tettsted 

Nærmiljø 360 Naturforvaltning og friluftsliv 

Nærmiljø 365 Kulturminnevern 

Bolig 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 

Næring 320 Kommunal næringsvirksomhet 

Næring 321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 

Næring 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 

Næring 329 Landbruksforvaltning og landbasert næringsutvikling 

Samferdsel 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 

Samferdsel 332 Kommunale veier, miljø/trafikksikkerhet, parkering 

Samferdsel 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold' 

Samferdsel 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak' 

Brann og ulykke 338 Forebygging av branner og andre ulykker 

Brann og ulykke 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 

Kultur 231 Aktivitetstilbud barn og unge 

Kultur 370 Bibliotek 

Kultur 373 Kino 

Kultur 375 Muséer 

Kultur 377 Kunstformidling 

Kultur 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 

Kultur 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 

Kultur 383 Musikk- og kulturskoler 

Kultur 385 Andre kulturaktiv., tilskudd kultur/idrettsbygg 

Kultur 386 Kommunale kulturbygg 

Kirke 390 Den norske kirke 

Kirke 392 Andre religiøse formål 

Kirke 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 
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Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Budsjett 2020 Budsjett 2021 
4286 Energi og klima Utgifter 11000 Kontorutgifter 3000,00 3000,00
4286 Energi og klima Utgifter 11151 Matvarer til bevertning 20000,00 47000,00
4286 Energi og klima Utgifter 11219 Andre driftsutgifter 345000,00 227806,00
4286 Energi og klima Utgifter 11301 Data-/telekommunikasjon 20000,00 20000,00
4286 Energi og klima Utgifter 11401 Informasjon 160000,00 150000,00
4286 Energi og klima Utgifter 11703 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 80000,00 70000,00
4286 Energi og klima Utgifter 11900 Husleie 91400,00 110000,00
4286 Energi og klima Utgifter 11902 Fellesutgifter, leie 33000,00 10000,00
4286 Energi og klima Utgifter 12709 Andre konsulenttjenester 1236500,00 1789966,67
4286 Energi og klima Utgifter 14703 Andre overføringer 40000,00 40000,00
4286 Energi og klima Inntekter 17500 Refusjon fra kommuner -750000,00 -750000,00
4286 Energi og klima Inntekter 17700 Refusjon fra andre -740000,00 -1242772,92
4286 Energi og klima Inntekter 19400 Bruk av disposisjonsfond -538900,00 474999,75
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Vedlegg 4. Forslag til finansieringsmodell 
De arbeidsoppgavene som foreslås løst av klima og energisamarbeidet er av en slik karakter at det 
anses som urimelig at kostandene fordeles etter innbyggertall alene. Det foreslås et grunnbeløp på 
50 000 kr og at resterende kostnader fordeles etter innbyggertall. Tabell 1 og 2 viser dette forslaget 
med deltagelse fra alle kommunene og med de kommunene som samarbeider i prosjektperioden 
2019-2021.  

Tabell 1: Forslag til årlig fordeling mellom kommunene, hvis alle kommunene i regionen deltar. 
Det skal dekke faste utgifter til en koordinatorstilling i 100 % 

Kommune 

Innbyggertall 
4 kvartal 
2020 Andel  Grunnbeløp  

Fordeling pr. 
innbygger Totalt 

Engerdal 1250 0,03  kr  50 000,00   kr  22 875,71   kr   72 875,71  
Elverum 21292 0,54  kr  50 000,00   kr 389 655,75   kr  439 655,75  

Stor-Elvdal 2378 0,06  kr  50 000,00   kr  43 518,76   kr   93 518,76  
Trysil 6580 0,17  kr  50 000,00   kr 120 417,76   kr  170 417,76  
Våler 3587 0,09  kr  50 000,00   kr  65 644,15   kr  115 644,15  
Åmot 4338 0,11  kr  50 000,00   kr  79 387,88   kr  129 387,88  
Totalt 39425 1,0  kr 300 000,00   kr 721 500,00   kr 1 021 500,00  

 

Tabell 2: Forslag til årlig fordeling mellom kommunene som deltar i prosjektperioden 2019-2021 

Kommune 
Innbyggertall 4 
kvartal 2020 Andel Grunnbeløp 

Fordeling pr. 
innbygger Totalt 

Engerdal 1250 0,04  kr  50 000,00   kr  29 361,39   kr   79 361,39  
Elverum 21292 0,65  kr  50 000,00   kr 500 130,25   kr  550 130,25  

Stor-Elvdal 2378 0,07  kr  50 000,00   kr  55 857,12   kr  105 857,12  
Våler 3587 0,11  kr  50 000,00   kr  84 255,46   kr  134 255,46  
Åmot 4338 0,13  kr  50 000,00   kr 101 895,78   kr  151 895,78  

Total 32845 1,0  kr 250 000,00   kr 771 500,00   kr 1 021 500,00  
 

Tabell 3 og 4 viser fordeling utgifter basert på innbyggertall, for å synliggjøre forskjellen mellom 
foreslått modell og en modell basert kun på innbyggertall. 

Tabell 3: Fordeling kun basert innbyggertall 

Kommune 
Innbyggertall 4 

kvartal 2020 Andel 
Fordeling  

pr. innbygger 
Engerdal 1250 0,03  kr    32 387,44  
Elverum 21292 0,54  kr  551 674,77  

Stor-Elvdal 2378 0,06  kr    61 613,87  
Trysil 6580 0,17  kr  170 487,51  
Våler 3587 0,09  kr    92 939,01  
Åmot 4338 0,11  kr  112 397,39  
Totalt 39425 1,0  kr 1 021 500,00  
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Tabell 4: Fordeling mellom kommunene som deltar i 
prosjektperioden 2019-2021 

Kommune 
Innbyggertall 4 

kvartal 2020 Andel 
Fordeling pr. 

innbygger 
Engerdal 1250 0,04  kr   38 875,78  
Elverum 21292 0,65  kr 662 194,49  

Stor-Elvdal 2378 0,07  kr   73 957,28  
Våler 3587 0,11  kr 111 557,94  
Åmot 4338 0,13  kr 134 914,51  

Total 32845 1,0  kr 1 021 500,00  
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Samarbeidsavtale 

om 

klima- og energisamarbeid i Sør-Østerdal 

mellom 

Elverum kommune (vertskommune) og X kommune (samarbeidskommune) 

 

 

1. Bakgrunn og formål  

Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 

energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 

klimaendringene (klimatilpasning), jf. Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning.  

Kommunene i Sør-Østerdal har i lang tid samarbeidet på ulike nivåer om klima- og 

energiarbeid. Formålet med avtalen er å videreføre og formalisere eksisterende samarbeid 

gjennom en felles koordinatorstilling, slik at samarbeidskommunene sikres nødvendig 

fagkompetanse på klima- og energiområdet til å ivareta sine oppgaver på området til enhver 

tid. 

2. Organisering 

Samarbeidet er innrettet som et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i 

kommuneloven av 18.  juni 2018 nr. 83 § 20-2, med Elverum kommune som vertskommune 

og de øvrige kommunene i Sør-Østerdals regionen som samarbeidskommuner. 

Avtalen innebærer at samarbeidskommunen overlater utførelsen av deler av  X kommunens 

klimaoppgaver til Elverum kommune som vertskommune. Dette skjer ved at 

samarbeidskommunen delegerer sin myndighet til å utføre nevnte tjenester til 

kommunedirektøren i vertskommunen. 

3. Kommunenes felles ansvar 

Samarbeidskommunen har ansvar for tjenesten, men slik at deler av tjenesten utføres av 

vertskommunen på vegne av samarbeidskommunen. Vertskommunen og 

samarbeidskommunen har felles plikt til å informere og drøfte saker av vesentlig betydning 

for samarbeidet. 

4. Vertskommunens ansvar og oppgaver 

Vertskommunen har ansvar for drift og administrering av klima- og energisamarbeidet i 

regionen. 

Tjenesten skal driftes med en koordinator i 100 % stilling, som har ansvar for følgende 

oppgaver: 

a) Interkommunal oppfølging av klimaarbeidet, gjennom rådgiving, deling av 
informasjon og sammenstille/finansiere relevant statistikk, indikatorer og 
referansebane for å hjelpe kommunene. 
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b) Organisering av fagnettverk. 
c) Ta initiativ og lede eksternt finansierte klima- og/eller energiprosjekter med en eller 

flere kommuner. 
d) Koordinere deltagelse i internasjonale prosjekter. 

 

Vertskommunen har arbeidsgiveransvar for koordinatoren. 

5. Samarbeidskommunenes ansvar og oppgaver 

Samarbeidskommunen (x kommune) ivaretar selv alle andre oppgaver og 

myndighetsutøvelse, herunder: 

· Ansvar for å sikre at tjenesten er hensiktsmessig organisert i egen kommune. 

· Sørge for involvering av aktuelle fagmiljøer og bistå den interkommunale 

koordinatoren i aktuelle prosjekter. 

· Fatter selv vedtak i sakene. 

6. Arkiv og bruk av fagsystemer 

Vertskommunen har arkivansvar for tjenesten, herunder dokumenter som er utarbeidet av 

vertskommunen på vegne av de enkelte deltakerkommunene. 

Saksbehandling gjennomføres i den enkelte kommunes elektroniske saksbehandlingssystem 

av den enkelte deltakerkommune. 

7. Styringsgruppe 

Det etableres en styringsgruppe for å ivareta samarbeidet og oppfølging av denne avtalen.  

Styringsgruppen består av kommunedirektøren i vertskommunen og 

samarbeidskommunene, eller den han/hun delegerer sin myndighet til. 

Styringsgruppemøte skal avholdes minst en gang per år og skal bl.a. behandle følgende 

saker: 

· Forslag til budsjett 

· Prioritering av oppgaver 

· Bruk av stillingen 

Vertskommunen har ansvar for å innkalle til møte i styringsgruppa.  

 

8. Finansiering 

Samarbeidet finansieres gjennom deltakeravgift fra samarbeidskommunene (50%) og 

tilskudd fra Sør-Østerdal Interkommunale politiske råd (50%).  

Finansieringen skal dekke de faktiske utgiftene til en koordinator i 100 % stilling, herunder 

faste utgifter til lønn, personalkostnader og husleie, og aktivitetsavhengige utgifter knyttet 

til møte- og reisevirksomhet i mellom kommunene.  

Fordelingsnøkkel for kommunenes andel er fordelt på et fastbeløp og et variabelt beløp som 

tar utgangspunkt i antall innbyggere per 1.1 i det enkelte budsjettår.  
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Fastbeløp fastsettes til kr 25 000 per deltakerkommune og et tilskudd per innbygger. 

Deltakeravgiften ved oppstart er anslått til: 

    Fordeling   
 Innbyggertall   pr.  
Kommune Kvartal 4 

2020 
Andel Grunnbeløp kr Innbygger kr Totalt kr 

Engerdal 1 250 0,03  25 000 11 438 36 438 
Elverum 21 292 0,54 25 000 194 828 219 828 
Stor-Elvdal 2 378 0,06 25 000  21 759 46 759 
Trysil 6 580 0,17 25 000 60 209 85 209 
Våler 3 587 0,09 25 000 32 822 57 822 
Åmot 4 338 0,11 25 000 39 694 64 694 
Totalt 39 425 1,0 150 000 360 750 510 750 

 

Endring i deltakeravgiften utover det som er fastsatt for det enkelte år i budsjettet, skal 

begrunnes og legges fram skriftlig for samarbeidskommunene og behandles av 

styringsgruppa i god tid før endringen trer i kraft. Endringer i avgiften trer i kraft med 

virkning fra 1.1. påfølgende år, med mindre annet blir bestemt. Vertskommunen skal ikke ha 

noen finansiell risiko knyttet til samarbeidet, og kan blant annet kreve dekket økte kostnader 

som følge av endrede krav til tjenesten, endringer i pensjonskostnader mv. 

Vertskommunen fakturer samarbeidskommunene forskuddsvis to ganger per år innen 

utgangen av januar og juli. Vertskommunen utarbeider foreløpig driftsbudsjett med 

kostnadsfordeling på bakgrunn av foregående års budsjett innen 1. oktober. Budsjettet 

indeksreguleres for pris- og lønnsvekst. Vertskommunen gir estimat på avregning innen 1. 

februar i påfølgende år. Endelig avregning skjer ved første fakturering i påfølgende år. Mer- 

eller mindreforbruk fordeles mellom deltakerkommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel. 

Vertskommunen fører regnskap for tjenesten. Regnskapet skal følge bestemmelsene som 

gjelder interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i vertskommunens 

driftsregnskap. 

Ansvaret som påhviler den enkelte deltakerkommune om å rapportere informasjon om 

ressursbruk og tjenesteyting i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA o.a.) blir ikke endret 

ved denne avtalen. Vertskommunen har ansvar for å gi samarbeidskommunene nødvendig 

informasjon for å kunne oppgi korrekte opplysninger i sin rapportering. 

Samarbeidskommunene har rett til fullt innsyn i alle økonomiske forhold knyttet til 

gjennomføringen av avtalen.  

9. Oppsigelse 

Hver av partene kan etter ikrafttredelse av denne avtale si opp avtalen med X måneders 

frist/ett års skriftlig varsel. Oppsigelsesfristen løper fra den 01. i måneden etter at 

oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal være skriftlig. 

Uttreden skjer med virkning fra 1. januar påfølgende år etter at oppsigelsesfristen er utløpt.  
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Ved oppsigelse av avtalen plikter samarbeidskommunen å betale sin forholdsmessige andel 

av opparbeidede fremtidige kostnader som samarbeidet blir påført som følge av at 

kommunen trer ut av samarbeidet.  

Trer en eller flere av deltakerkommunene ut av samarbeidet, skal samarbeidsavtalen 

reforhandles. 

10. Tvister 

Uenighet om avtalen innhold søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom det ikke oppnås 

enighet, skal tvisten avgjøres ved mekling, jf. tvistelovens kap. 7 og 8.  

Østre Innlandet tingrett vedtas som verneting. 

11. Ikrafttredelse og varighet 

Avtalen trer i kraft fra 1.1.2022. Avtalen gjelder frem til den blir sagt opp. 

Endring av avtalen krever enighet i alle deltakerkommunene, og vedtas av kommunestyrene 

i deltakerkommunene dersom det er påkrevet etter kommuneloven § 20-4 tredje ledd. 

Dato: 

Elverum kommune     x kommune 

______________________    __________________________ 
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