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Hvorfor utnyttes ikke
mulighetene for
lokale utslippskutt?
Det kan
kuttes
utslipp på
flere millioner tonn gjennom tiltak i norske kommuner. Tross
behovet for store innenlandske klimakutt innen
2020, er det likevel lite som tyder på at dette
potensialet vil bli utnyttet i særlig grad med det første. Det finnes ingen økonomiske virkemidler rettet
inn mot lokale klimakutt, bortsett fra Belønningsordningen for kollektivtrafikk som et fåtall storbyer
deltar i. Idealisme og godvilje er
dessverre ikke nok.

Både KLOKT og KVIKKT er innrettet mot kom munenes helt spesielle rolle som lokal koordinator
og samfunnsutvikler. Det er i denne rollen
kommunene kan bidra til store klimagasskutt, for
eksempel gjennom samordnede areal- og transporttiltak og tilrettelegging for produksjon og bruk
av biogass. Dette er en samfunnsrolle bare kommunene som planmyndighet og lokal aktør kan ta.
Det er selvsagt også viktig at kommunene kutter
utslipp i egen driftsorganisasjon, gjennom for
eksempel energiomlegging eller
bruk av lavutslippsbiler. I denne
rollen er det imidlertid liten forskjell
mellom en kommune og hvilken
som helst bedrift. KS har derfor ikke
foreslåtte særskilte virkemidler for
slike egne tiltak.

«Idealisme og
godvilje er
dessverre
ikke nok»

Det mangler ikke på planer. Over
96 prosent av alle norske kommuner og alle fylkeskommuner har nå
en vedtatt klima- og energiplan.
Målsettingene er også ambisiøse,
mange kommuner har tallfestet 30 prosents kutt
innen 2020. Ser vi på sammenhengen mellom mål
og tiltak knyttet til måloppnåelse, blir imidlertid
bildet annerledes. Dagens konkretiserte tiltak i
klimaplanene vil på ingen på måte være tilstrekkelige til å nå de ambisiøse målene. Hovedårsaken til
det er etter KS’ mening at det ikke finnes økonomiske virkemidler som kan utløse mange nok og
store nok tiltak. Kommunene har ikke ledige midler
til investeringene som må til.

Akershus Energipark har et av NordEuropas største solfangeranlegg.
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Ut fra denne erkjennelsen og gode resultater fra en
insentivordning i Sverige har KS utviklet et forslag
til en finansieringsordning for lokale klimatiltak, kalt
KLOKT (Klimakutt lokalt gjennom kommunale
tiltak). Der kan staten kjøpe utslippskutt fra kommunene etter en forhandlingsprosess. Som ledd i
forslaget har vi også fått utviklet grunnelementene i
et system for kvantifisering av lokale klimatiltak,
kalt KVIKKT (Kvantifisering av kommunale klimatiltak). Disse prosjektene inngår begge i et omfattende, mangeårig FoU-program i KS.

Bortsett fra en opptrapping av Belønningsordningen for bedre kollektivtransport, inneholdt
Klimameldingen (april 2012) ingen nye virkemidler
for lokale klimatiltak. Mye av forklaringen på dette
ligger kanskje i sitatet her fra meldingen: «I overkant av 70 prosent av Norges samlede utslipp av
klimagasser er ilagt kvoteplikt eller avgifter. De
fleste utslippskildene i kommunene er følgelig
omfattet av virkemidler for å redusere klimagassutslipp.»
Staten ser med andre ord ikke behov for nye virkemidler som kan utløse det store potensialet for
utslippskutt lokalt – og dermed bidra til at vi i
Norge når våre felles klimamål. Dette heftet
formidler hvorfor vi anbefaler våre statlige
myndigheter å revurdere dette synspunktet.

Gunn Marit Helgesen
Styreleder i KS
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Slik kan
kommunesektoren bidra

Stort, flerårig
FoU-program
For å kartlegge kommunesektorens handlingsrom for klimatiltak,
potensialet for lokale og regionale klimatiltak og behovet for nye
virkemidler og verktøy har KS gjennomført et omfattende og
langsiktig FoU-program. Hele programmet er finansiert av egne
midler. Det består av følgende hovedprosjekter:

Spørsmål:
Hva kjennetegner disse klimatiltakene?:
Bedre kollektivtilbud, utbygging rundt
kollektivknutepunkter, restriksjoner på
bilbruk i bysentra, bygging av sykkel- og
gangveier og produksjon og bruk av
biogass fra matavfall.

• Statusoversikt over kommunenes klimaarbeid og
målsettinger (2009)
• Kartlegging av kommunenes handlingsrom og
virkemiddelbehov for klimatiltak (2009)
• Forslag til ny ordning for finansiering av lokale
klimatiltak (2009)
• Utvikling av verktøy for kvantifisering av klimatiltak (2010)
• Videreutvikling av kvantifiseringsverktøyet (2011)
• Kartlegging av barrierer for tverrsektorielle lokale
klimatiltak (2012).

Svar:
Det er bare kommunene og fylkeskommunene som kan gjennomføre dem.
Hvis ikke kommunene setter i gang
tiltakene, blir de ikke utført.

Hele programmet er blitt igangsatt og ledet av Klimasatsingen i
KS, som nå inngår i KS’ avdeling Samferdsel, plan og miljø.

Hva er det så som gjør at kommunene står i en
særstilling som lokal klimaaktør?
Til kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver
hører å være regional planmyndighet, samfunnsutvikler, koordinator og eier av kollektivtrafikk, og det
er først og fremst i disse rollene kommunesektoren
kan bidra med store utslippskutt. Dette er roller
som kommunesektoren er alene om å ha i lokalsamfunnet – og det er først
og fremst i disse rollene den
HANDLINGSROM FOR KOMMUNEN
kan bidra med store kutt 1.
Ambisjoner
Ser vi derimot på kommunens egen drift, for
eksempel i form av
tjenesteytelser, innkjøp og
eiendomsforvaltning, skiller
ikke kommunene seg
prinsipielt fra andre store
bedrifter og virksomheter.
Her er potensialet for kutt
klart mindre, selv om det
også her er betydelig.

INITIATIV
- det noen

kan gjøre

STORE TING som
ikke blir gjort hvis
ikke kommunen
gjør det

Antall reisende med Bybanen i Bergen øker sterkt fra år til år.

OPPFØLGING
- det alle

SMÅ TING der
kommunen er en av
mange som kan gjøre det

bør/må gjøre
Denne forskjellen i kommunesektorens oppgaver
er illustrert i figuren her:
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Det alle har mulighet til å gjøre også kommunen

Det bare
kommunen
kan gjøre

Hvem har
mulighet til
å gjøre det?

I venstre del av figuren (blått felt) ser vi at kommunen er en av mange som kan gjennomføre tiltak i
egen drift, for eksempel å kjøpe elbiler og å drive
energieffektivisering i egne bygg. I prinsippet er det
liten forskjell mellom kommunene og andre store
bedrifter på disse tiltaksområdene. Statlige avgifter

og støtteordninger vil derfor her ha de samme
effekter i kommunene som hos andre.
Annerledes stiller det seg på den høyre siden (rødt
felt). Der vil tiltakene ikke kunne gjennomføres uten
at kommunen eller fylkeskommunen deltar, og
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Slik kan
kommunesektoren bidra
Forts. fra side 3

mange av tiltakene vil være knyttet til kommunesektorens rolle som planmyndighet og lokal
koordinator. Areal- og transporttiltak, bruk av
overskuddsenergi fra industri og bruk av biogass
fra matavfall til lokal bussdrift er noen eksempler
på slike tiltak. Hvilke tiltak som blir valgt og faktisk
gjennomført, vil avhenge av politisk flertall, kompetanse, tilgang på investeringsmidler, kapasitet til
gjennomføring og en rekke andre faktorer.
Forskjellen mellom helt almene tiltak som alle kan
gjøre (blått felt) og tiltak som bare kommunene kan
gjøre (rødt felt) fremgår også av figuren under, som
viser konkrete tiltaksområder.
Det er i rødt felt her det store potensial for utslippskutt i kommunesektoren ligger. Påvirkning på
lokal bilbruk kan være et eksempel på det. Selv
om det for eksempel er bra at kommunen skifter
ut sin bilpark med utslippsfrie biler, vil det ha mye
større effekt om den kan bidra til at den lokale
bilbruken reduseres.
Dermed blir det avgjørende at kommunesektoren
settes i stand til å utføre disse særegne klimarollene, først og fremst ved hjelp av nye virkemidler
og verktøy.
Kommunesektoren kan
bidra til store klimakutt
gjennom samordnede
areal- og transporttiltak

1) Civitas, 2012, notat, Barrierar og hindringar for heilskaplege
sektoroverskridande samarbeid

HVA KAN KOMMUNEN GJØRE?
Kommunen samarbeider med andre
som likeverdig partner.
Staten bestemmer mye
• Konkurranseutsatte
tjenester
• Tiltak i egne bygg
• Tiltak rettet mot egne
ansatte
• Dagligdagse innkjøp
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Kommunen i førersetet.
Staten er avhengig av kommunene
for å nå nasjonale mål

• Store offentlige innkjøp
• Holdningsskapende
arbeid
• Informasjon
• Reguleringsplan
(detalj)
• Utbygging

•
•
•
•
•
•

Myndighet
Arealplan (overordna)
Byggesak
Kommunale tjenester
Samfunnsutvikler
Undervisning

Dette er kommunenes “klima-nisje”
Kommunene og fylkeskommunene kan først og fremst bidra med utslippskutt der:
• Statlige virkemidler ikke er tilstrekkelige, ikke kan brukes eller ikke mobiliserer til aktivitet
• Kommunen er den som har myndighet, kompetanse, nettverk, lokalkunnskap og
gjennomføringsevne
• Tiltak krever samarbeid mellom lokale aktører som hver for seg mangler insentiver
og arenaer for felles innsats
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Hvordan finne
fram til de mest
effektive klimatiltakene?
Hva gir de største klimakuttene, kjøp av el-biler
eller å senke billettprisene på bussen? Hva
oppnår vi ved å fase ut fossil energibruk i egne
bygg? Hvor store utslipp sparer vi med strenge
parkeringstiltak i sentrum?
Med KVIKKT, det nye verktøyet for effektberegning
av lokale klimatiltak som KS har utviklet, vil det
være enkelt å få svar på slike spørsmål. KVIKKT
(Kvantifisering av kommunale klimatiltak) er
verdens første verktøy for beregning av klimatiltak i den enkelte kommune. I tillegg til å få vite
hvor store utslipp som kan spares med hvert
enkelt klimatiltak, kan verktøyet også brukes til å
dokumentere kommunens – og kommunesektorens – samlede utslippskutt.

Beregner enkelttiltak
Alle tidligere anslag over potensialet for klimatiltak i
kommunesektoren er beregnet ut fra sektor- og
bransjetall for hele landet (ovenfra-og-ned). Ved at
det nå for første gang kan
dokumenteres hva som oppnås med bestemte tiltak i en
enkelt kommune, vil vi få mye
mer presise oversikter.
Med KVIKKT kan det også
beregnes effekt av samordnede areal- og transporttiltak.
Slike tiltak ble for eksempel
ikke tallfestet i den store statlige Klimakurutredningen fra 2010, på grunn av at rapportforfatterne ikke hadde metoder for å beregne
effekten av areal- og transporttiltak (Kap. 10.7.1 i
Klimakur-rapporten).

«For første
gang kan det nå
dokumenteres
hva som oppnås

Slik virker KVIKKT
I KVIKKT, som er internettbasert, gjøres alle
beregninger i egne beregnings- og dokumentasjonsmoduler, sjekklister. Modulene er standardisert for hver enkelt tiltakstype, som for eksempel
“køprising” eller “metanoppsamling på avfalls8

deponi”. Foreløpig er det laget 20 slike sjekklister,
se oversikt på side 12. Listene omfatter tiltak innen
alle de viktigste tiltaksområdene i kommunesektoren: fossil energibruk i bygg, areal og
transport, landbruk og avfall 2.
For å dekke handlingsrommet for klimatiltak i kommunesektoren vil det være behov for et betydelig
større antall sjekklister, trolig mellom 100 og 200.
I sjekklistene blir brukeren ledet steg for steg
gjennom beregningsprosessen. Alle ledd er obligatoriske, slik at det sikres konsistente beregninger.
Arbeidet starter med at det lages en referansebane som viser hvor store utslippene vil være hvis
tiltaket ikke settes i gang. Deretter beregnes hvor
store utslippene vil bli etter at tiltaket er gjennomført. Forskjellen mellom de to beregningene er tiltakets effekt. Til slutt lages det en tiltaksbeskrivelse
på en A4-side som gir all nødvendig informasjon
om tiltaket.

Følger Kyoto-reglene
Alle beregninger utføres i tråd med FNs regelverk
(Kyoto-reglene), som omfatter blant annet krav til
addisjonalitet (tiltaket må gi kutt som ellers ikke

ville blitt oppnådd) og systemavgrensning. Dette
sikrer at det bare beregnes reelle kutt og at
samme kutt ikke kan regnes to ganger. Klimatiltak
beregnet med KVIKKT er
derfor også fullt sammenlignbare med andre klimatiltak i inn- og utland som
er beregnet etter FNs
systemer, som for eksempel
kvotetiltak. Tallgrunnlaget er
basert på SSBs statistikk,

regionale trafikkdata, andre offentlig innsamlede
data og lokale tall. Alle beregninger gjøres av
den enkelte kommune selv og verifiseres av en
uavhengig tredjepart. Andre kan også
etterprøve valg av tallgrunnlag og
beregninger. Bruk av KVIKKT er gratis.
Verktøyet er utviklet av Civitas i to
KS FoU-prosjekter, med bistand fra
ledende norske fagmiljøer. Hele
utviklingsarbeidet er finansiert av KS.

Tidsdifferensierte
bompengesatser i
Trondheim.

«Alle beregninger utføres i
tråd med FNs
regelverk

2) Civitas 2010, KLOKT- klimakutt gjennom lokale tiltak, Notatsamling – dokumentasjon av systemarkitektur og sektorvise tiltak, (om KVIKKT), (KS-FoU).

Dette oppnår vi med KVIKKT
Med kvantifiseringsverktøyet KVIKKT kan vi:
• Finne fram til hvilke tiltak som gir størst klimaeffekt
• Få sammenheng mellom mål og tiltak
• Dokumentere tiltakspotensial
• Dokumentere effekten av egne tiltak
• Sammenligne tiltak i forskjellige kommuner
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Kan levere enda større
CO2-kutt enn antatt
Utprøving av kvantifiseringsverktøyet KVIKKT viser
at kommunene er enda viktigere klimaaktører enn
det statlige anslag gir grunn til å anta
Verktøyet ble prøvd ut i 35 større og mindre
kommuner over store deler av landet i 2011. Til
sammen ble det kvantifisert 127 tiltak i de 35 kommunene3. Disse tiltakene ville gitt en årlig innsparing
på 240 000 tonn CO2-ekvivalenter fram til 2020.
Utprøvingen omfattet bare de 20 tiltakstypene
som det foreløpig er laget standardiserte sjekklister
for (se side 8 for beskrivelse av verktøyet). På
bakgrunn av prøveresultatene i de 35 kommunene
er det samlede potensialet for utslippskutt i hele
landet gjennom tiltak i de 20 sjekklistene beregnet
til minst 1,3 millioner tonn årlig fram til 2020.
.

40 % av Norges utslippsmål
Ekspertene som har utviklet KVIKKT antar derfor
at kommunene alt i alt kan gjennomføre fire ganger

så store kutt som dette, rundt 40 prosent av
Norges utslippsmål fram til 2020. Til sammenligning ble det i Klimakur-rapporten anslått at
hele kommunesektoren kunne bidra med 1,1-1,2
millioner tonn på egenhånd, og med 3-4 millioner
tonn sammen med statlige tiltak.

Areal- og transporttiltak
gir størst kutt
Resultatene fra utprøvingen viser at det er arealog transporttiltak som gir de største kuttene, med
“Bompenger og vegprising/køprising” som det
mest effektive tiltaket. Avfallstiltak vil også gi store
utslippsreduksjoner fram til 2020. Resultatene
viser med andre ord at det er i rollen som lokal
myndighet og samfunnsutvikler kommunene kan
bidra mest.
Forts. s.12

Fordeling mellom egen virksomhet og kommunen
som myndighet. tilrettelegger mm
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Tonn CO2-ekv. internt i
kommunens virksomhet
- 33 TILTAK

Tonn CO2-ekv. gjennom
bruk av kommunens unike
rolle som myndighet,
tilrettelegger mm
- 94 TILTAK

Fram til ca 2020

Neste 25 år

Utprøvingen av kvantifiseringsverktøyet KVIKKT bekreftet at det er i rollen som
samfunnsutvikler og koordinator kommunene kan bidra med de største kuttene.

I utprøvingen av KVIKKT
inngikk også prosjekter
med overgang til el-biler.
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Frevar i Fredrikstad produserer
biogass til drivstoff og til el- og
varmeproduksjon.

Gir konkrete beregninger
Her er noen resultater fra KVIKKT-utprøvingen:
• Hvis reisetiden for regionbussene i Akershus senkes med 12 prosent, vil dette gi
utslippskutt på 5000 tonn pr år.
• Oppgradering av gassoppsamlingsanlegget på Grønmo avfallsdeponi i Oslo
reduserer utslippene med 30 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.
• Høyere bompengesatser i Bergen for de bilene som forurenser mest vil kunne
gi kutt på 15 000 tonn årlig.

Kan levere enda større
CO2-kutt enn antatt
Forts. fra s.11

Bare egne tiltak
Av de 127 tiltakene var 30 prosent igangsatt eller
fullført, 20 prosent vedtatt og 50 prosent ikke
politisk behandlet. Alle var foreslått og ble
beregnet av den enkelte kommune selv.
Utprøvingen ble gjennomført i 2011 i ti av de
største byene og i større og mindre kommuner i

Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag og
på Hadeland.
Den ble finansiert av Framtidens byer/Miljøverndepartementet, Akershus fylkeskommune og
Kommunal- og regionaldepartementet.

3) Civitas 2011, Lokale klimatiltak som gir utslippskutt – Utprøving og evaluering av beregningsverktøy og resultater. Vurdering av potensial (KS)

Antatt potensial for klimakutt i norske kommuner
Samlet utslipp neste 25 år, tonn CO2, ekvivalenter
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1.1 Etterisolering i bygg med fossil fyring
1.2 Konvertering i kommunale bygg med fossil fyring
1.3 Konvertering i andre bygg enn kommunens
2.1 Parkeringsnorm for næringsparkering
2.2 Mer restriktiv parkeringspolitikk i sentrum
2.3 Mer konsentrert by- og tettstedsutvikling
2.4 Bedre busstilbud – økt frekvens
2.5 Bedre busstilbud – redusert reisetid
2.6. Bedre busstilbud – lavere takster
2.7 Bompenger og vegprising/køprising
2.8 Utskifting bilpark vha. diff. bomsatser, P-avg. e.l.
2.9 Utskifting av kommunens egen bilpark
2.10 Samordnet tiltak for økt sykling og gange
3.1 Biogassbehandling av husdyrgjødsel
3.2 Endringer i husdyrdrift
3.3 Redusert nydyrking av myr
3.4 Mer effektiv nitrogengjødsling
3.5 Bedre spredemetoder for husdyrgjødsel
4.1 Gassoppsamlingsanlegg på avfallsdeponi
4.2 Metanoksidasjon - toppdekke på avfallsdeponi

Samlet tiltakspotensial i de forskjellige sjekklistene i KVIKKT,
beregnet ut fra utprøving av verktøyet i 35 kommuner.
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Til sammen neste 25år

Dette er
KLOKT
Hvis kommunene skal kunne utøve sin
viktige klimarolle, må de ha tilgang til nødvendige investeringsmidler. Disse pengene
har ikke kommunene i dag. Det finnes heller
ikke virkemidler som dekker tverrsektorielle
tiltak. Derfor har KS foreslått en ny ordning
for finansiering av lokale klimatiltak

tredjepart. Fram til utbetaling må investeringskostnadene derfor låne- eller egenfinansieres.
Blir tiltakskostnadene lavere enn avtalt pris, kan
kommunen beholde mellomlegget. Bruk av slikt
overskudd skal likevel ikke gi nye utslipp. Blir
kostnadene høyere, må kommunen selv betale
det overskytende.
Bilder av bigassbusser,
Oslo, Østfold?

Dette gjør at KLOKT til forskjell fra andre støtteordninger ikke er en ordning for kostnadsdekning.
Den er i stedet en ordning for kjøp og salg av en
vare, utslippskutt.

Bygger på klima- og energiplanene
Alle tiltak som meldes inn i ordningen skal inngå i
kommunens vedtatte klima- og energiplan. Dette
sikrer at det bare er politisk gjennomførbare tiltak
som meldes inn. Samtidig unngås det å legge ned
store ressurser i søknader som ikke innvilges, en
klima- og energiplan skal kommunen uansett ha.

I denne ordningen, som kalles KLOKT (Klimatiltak
lokalt gjennom kommunale tiltak), legges det opp
til at kommunene og fylkeskommunene selger utslippskutt til staten etter en forhandlingsprosess.
Ordningen følger i stor grad samme mønster som
internasjonal kvotehandel, med den forskjell at utslippskuttene ikke kan selges videre4.

KLOKT-ordningen legger også til rette for at lokale
bedrifter, organisasjoner og andre kan delta aktivt i
de enkelte tiltakene. Dette vil i mange tilfeller være
nødvendig for å kunne få realisert større tiltak.
Tiltaket må imidlertid inngå i kommunens vedtatt
klima- og energiplan, slik at det sikres full transparens og demokratisk kontroll.

I utviklingen av KLOKT er det lagt vekt på at
ordningen skal bidra til:
• Gjennomføring av de tiltakene som har best
klimaeffekt i den enkelte kommune
• Nye samordnede tiltak, for eksempel arealog transporttiltak
• Å realisere nye ideer og initiativer
• Nye tiltak over hele landet

Følger FNs regelverk
KLOKT-ordningen skal for øvrig bare omfatte tiltak
som kan godkjennes som klimatiltak etter FNs
definisjoner. Dette sikrer at tiltakene kan sammenlignes fullt ut med andre innenlandske og utenlandske klimatiltak.

Ordningen er bygget opp slik:
Tiltak som skal meldes inn til forhandling kvantifiseres (effekt i tonn CO2-ekvivalenter og pris) ved hjelp
av verktøyet KVIKKT, se side 8. Beregningene blir så
vurdert av en uavhengig tredjepart (et akkreditert
konsulentfirma). De godkjente tiltakene blir deretter
samlet i et lokalt handlingsprogram som meldes inn
til prisforhandlinger med staten.

Innfasing av biogassbusser kunne ha blitt
intensivert med en
KLOKT-ordning.

Ettersom effekten av tiltaket er beregnet i et standardisert system, KVIKKT, kan forhandlingene i stor
grad foregå elektronisk. På kommunesektorens side
er det fylkeskommunene som skal forestå forhandlingene på vegne av den enkelte kommune.

Grunnlaget for prisforhandlingene vil kunne være
priser i internasjonale kvotemarkeder, priser for
alternative innenlandske utslippskutt og tiltakets
karakter, for eksempel grad av innovasjon og overføringsverdi.

Midler fra andre ordninger trekkes fra

Forhandlingsprosessen, ikke minst KVIKKT-beregningene, sikrer at ordningen bare vil omfatte tiltak
som ellers ikke ville blitt gjennomført. Staten står
dessuten helt fritt til å si nei til kjøp. Kommunen vil
ikke motta betaling for tiltaket før etter at det er
bekreftet gjennomført. Denne bekreftelsen skal
også foretas av en uavhengig, akkreditert

For å unngå at et tiltak gis dobbelt støtte, skal eventuell støtte fra andre ordninger, for eksempel fra Enovas
og Transnovas ordninger, trekkes fra i den endelige
prisen for tiltaket. Dette sikrer fleksibilitet, slik at
KLOKT eventuelt kan benyttes sammen med andre
ordninger. Samtidig unngås dobbel virkemiddelbruk.
14

4) Civitas, 2009, Nasjonalt fond for lokale klimatiltak,
(om KLOKT), (KS-FoU)

Noen stikkord om KLOKT
•
•
•
•
•
•

Effektiv: Vil utløse tiltak som nå ikke blir igangsatt
Oversiktlig: Staten får full kontroll med kostnadseffektivitet og investerte midler
Mobiliserende: Kommunene kan realisere egne initiativer, ut fra lokale forutsetninger
Dekkende: Tiltak kan gjennomføres over hele landet, i alle tiltaksområder
Ubyråkratisk: Enkel, billig administrasjon, ingen søknadsprosesser
Fleksibel: Kan brukes sammen med andre ordninger, uten overlapping
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Slik skiller KLOKT seg fra
søknadsbaserte ordninger
En sammenligning mellom KLOKT og den
svenske KLIMP-ordningen (2003-2008) viser at
det er grunnleggende forskjeller mellom KLOKT
og søknadsbaserte ordninger.

KLOKT: Kommunene har full frihet til å velge hvilke
tiltak som skal meldes inn når effekten kan
dokumenteres av uavhengig tredjepart.

Dokumentasjon av effekt
Den viktigste forskjellen mellom KLOKT og KLIMP
(Klimatinvesteringsprogrammen) er at den svenske
ordningen ble basert på søknader til en statlig
instans, mens KLOKT vil innebære statlig kjøp av
dokumenterte utslippskutt, etter mønster av
internasjonal kvotehandel.
Den mest slående likheten er at begge ordningene
bygger på lokale klimaprogrammer med samlet
oversikt over kommunens klimatiltak.
Her er kortfattet oversikt over de viktigste forskjellene:

Søknadsprosess
KLIMP: Omfattende søknadsprosess i to trinn.
I trinn 1 ble kommunens klimastrategi vurdert. Ble
den godtatt, ble tiltakene vurdert etter et eget
system for poengberegning. Vurderingen innbefattet også uttalelser fra berørte fagmyndigheter.
Seks måneders behandlingstid.
KLOKT: Ingen søknader. Det meldes inn tiltak fra
eksisterende klima- og energiplaner.

Statlig styring
KLIMP: Godkjenning av klimastrategi og detaljert
søknadsvurdering ga staten mulighet til å styre
kommunenes valg av tiltak.

KLIMP: Staten måtte for hvert enkelt tiltak vurdere
utslippsreduserende effekt. Kvantifiserbare og
ikke-kvantifiserbare tiltak ble vurdert under ett.
KLOKT: Omfatter eget kvantifiseringssystem med
beregning av effekt av hvert enkelt tiltak. Beregningene skal verifiseres av uavhengig tredjepart.

Forholdet til andre virkemidler
KLIMP: I anledning til å motta større fra andre
ordninger. Søkeren måtte velge hvilken ordning
som skulle brukes, slik at KLIMP i noen tilfeller
kunne bli konkurrent til andre ordninger.
KLOKT: Eventuell støtte oppnådd gjennom andre
ordninger skal trekkes fra i prisen for utslippskuttet, slik at KLOKT kan virke sammen med eksisterende ordninger uten at det gis dobbelt støtte.

Rapportering
KLIMP: Innlevering og vurdering av sluttrapport.
KLOKT: Tredjepart verifiserer at tiltaket er
gjennomført og redegjør for måloppnåelse.
Sammenligningen her er basert på notatet
“Nasjonalt fond for lokale klimatiltak – sammenligning med svensk modell», Civitas 2009. I KLIMP
ble det i alt bevilget 1,8 mrd. SEK til 900 klimatiltak.

Kommunene kan bidra til
betydelige klimakutt ved å legge
til rette for gode knutepunktløsninger for omlasting av gods.
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Hvor store er utslippene
i kommunesektoren?
Rundt 20,5 millioner tonn av de samlede
norske klimagassutslippene på 51,3
millioner tonn CO2-ekvivalenter (2009-tall)
kan regnes som lokale klimagassutslipp.
Dette er utslipp på tiltaksområder som direkte eller
indirekte ligger innenfor kommunenes og fylkeskommunenes arbeidsfelt. Utslipp fra prosess- og
annen industri og oljevirksomhet er derfor holdt
utenfor, De er også uansett omfattet av statlige
reguleringer(kvoteplikt og avgifter)5.
Tallene her og i tabellen er fra 2009, som er de
nyeste tallene fra SSB. Utslippsstatistikken viser
for øvrig store variasjoner fra kommune til kommune og fra landsdel til landsdel. I de største
byene og i Akershus og Hordaland står vegtrafikk

for 2/3 av utslippene, mot rundt 50 prosent for
hele landet. Landbruk er en stor kilde i noen fylker,
først og fremst i trøndelagsfylkene.
LOKALE UTSLIPP AV KLIMAGASSER
(millioner tonn)
Stasjonær forbrenning (bygg)
Jordbruk
Avfall
Personbiler
Andre lette kjøretøyer
Tunge kjøretøyer
Motorsykler/mopeder
Skip og båter
Landbruks-/anleggsmaskiner
Totalt

1,7
4,2
1,1
5,5
1,5
2,7
0,1
3,5
1,9
20,2

5) Civitas 2011, Lokale klimatiltak som gir utslippskutt – Utprøving og evaluering av beregningsverktøy og resultater. Vurdering av potensial (KS).

96 prosent har vedtatt klimaplan
Over 410 av landets 428 kommuner, 96 prosent, hadde i første halvår 2013 vedtatte
klima- og energiplaner. Alle øvrige kommuner, med
ett unntak, var i gang med å lage slike planer.
I tillegg hadde alle fylkeskommuner en vedtatt
klima- og energiplan. Så vidt KS vet, er ikke andelen
så høy i noe annet land. Enovas og KS’ internettside
www.norskeklimakommuner.no gir oversikt over
kommunenes og fylkeskommunenes klima- og
energiplaner. Den viser blant annet at alle kommunene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
Hordaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og
Akershus nå har vedtatte klima- og energiplaner.
På www.norskeklimakommuner.no finnes det
også en del eksempler på energi- og klimatiltak
i kommunene.

Jordbruk er den nest største lokale utslippskilden.
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Nytt verktøy gjør klimaplanlegging enklere
Et nytt internettbasert verktøy, som KS og Enova
har utviklet, vil gjøre det vesentlig enklere å lage
gode klima- og energiplaner. Det vil også bidra til
å flytte mye av innsatsen fra dokumentproduksjon til arbeid med konkrete tiltak.
Verktøyet er kalt KOMPLETT (Kommunenes planverktøy for energi- og klimatiltak). Det er bygget
opp rundt en sjekkliste der brukeren blir ledet
punkt for punkt gjennom alt arbeid som er nødvendig for å gjennomføre en planprosess. I tillegg
omfatter verktøyet maler for plantekster, saksframlegg, dokumenter, brev, presentasjoner og annet.6

Mangel på «drivere»
hindrer klimatiltak

Malene vil spare brukeren for mye arbeid, som i
stedet kan brukes til å få fram gode tiltak. De
finnes både i en nynorsk- og en bokmålsversjon.
Følges sjekklisten vil kommunen både oppfylle
kravene til tematisk kommunedelplan i plan- og
bygningsloven og den statlige retningslinjen for
klima- og energiplanlegging.
Verktøyets hovedskjermbilde omfatter en rad
med sjekklistespørsmål (som kan krysses av når
arbeidet er ferdig), en hjelpeside med veiledning
og maler knyttet til det aktuelle sjekkpunktet og en
skrivesone der kommunen kan legge inn tekster,
laste inn dokumenter eller gjøre egne notater.

Samme
ambisjonsnivå
som staten
Kommunesektoren har samme ambisjonsnivå i klimaarbeidet som staten, med en
reduksjon i klimautslippene på rundt 30
prosent fra 1991 til 2020.
Det går fram av en aggregering av klimamålene i 51 kommuner, gjennomført i
rapporten “Klimamål i et kommuneperspektiv”.7
Disse 51 kommunene utgjør et representativt
utvalg av landets kommuner både ut fra
folketall og utslippsprofil. Til sammen står
de for om lag 30 prosent av kommunenes
utslipp. De har nesten 45 prosent av
landets befolkning.

I KOMPLETT blir
brukeren ledet
gjennom hele
planprosessen
punkt for punkt.

Det er mangel på drivere, ikke barrierer, som er viktigste
årsak til manglende tverrsektorielle klimatiltak i kommunene. Dette er konklusjonen i KSFoU-rapporten
«Barrierer for tverrsektorielle lokale klimatiltak».
Som eksempler på slike manglende drivere vises det
til samordning av statlig politikk, klare og konsistente
styringssignaler og insentiver for klimariktige
løsninger i form av målrettede statlige støtteordninger.

Lokale barrierer
I rapporten8, som er laget av Vestlandsforskning i
samarbeid med Civitas AS og Vista Analyse,
legges det likevel ikke skjul på at det finnes en del
lokale barrierer som hindrer gjennomføring av nye
tverrsektorielle klimatiltak.
Slike barrierer kan være manglende politisk vilje til å
akseptere ulik fordeling av nytteverdi, frykt for tap av
velgeroppslutning på grunn av upopulære tiltak,
konflikt mellom klima- og andre lokalpolitiske hensyn,
økonomisk risiko og manglende kompetanse og
kapasitet til å gjennomføre nye tiltak.

Oversikt over 90 tiltak
Dette FoU-prosjektet har også sett nærmere på
hvilke tverrsektorielle klimatiltak som kan være mest
aktuelle å gjennomføre i kommunesektoren. I et
underlagsnotat er det foreslått rundt 90 forskjellige
tiltak. For at disse tiltakene skal kunne gjennomføres
vil det være nødvendig med både kommunal medvirkning og samarbeid mellom aktører i flere sektorer.
Notatet, med tittelen «Barrierar og hindringar for
heilskapelege sektoroverskridande samarbeid – nye
tiltak på klimaområdet», er utarbeidet av Civitas AS.
I tillegg til å beskrive tiltakene gir Civitas også
kortfattede vurderinger av de enkelte tiltakenes
effekt og konkrete eksempler på iverksetting av
tiltaket. Oversikten omfatter alle de viktigste tiltaksområdene – areal og transport, energibruk, biogass,
landbruk og avfall – med klar overvekt av areal- og
transporttiltak.
I Bispegata i Trondheim er parkeringsplasser blitt skiftet ut med sykkelfelt.

6) Civitas, 2011 – Verktøy for lokal klima- og energiplanlegging (KS og Enova) Civitas, 7) 2009:1 – Klimamål i et kommuneperspektiv (KS-FoU)
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8) Vestlandsforskning, Civitas og Vista Analyse, 2012 – Barrierer for tverrsektorielle klimatiltak (KS-FoU)
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Civitas, 2009:1 – Klimamål i et kommuneperspektiv (KS-FoU)
Møreforsking, 2009 (arbeidsrapport 240):
Nasjonalt fond for lokale klimatiltak – et
kunnskapsgrunnlag (KS-FoU)
Møreforsking / Høgskulen i Volda, 2009 (notat
14/2009): Nasjonalt fond for lokale klimatiltak
– samfunnsmessige konsekvenser (KS-FoU)
Civitas, 2009, Nasjonalt fond for lokale klimatiltak,
(om KLOKT), (KS-FoU)
Civitas 2009,“Nasjonalt fond for lokale klimatiltak
– sammenligning med svensk modell», Notat (KS).
Civitas 2010, KLOKT- klimakutt gjennom lokale tiltak, Notatsamling – dokumentasjon av systemarkitektur og sektorvise tiltak, (om KVIKKT), (KS-FoU).
Civitas 2011, Lokale klimatiltak som gir utslippskutt – Utprøving og evaluering av beregningsverktøy og resultater. Vurdering av potensial (KS).
Civitas, 2011, Verktøy for lokal klima- og energiplanlegging (KS og Enova).
Civitas, 2012, notat, Barrierar og hindringar for
heilskaplege sektoroverskridande samarbeid.
Vestlandsforskning, Civitas og Vista Analyse, 2012
– Barrierer for tverrsektorielle klimatiltak (KS-FoU).

I Stavanger blir nedslitte
kommunale boliger revet
og omgjort til et nytt klimavennlig boligområde, Østre
Hageby. Plantegning fra
Eder Biesel Arkitekter.

Foto: Side 1: Elisabeth Tønnesen, side 2: Lisbeth Andresen, side 4: Skyss/Morten Wanvik, side 6: Kolumbus-Rogaland Kollektivtrafikk FKF, Side 10,17,19 og 20: NTB scanpix, Side 14: Energigjenvinningsetaten i Oslo,
Side 21: Knut Opeide, Statens vegvesen

Litteratur

“Normalt at klimatiltak koster penger”
“En forestilling som synes å ha godt fotfeste er at det finnes en rekke
lønnsomme tiltak som kan gjennomføres bare kommunene får mer
kunnskap og forståelse.
Forestillingen om de mange ”gratis” klimatiltak har kanskje gode levevilkår fordi den er behagelig. Så lenge den forestillingen lever, kan en
skyve ubehagelige og kostbare tiltak foran seg. Hvis vi forutsetter at
de fleste kommuner opptrer rasjonelt, vil de allerede ha iverksatt de
tiltak de mener er riktige innenfor sitt handlingsrom.
Noen uprøvde enkle og billige tiltak finnes nok, men også SFTs
klimatiltaksanalyser viser at det normale er at klimatiltak koster
penger, og at mange tiltak i tillegg kan ha en vesentlig politisk
”kostnad” – de er upopulære i befolkningen”.

(“Nasjonalt fond for lokale klimatiltak”, s. 24-25, Møreforskning 2009)
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