Ved

Klima- og energiplan
Mål og tiltak
2014-2017

1

Forord
Klima- og fattigdomsproblemene er de største utfordringene verden står overfor. Melhus
kommune ønsker som samfunnsutvikler og planmyndighet å ta sin del av ansvaret for å løse
problemene. Vi har derfor som mål å utarbeide planer og rammebetingelser som gjør det
mulig å gå fra ord til handling - og som dermed gir konkrete resultater.
Ikke minst kan vi som kommune feie for egen dør, og samtidig legge til rette for
holdningsskapende arbeid som motiverer kommunens innbyggere til fortsatt innsats for en
mer klimavennlig hverdag.
Klima og energiplanen er forankret i nasjonale og regionale målsetninger, og er ment å være
et redskap for å sikre at det tas klimahensyn i kommunens virksomhet, inkludert
kommunens egen administrasjon og drift.

Melhus kommune, 17. desember 2014
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Innledning
Melhus kommune vedtok sin første Energi og klimastrategi 12.5. 2009, med varighet ut
2012. Planen besto av en faktadel og en tiltaksdel. Den var utarbeidet av Tempero
Energitjenester AS ved Øyvind Moe i samarbeid med Melhus kommune. I henhold til
Planstrategi for Melhus kommune 2012-2015, er det nå utarbeidet ny revidert Klima- og
energiplan for 2014-2017. Den omfatter Statusrapport for arbeidet mellom 2009-2012, ny
revidert Faktadel og ny Tiltaksdel.
Denne Tiltaksdelen skisserer hovedmål, delmål og utvalgte strategier for å redusere Melhus
kommunens klimagassutslipp. Statusrapport og erfaringer fra arbeidet i forrige planperiode
er lagt til grunn for utarbeidelsen av ny plan. Det samme er faktadelen fra første klima- og
energiplan, og nå ny revidert faktadel. Det har vært et mål at Klima- og energiplanen skal
gjenspeile nasjonal og internasjonal klimapolitikk, slik at gjennomførte tiltak i Melhus
kommune settes i sammenheng med og bidrar til at regionale og nasjonale mål blir nådd.
En av erfaringene fra arbeidet med forrige plan var at det var litt for mange tiltak, og at de
var for lite konkrete. Det er også gitt uttrykk for at resultater som oppnås må synliggjøres i
større grad.
I denne reviderte tiltaksdelen har det derfor vært et mål å komme fram til tiltak som kan
skape engasjement, og som er konkrete og gjennomførbare. Det er også lagt vekt på tiltak
som er målbare ut fra gitte kriterier slik at det blir lettere å vise resultat i henhold til vedtatte
mål i løpet av planperioden. Ett av målekriteriene vil være synliggjøring av resultat gjennom
media og internett. Inntil gode kriterier for måling av resultat i form av reduserte utslipp av
CO-ekvivalenter er på plass, inneholder denne Tiltaksdelen ikke en oppsummering av
forventet samlet effekt av tiltakene. Arbeid for å få dette til er derimot lagt inn som ett av
tiltakene på overordnet nivå i planen.
I Statusrapporten blir det også påpekt at arbeidet med å få fram bedre beregningsgrunnlag
og målemetoder kan være en forutsetning for å vite om energi- og klimaarbeidet gir de
ønskede resultatene i henhold til de målene som er satt. I tillegg kan det være nødvendig
med økt kompetanse i kommunen for å kunne omregne ulike tallfestede resultat til CO2ekvivalenter ut fra gitte kriterier. Det kan være en forutsetning for å komme fram til
sammenlignbare tall på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Disse problemstillingene er i
planen for 2014-2017 løftet fram som tiltak på overordnet nivå sammen med noen utvalgte
tiltak som omhandler endrede rammebetingelser for gjennomføring av enkelte av de øvrige
tiltakene.
Som i forrige plan, er alle tiltak sammenfattet i tabellform bakerst i dokumentet. Her blir det
informert om tiltakets status (økonomisk eller ikke-økonomisk tiltak), hvem som er ansvarlig
for gjennomføring og når det skal gjennomføres. Det er i tillegg tatt med to nye kategorier.
Den ene er målekriterier for å vise hvilken ønsket effekt som forventes av tiltaket. Den andre
er et kommentarfelt der det er mulig å beskrive evt. synergieffekter av tiltaket, som f.eks.
mer fysisk aktivitet, redusert avfallsmengde, næringsvirksomhet og økonomiske besparelser.
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På denne måten kan Klima- og energiplanen settes i sammenheng med andre kommunale
planer og mål.

Organisering av arbeidet
Arbeidsgruppe:
Jan Henrik Dahl, miljøvernrådgiver, prosjektleder
Signy Ryther Overbye, rådgiver
Kristin Fosseide, rådgiver
Administrativ styringsgruppe:
Morten Bostad, ass. Rådmann
Egil Johannes Hauge, utviklingssjef
Politisk styringsgruppe:
Komité for teknikk og miljø
Arbeidsprosessen
Arbeidet med Statusrapport for Klima- og energistrategien 2009-2012 og den nye planens
Faktadel og Tiltaksdel har skjedd i samarbeid med virksomhetsledere og ansatte med ansvar
for faglig innhold og gjennomføring av tiltakene i planen. Planen er lagt fram for
ledergruppen for tilbakemelding. Mål og tiltak i ny plan er forankret hos virksomhetene.
Klima- og energiplanens delrapporter er utarbeidet av Signy R. Overbye

Bakgrunn
Siden førindustriell tid (ca. 1750) har utslippene av klimagasser økt dramatisk, og de
fortsetter å øke. De ligger nå langt over de førindustrielle verdiene. Dette har økt
atmosfærens drivhuseffekt, og regnes som hovedårsaken til den globale oppvarmingen.
FNs klimapanel la 27.september 2013 fram en rapport som viser at det er 95-100 prosent
sikkert at menneskers klimagassutslipp har bidratt til global oppvarming og har forårsaket
minst halvparten av temperaturøkningen siden 1950. Hvis utslippene fortsetter å øke
betydelig i dette århundret, kan temperaturen stige med mer enn 4 grader Celsius fram mot
2100. Det sier FNs klimapanel (IPCC) i første del av sin femte hovedrapport. Samtidig viser
rapporten at det er mulig å forhindre de mest alvorlige konsekvensene dersom verdens land
blir enige om raske og kraftige kutt i klimagassutslippene. Utslipp fra fossile brensel som olje,
kull og gass står for 75 % av økningen i CO2-konsentrasjonene, mens endringer i arealbruk,
spesielt avskoging, og jordbruk står for ca. 25 % av økningen.
Utslippene av klimagasser i Norge var i 2012 på 44,3 mill. tonn. De samlede utslippene pr.
person i 2012 var på 8,8 tonn, og har gått ned med 11 % i forhold til 1990. Utslippene av CO2
var på 10, 5 tonn, og ligger dermed 7 % over utslippene i 1990. Utslippene i Melhus
kommune lå på om lag 71 000 tonn i 1991, og var økt til i 86 000 tonn CO2-ekvivalenter i
2009. Det gjennomsnittlige utslippet pr. person pr. år var da på 5, 875 tonn (utslipp knyttet
til den nasjonale olje og gassproduksjon er da ikke medregnet). Av dette var 57 % av
utslippene fra transport, 31 % fra jordbruk, 7 % fra industri og stasjonær energibruk, og 5 %
fra andre prosessutslipp.
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Oljeressursene gjør Norge til ett av verdens rikeste land, og vårt generelle forbruk har hatt
en formidabel vekst de siste ti-årene. Det gjenspeiles blant annet i vårt høye energiforbruk
og våre økende avfallsmengder. Mennesker i fattige deler av verden er de som også rammes
hardest av klimaendringene i form av tørke og vannmangel, ekstremvær og oversvømmelser.
De som rammes hardest har samtidig det laveste energiforbruket, det laveste forbruket og
de laveste utslippene. I forhold til andre fattige land påhviler det oss et særlig ansvar for å
redusere utslippene.
Problemet med at klimaendringen skjer så raskt, er at våre økosystemer ikke greier å tilpasse
seg endringene raskt nok, og det er forventet at en rekke arter utryddes. Med økt
temperaturstigning kan også sykdommer som malaria og tropefeber forflytte seg til nye
områder og forårsake store helseutfordringer. Andre alvorlige konsekvenser er utbredt tørke
og vannmangel i store deler av verden. Kombinert med forventet havnivåstigning,
ekstremvær og oversvømmelser vil det kunne true verdens matvareproduksjon. Med en
havnivåstigning på nærmere en meter vil viktige deler av verdens matjordareal være truet av
oversvømmelser.
Allerede i dag ser vi alvorlige konsekvenser av klimaendringene, og fokuset på
klimatilpasning har økt bare i løpet av de siste få årene. Klimaendringene gjør seg gjeldende
nasjonalt og lokalt i form av mer ustabilt vær, ekstrem-nedbør, sterk vind, og
oversvømmelser med påfølgende ras og utglidninger. Det er forventet at ekstreme
nedbørsmengder vil skje hyppigere enn tidligere, og det vil få innvirkning på kommunal
planlegging og drift av all kommunal infrastruktur, som vann, avløp og overflatehåndtering.
Økte nedbørsmengder og fukt vil få konsekvenser både for bygningsmassen og for
landbruket. Endringer i det biologiske mangfoldet kan få overraskende konsekvenser både
for landbruk og folkehelse p.g.a. nye insekter og bakterier. Klimakonsekvensene vil påføre
kommunene ansvar for forebygging, for innbyggernes sikkerhet, og for håndtering av
skadeomfang. Den konsekvensen klimaendringene får på verdens matvaresituasjon, gjør at
ansvaret for økt matproduksjon også øker. Det nasjonale målet for landbrukspolitikken er at
matproduksjonen skal økes med 20-30 % i løpet av de neste 20 årene. En konsekvens som
ikke er så mye omtalt, er økende antall flyktninger fra andre land som tvinges på flukt på
grunn av tørke og oversvømmelser og påfølgende mat- og vannmangel. Norge og norske
kommuner vil måtte forholde seg til et økende antall mennesker som ønsker og trenger
opphold i landet vårt.
Melhus kommune ønsker som samfunnsutvikler og planmyndighet å ta sin del av ansvaret
for å løse klimaproblemene. Kommunen kan i egen virksomhet bidra til reduserte
avfallsmengder og energibruk. Og kommunen kan legge til rette for en mer klimavennlig
levemåte i befolkningen bl.a. gjennom god arealplanlegging, gode avfallssystem, gang- og
sykkelveier, alternative energikilder og holdningsskapende arbeid blant barn og voksne.
Ved hjelp av Klima- og energiplanen får kommunen satt klima i fokus, og planen er et verktøy
for å sikre at arbeidet blir organisert og gjennomført på en måte som gjør at plan og ord kan
omsettes til handling og gi konkrete resultat.
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Klimaproblemene er omfattende og sammensatte, og er en konsekvens av våre leve- og
produksjonsmåter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De menneskeskapte utslippene
som har forårsaket problemene er knyttet til det store forbruket av fossile energikilder fra og
med den industrielle revolusjon. For å få utslippene ned, må vi ha oversikt over
utslippskildene, tallfestet mengde på utslippene, og tallfestet effekt av utslippsreduserende
tiltak ut fra gitte indikatorer. Dersom kommunen skal ha forutsetning for å vite om den
innsatsen som gjøres på individ og samfunnsnivå bidrar til at konkrete utslippsmål blir nådd,
er det viktig at de samme målemetodene og de samme indikatorene benyttes på flere nivå.
Dette er pr. i dag regulert gjennom internasjonale klimaavtaler. Det vil også være viktig å
benytte de samme referansetallene. I Norge startet SSB (Statistisk Sentralbyrå) med
offentliggjøring av tall for klimagassutslipp på nasjonalt og regionalt i 1990 og på kommunalt
nivå i 1991.
Det er imidlertid ikke mulig å kartlegge og tallfeste all aktivitet som kan medføre utslipp på
kort og lang sikt. Derfor må det foretas et realistisk utvalg av hva som kan og skal måles.
Utover det må det bli et verdivalg når det gjelder prioritering av arbeid og tiltak som ikke lar
seg måle i form av reduserte utslipp av CO2-ekvivalenter og kilowatt. Her kan nevnes
undervisning, kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid og kampanjer. Men selv
om effekten av dette arbeidet er vanskelig å måle, kan det samtidig være avgjørende for å
skape motivasjon og inspirasjon for å gjennomføre de praktiske tiltakene og
atferdsendringene som i neste omgang gir den ønskede utslippsreduksjonen. I Melhus
kommunes klima- og energiplan er både tallbaserte og verdibaserte resultatmål prioritert.

Visjon og Hovedmål
Visjon
Klima- og fattigdomsproblemene er de største utfordringene verden står overfor. Melhus
kommune ønsker som samfunnsutvikler og planmyndighet å ta sin del av ansvaret for å løse
problemene.
Hovedmål
Hovedmålet i Energi- og klimastrategien for 2009-2012 var å redusere de samlede utslippene
av klimagasser med minimum 10 % i forhold til gjeldende tall fra 2006. For at Melhus
kommunes klima- og energiarbeid skal bidra til at regionale og nasjonale mål skal nås, og
samtidig gi et godt sammenligningsgrunnlag med nasjonale og regionale planer, blir målet
for Melhus kommunes videre arbeid følgende:
Redusere utslippene av klimagasser med 30 % innen 2020 i forhold til utslippene i 1991.

Melhus Rådhus en flott vinterdag!
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Hovedstrategier
Hovedstrategiene fra forrige plan tas med videre i den nye planen, og gjenspeiler behovet
for å redusere utslipp ut fra det som er kommunens hovedutslippskilder. I tillegg er det tatt
med et eget punkt om formidling og holdningsskapende arbeid, og om klimatilpasning, med
utgangspunkt i nye utfordringer og ny bakgrunnskunnskap. Hovedstrategiene for Klima- og
energiplanen for 2014-2017 blir da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement
Reduserte utslipp fra transport
Klimavennlig landbruk og økt matproduksjon
Redusert energiforbruk i offentlige og private bygg/boliger
Alternativ energiforsyning og energibruk
Tilpasning til et klima i endring

Tiltak på overordnet nivå
Tiltak A Øke kommunens interne kompetanse for å kunne beregne og måle effekt av
kommunens klimagassutslipp innenfor de ulike virksomhetene knyttet til relevante og
gjeldende indikatorer
Tiltak B Foreta kartlegging og måling av klimagassutslipp fra utvalgte kilder i kommunen ved
bruk av tilgjengelige klimakalkulatorer i samarbeid med KS, SSB, og andre relevante
samarbeidspartnere
Tiltak C Kartlegge rammebetingelser og muligheten for økt produksjon og bruk av bioenergi
til fjernvarme i forbindelse med innhenting av anbud.
Tiltak D Bidra til kartlegging og måling av avfall på kommunenivå i samarbeid med Envina

Strategier, mål og tiltak
Hovedstrategiene for reduksjon av utslipp i Melhus kommune er valgt ut fra hva som er
kommunens hovedutslippskilder. Alle strategier er like viktige på hver sin måte, men
kampanjen for økt klimakunnskap og klimaengasjement står øverst fordi den vil være av
betydning for gjennomføring av tiltakene under de øvrige strategiene. Når klimatilpasning
står nederst så skyldes det ikke at dette har lavere prioritet. Det er snarere ment å
tydeliggjøre at effekten av strategiene over innvirker på behovet for klimatilpasningstiltak.
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1. Kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement
Klimaproblemene er omfattende og komplekse, og
skaper lett avmaktsfølelse og passivitet. Melhus
kommune ønsker derfor å formidle kunnskap om
sammenhengen mellom miljø og klimaproblemer og vår
levemåte i direkte dialog med utvalgte målgrupper. Ved
hjelp av konkrete handlingsalternativ ønsker kommunen
å skape vilje til handling og optimisme for fremtiden.
I møte med barn og unge i skoler og barnehager vil kommunen vise hvordan vår levemåte
innvirker på det biologiske mangfoldet i nærområdene. I tillegg vil vi ved hjelp av konkrete
eksempler vise hvordan matvaner og levemåter som gagner miljø og klima, også ser ut til å
gagne vår egen helse. Vi ønsker samtidig å skape en etisk verdidebatt om vår forvaltning av
naturen, inkludert forskjellen i ressursbruk og avfallsmengde mellom fattige og rike land på
kloden. Forventet befolkningsvekst kombinert med endrede produksjonsforhold i kjølvannet
av klimaendringene forutsetter en økt matvareproduksjon på 20 % de neste 20 årene også i
Norge. I vår formidling vil vi derfor tydeliggjøre behovet for å se energi- og ressursbruk og
miljø- og landbruksforvaltning i sammenheng.
Delmål: Kommunen skal gjennom formidling av informasjon og handlingsalternativ øke
barn og voksnes innsikt i sammenhengen mellom vår forbruks- og avfallsvekst og økende
miljø- og klimaendringer, og på samme måte sammenhengen mellom mat, helse og livsstil
og klima og miljø.
Tiltak 1.1. Tilby følgende foredrag med aktivitetsopplegg til skoler, barnehager og andre
aktuelle målgrupper: «Hvordan forbruk og avfallsvekst påvirker klima og økosystem», og
«Helse, mat og klima»
Tiltak 1.2. Skape en etisk verdidebatt om vår forvaltning av naturen, inkludert forskjellen i
ressursbruk mellom fattige og rike land på kloden gjennom foredrag, seminar og
arrangement
Tiltak 1.3. Arrangere årlig miljø- og klimadag med utdeling av kommunens miljø- og klimapris
Tiltak: 1.4. Utfordre barn og unge i Melhus kommune til å foreslå nye konkrete
klimaløsninger, og skape nye produkt av gjenbruksmaterialer som stilles ut på den årlige
miljø- og klimadagen
Tiltak 1.5. Lage utstilling med informasjon og demonstrasjon av energispareløsninger på
kommunens årlige miljø- og klimadag.
Tiltak 1.6. Øke klimakunnskap og klimaengasjement i befolkningen ved utbedring av
kommunens nettportal for miljø- og klimainformasjon, aktiv bruk av media, og
informasjonsfolder med kort oppsummering av mål og tiltak i Klima- og energiplanen.
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2. Reduserte utslipp fra transport
Utslipp fra transport er Melhus kommunes
største utslippskilde. De utgjorde 64 % i
2006 og 57 % i 2009. Det har vært vekst i
utslippene fra veitrafikk nasjonalt, og i
2012 utgjorde dette 19 % av de totale
utslippene. Siden 1990 har utslipp fra
veitrafikk økt med 30 %, og de øker
fortsatt. I Klimameldingen legges det opp
til økt satsning på kollektivtransport, bruk
av jernbane og sjø til godstransport,
bygging av nye gang- og sykkelveier og
tilrettelegging for raskere overgang
klimavennlige kjøretøy og drivstoff.
Delmål: Kartlegge dagens utslipp, og redusere utslippene fra transport med minimum 10 %
fra 2014-2017 ved hjelp av tilrettelegging for økt kollektivandel, alternative drivstoff og
kjøretøy, og ved å få flere personer til å sykle og gå.
Tiltak 2.1 Sørge for gjennomføring av trafikkmålinger i kommunens tettsted med tilknytning
til E6 for å skille lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk
Tiltak 2.2. Reduser antall kjøreturer under 5 km ved samordnet areal/ bolig- og
transportplanlegging, tilrettelegging for gang og sykkelveger og ved holdningskampanjer
blant barn og voksne
Tiltak 2.3. Øke andel kjøretøy i befolkningen og kommunens egen virksomhet som benytter
alternative drivstoff ved hjelp av informasjon og demonstrasjoner, samt tilrettelegging for
ladestasjoner for elbiler
Tiltak 2.4 Kartlegg behov og investere i nye klimavennlige kjøretøy knyttet til vedlikehold,
tilsyn og drift av vann og avløpsanlegg
Tiltak 2.5 Øk kollektivandelen blant yrkespendlere ved bruk av
mobilitets/transportveiledning, kartlegging av behov for matebusser og ytterligere
tilrettelegging for pendlerparkering
Tiltak 2.6 Gjennomføre «Gå til skolen kampanjer» for å få flere barn og unge til å gå til
skolen, og samtidig redusere foreldrekjøring til og fra skolen

Hvis 500.000 nordmenn sykler til og fra jobb, i stedet for å ta bilen 100 dager i året, vil man
sammen bidra til å redusere klimagassutslippene med 150.000 tonn (Klimaløftet)

10

3. Klimavennlig landbruk og økt matproduksjon
I 2009 sto landbruket for 31 % av klimagassutslippene i
kommunen. Utslippene fra landbruket har vært relativt stabile,
men det forventes en vekst knyttet til energibruk og gjødsling for
at mat- produksjonen skal holde tritt med befolkningsveksten. Det
nasjonale målet er et bærekraftig jordbruk med reduserte utslipp
pr. produsert dekar. Det legges opp til en variert bruksstruktur
over hele landet, inkludert utnyttelse av grovfôr og beite. Med
utgangspunkt i vårt lands begrensede matjordarealer,
opprettholdes målsetningene for jordvernpolitikken.

Delmål: Øke produksjonen av mat og fôr, og samtidig redusere utslippene av klimagasser
ved bedre håndtering av gjødsel, økt produksjon av bioenergi og økt opptak av CO2 i skog.

Tiltak 3.1 Redusere omdisponeringen av matjord til andre formål enn matproduksjon til et
minimum gjennom en bevisst arealpolitikk og arealforvaltning.
Tiltak 3.2 Øke lokal matproduksjon ved hjelp av eksisterende tilskuddsordninger og juridiske
virkemidler
Tiltak 3.3 Kartlegge potensialet for økt beitebruk og fôrproduksjon i kommunen
Tiltak 3.4 Opprettholde takten i avvirkningen av gammelskogen, og sørge for rask etablering
av ny skog gjennom oppfølging av hovedplan for skogsbilveger
Tiltak 3.5 Arrangere inspirasjonsseminar for økt bearbeiding og næringsvirksomhet knyttet
til kommunens landbruksprodukter ved å høste erfaring fra inviterte produsenter i regionen
som har skapt vellykket virksomhet
Tiltak 3.6 Arrangere skoleskogdager med skogplanting og praktisk undervisning om skogens
kretsløp og opptak av CO2 i skog i samarbeid med Skogselskapet.
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4. Redusert energiforbruk i offentlige og private bygg/boliger
Den norske bygningsmassen står for om lag 40 % av det totale
energiforbruket. I Melhus kommune utgjorde forbruket til
husholdninger og bygg/anlegg henholdsvis 56 % og 1 % av det totale
energiforbruket. Om lag 80 % av dette var elektrisitet.
Til tross for gjennomførte tiltak har det vært en vekst i
energiforbruket i offentlige bygg. Klimameldingen legger opp til
satsning på klimavennlige bygg ved å skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og tilnærmet nullenerginivå i
2020.

Delmål: Kartlegge og redusere energiforbruket i offentlige bygg og private husholdninger
med minimum 15 % i perioden 2014-2017 ved hjelp av energisparetiltak
Tiltak 4.1 Kartlegge og redusere energiforbruket i offentlige bygg ved hjelp av
energisparekontrakt (EPC-kontrakt).
Tiltak 4.2 Redusere energiforbruket i offentlige bygg ved å utløse potensialet for
atferdsendring gjennom endrede rutiner, informasjon, kompetansebygging og
holdningskampanjer.
Tiltak 4.3 Redusere energiforbruket som følge av endrede energirutiner i et utvalg av skoler
og barnehager fra 2014-2017 ved hjelp av pedagogiske verktøy som Grønt Flagg og
Strømsparegrisen som en del av kommunens miljøledelsessystem (ISO 14001).
Tiltak 4.4 Redusere energibruk til renseanlegg og pumpestasjoner ved hjelp av nye effektive
pumper og pumpehjul som øker antall m3 vann pr. KWh.
Tiltak 4.5 Arrangere energisparekamp mellom husstander ved hjelp av kunnskapsformidling,
informasjon og holdningskampanjer.
Tiltak 4.6 Redusere energiforbruket i flest mulig boliger/husholdninger ved hjelp av
energimerking og gratis rådgivning i perioden 2014-2017 som en del av energisparekampen.

Hvis alle slår av en lyspære 1 time pr dag, vil klimagassutslippene reduseres
med 22.000 tonn. Kilde: Klimaløftet
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5. Alternativ energiforsyning og energibruk
I 2010 var ca. 20 % av det totale energiforbruket
(181,4 GWh) i Melhus kommune fra fornybare
energikilder. Resten var elektrisitet. Norge ligger
på verdenstoppen i gjennomsnittlig forbruk av
elektrisitet pr. innbygger. Redusert energiforbruk
uansett kilde kan bidra til reduserte utslipp fordi
en større andel av forbruket da kan dekkes med
fornybar kraft i det europeiske
kraftforsyningsområdet, som vi er en del av.
Gjennom EUs fornybardirektiv er Norge
forpliktet til å nå en fornybarandel på 67,5 pst. i
2020. I 2010 var andelen om lag 61 pst.
Delmål: Reduser antall oljekjeler i offentlige bygg og private husholdninger til et minimum
i tråd med nasjonale mål, og erstatt olje og elektrisitet til oppvarming med andre
fornybare energikilder.

Tiltak 5.1 Redusere elektrisitetsforbruket i husholdningene, og erstatt 15 % av forbruket
med andre fornybare energikilder i løpet av perioden 2014-2017 ved hjelp av informasjon og
holdningskampanjer.
Tiltak 5.2 Kartlegge antall oljekjeler som fortsatt brukes i private husholdninger, og få faset
ut så mange som mulig fra 2014-2017 ved hjelp av rådgivning og informasjon i samarbeid
med Gauldal Brann og Redning.
Tiltak 5.3 Fase ut oljefyren i 6 av kommunens 12 bygg som fortsatt benytter olje som
spisslast fra 2014-2017 med forbehold om at det er forsvarlig i beredskapssammenheng, og
kan finansieres gjennom EPC-kontrakt
Tiltak 5.4 Gjennomføre tiltak som gjør det mulig å utnytte spill-varmen fra IKT-utstyret i
Rådhuset til annen oppvarming, forutsatt finansiering gjennom EPC-kontrakt
Tiltak 5.5 Øke utnyttelsen av Enovas støtteprogram for omlegging til fornybare energikilder
gjennom økt kompetanse om søknadsprosessene i samarbeid med Enova
Tiltak 5.6 Øk andelen bioenergi til oppvarming av bygg i tråd med nasjonale mål med
forbehold om gjeldende pris på elektrisitet
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6. Tilpasning til et klima i endring
I tråd med nasjonale føringer, må Melhus
kommune i likhet med andre kommuner
opparbeide økt kompetanse om
klimaendringene og de konsekvensene det
kan føre til lokalt. Klimaendringene vil få
innvirkning på arealplanleggingen generelt,
inkludert sikring av areal til økt
matproduksjon. Det vil også få innvirkning på
planlegging og drift av alle kommunale bygg,
samt infrastruktur, som vann, avløp og
overflatehåndtering.

Delmål: Melhus skal være en klimarobust kommune gjennom økt kompetanse om
forebygging og håndtering av klimakonsekvenser, og gjennom kartlegging og
tilrettelegging for sikring av folk, bygg og infrastruktur i møte med klimaendringene.
Tiltak 6.1 Arrangere lokalt seminar for å øke kompetanse om konsekvensene av
klimaendringer lokalt, og hvordan endringene skal håndteres av kommunal sektor og andre
Tiltak 6.2 Kartlegge status og behov for tiltak når det gjelder håndtering av overflatevann,
spesielt i tettbygde strøk med store asfalterte areal
Tiltak6.3 Gjennomgang av små og store vassdrag med tanke på sikring og skadeomfang på
veier og infrastruktur ved ekstreme nedbørsmengder og flom
Tiltak 6.4 Utarbeide nye oppdaterte retningslinjer for dimensjonering av systemet for
håndtering av overflatevann
Tiltak 6.5 Kartlegge vedlikeholdsbehov på kommunale bygg for å hindre fukt og råteskader
ved økte nedbørsmengder og fuktig vær
Tiltak 6.6 Ivareta jordsmonnet for økt matproduksjon i møte med klimaendringer ved å satse
på grøfting, hydrotekniske tiltak for håndtering av økte nedbørsmengder og endret
jordbearbeiding.

Kvål under flommen i 1940
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SAMMENSTILLING AV TILTAK
Tiltak på overordnet nivå
Nr.
Tiltak

Ansvar

Når

Økonomi

Målekriterium

Kommentar/Synergieffekt

Gjennomført
dialog med
relevante
partnere, og
gjennomført
opplæring av
ansatte
Tallfestede
indikatorer for
resultatmåling

Gir et mer målrettet energi- og klima-arbeid, med
mulighet for synliggjøring av resultat

Nye rammebetingelser for
valg av bioenergi.
Lavere
klimafotavtrykk.
Nye avfallstall for
Melhus
kommune.
Redusert
avfallsmengde og
reduserte
klimagassutslipp.

Økt bruk av bioenergi til fjernvarme i tråd med
nasjonale mål

1A

Øke kommunens interne kompetanse for å kunne
beregne og måle effekt av kommunens klimagassutslipp
innenfor de ulike virksomhetene knyttet til relevante og
gjeldende indikatorer

Utviklingsseksjonen

2014

Ikkeøkonomisk
tiltak

1B

Foreta kartlegging og måling av klimagassutslipp fra
utvalgte kilder i kommunen ved bruk av tilgjengelige
klimakalkulatorer i samarbeid med KS, SSB, og andre
relevante samarbeidspartnere
Kartlegge rammebetingelser og muligheten for økt
produksjon og bruk av bioenergi til fjernvarme i
forbindelse med innhenting av anbud.

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Utviklingsseksjonen og
Bygg og
eiendom

2014

Ikkeøkonomisk
tiltak

Bidra til kartlegging og måling av avfall på kommunenivå
i samarbeid med Envina IKS

Utviklingsseksjonen

2014

Ikkeøkonomisk
tiltak

Når

Økonomi

Målekriterium

Kommentar/Synergieffekt

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Gjennomførte
foredrag og antall
deltagere

Økt innsikt og engasjement, og vilje til å gå fra ord
til handling. Inngår i kjerneområdet til kommunens
vennskapssamarbeid med Taveta.

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk

Synlig debatt i det
offentlige rom

Bidra til trygghet og livsgrunnlag for kommende
generasjoner på tvers av landegrensene. Inngår i

1C

1D

1. Kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement
Nr.
Tiltak
Ansvar
1.1

1.2

Tilby følgende foredrag med aktivitetsopplegg til skoler,
barnehager og andre aktuelle målgrupper: «Hvordan
forbruk og avfallsvekst påvirker klima og økosystem», og
«Helse, mat og klima»
Skape en etisk verdidebatt om vår forvaltning av
naturen, inkludert forskjellen i ressursbruk mellom
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Som over

Inngår som del av miljøaspekt i med kommunens
miljøledelsessystem (ISO 14001). Også en
forutsetning for å kunne måle effekt av
holdningsskapende arbeid for redusert
avfallsmengde.

fattige og rike land på kloden gjennom foredrag,
seminar og arrangement

tiltak

gjennom media
og internett,
inkludert sosiale
media
Gjennomført
arrangement,
antall deltagende
og antall
medieoppslag
Antall utstilte/
originale produkt
og forslag

kjerneområdet til kommunens
vennskapssamarbeid med Taveta.

Inspirere til å endre energibruk i egen hverdag og
bedrift. Fokus på kommunens miljøsertifiserte
virksomheter/bedrifter

1.3

Arrangere årlig miljø- og klimadag med utdeling av
kommunens miljø- og klimapris

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

1.4

Utfordre barn og unge i Melhus kommune til å foreslå
nye konkrete klimaløsninger, og skape nye produkt av
gjenbruksmaterialer som stilles ut på den årlige miljøog klimadagen
Lage utstilling med informasjon og demonstrasjon av
energispareløsninger på kommunens årlige miljø- og
klimadag

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Øke klimakunnskap og klimaengasjement i befolkningen
ved utbedring av kommunens nettportal for miljø- og
klimainformasjon, aktiv bruk av media, og
informasjonsfolder med kort oppsummering av mål og
tiltak i Klima- og energiplanen.

Utviklingsseksjonen
Servicesenteret

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Oppslutning fra
folk flest,
næringsliv og
media
Ferdig utarbeidet
informasjonsfolder. Antall
medieoppslag,
reportasjer og
miljø- og klimaråd
på nettsiden

Ansvar

Når

Økonomi

Målekriterium

Kommentar

Utviklingsseksjonen
Teknisk drift
Utviklingsseksjonen
Arealforvaltning
Teknisk drift

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak
Ikkeøkonomisk
tiltak

Gjennomførte
trafikkmålinger

Forutsetter samarbeid med Statens Vegvesen og
evt. andre relevante partnere

Økt antall
personer som
sykler og går.
Tilrettelagte gang
og sykkelveier.
Antall holdningskampanjer.

Forutsetter «Gå til skolen» aksjoner og måling av
antall barn og unge som sykler, og
spørreundersøkelse og kartlegging av voksnes
reisevaner. Bidrar til fysisk aktivitet og god
folkehelse.

1.5

1.6

2. Reduserte utslipp fra transport
Nr.
Tiltak
2.1

2.2

Sørge for gjennomføring av trafikkmålinger i
kommunens tettsted med tilknytning til E6 for å skille
lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk
Reduser antall kjøreturer under 5 km ved samordnet
areal/ bolig- og transportplanlegging, tilrettelegging for
gang og sykkelveger og ved holdningskampanjer blant
barn og voksne

20142017
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Omdømmebygging, bedre miljø- og
klimaengasjement i lokalsamfunnet, og
synliggjøring av konkrete handlingsalternativ

Økt engasjement blant unge, og opplevelse av å
være til nytte i samfunnet

Opplevelse av at klimasaken står i fokus og blir tatt
på alvor i kommunen. God omdømmebygging.

2.3

Øke andel kjøretøy i befolkningen og kommunens egen
virksomhet som benytter alternative drivstoff ved hjelp
av informasjon og demonstrasjoner, samt tilrettelegging
for ladestasjoner for elbiler

Utviklingsseksjonen
Økonomiseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

2.4

Kartlegge behov og investere i nye klimavennlige
kjøretøy knyttet til vedlikehold, tilsyn og drift av vann og
avløpsanlegg

Teknisk drift

20142015

Ikkeøkonomisk
tiltak

2.5

Øk kollektivandelen blant yrkespendlere ved bruk av
mobilitets/transportveiledning, kartlegging av behov for
matebusser og ytterligere tilrettelegging for
pendlerparkering
Gjennomføre «Gå til skolen kampanjer» for å få flere
barn og unge til å gå til skolen, og samtidig redusere
foreldrekjøring til og fra skolen

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Ansvar

Når
20142017

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

2.6

3. Klimavennlig landbruk og økt matproduksjon
Nr.
Tiltak

Reduserte
klimagassutslipp.
Antall kjøretøy og
ladestasjoner.
Reduserte
klimagassutslipp.

Øke kommunens omdømme som miljøkommune.

Antall utskiftede
kjøretøy.
Reduserte
klimagassutslipp.
Økt antall
pendlere og
reduserte utslipp
CO2.
Økt antall barn
som sykler og går.
Reduserte
klimagassutslipp.

Bedret HMS/Trafikksikkerhet

Økonomi

Målekriterium

Kommentar

Ikkeøkonomisk
tiltak

Antall registrerte
dekar
omdisponert

Avgjørende for økt matproduksjon i en verden med
stor befolkningsvekst og økende antall fattige

Økt forståelse for landbrukets betydning i
klimasammenheng, og optimisme i
landbruksnæringen.

3.1

Redusere omdisponeringen av matjord til andre formål
enn matproduksjon til et minimum gjennom en bevisst
arealpolitikk og arealforvaltning

3.2

Øke lokal matproduksjon ved hjelp av eksisterende
tilskuddsordninger og juridiske virkemidler

Utviklingsseksjonen,
Arealforvaltning
Arealforvaltning

3.3

Kartlegge potensialet for økt beitebruk og fôrproduksjon
i kommunen

Arealforvaltning

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Økt driftsareal,
korn, potet og
andre produkt.
Økt antall storfe
og økt
melkevolum.
Kartlagt antall
areal som kan
benyttes på sikt

3.4

Opprettholde takten i avvirkningen av gammelskogen,

Areal-

2014-

Ikke-

Avvirkning av m

17

3

Hvile til og fra jobb. En god og avslappende dupp
på buss og tog

Gjennomføres I samarbeid med skolene og Teknisk
drift. Mer fysisk aktivitet og bedre folkehelse, samt
bedre trafikksikkerhet.

Gjennomføres i samarbeid med annen virksomhet.
Viktig for verdens matvaresituasjon, og redusert
import av fôr fra fattige land som trenger arealene
til dyrking av egen mat.
Økt opptak av CO2 i skog i tråd med internasjonale

og sørge for rask etablering av ny skog gjennom
oppfølging av hovedplan for skogsbilveger

forvaltning

2017

økonomisk
tiltak

skog, og antall
dekar med
nyplantet skog.
Opptak av CO2 i
skog.
Oppslutning og
mediedekning

retningslinjer i henhold til Kyotoavtalen.

3.5

Arrangere inspirasjonsseminar for økt bearbeiding og
næringsvirksomhet knyttet til kommunens
landbruksprodukter ved å høste erfaring fra inviterte
produsenter i regionen som har skapt vellykket
virksomhet

Arealforvaltning
Utviklingsseksjonen

2015

Ikkeøkonomisk
tiltak

3.6

Arrangere skoleskogdager med skogplanting og praktisk
undervisning om skogens kretsløp og opptak av CO2 i
skog i samarbeid med Skogselskapet

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Antall
arrangement,
skoler og elever
som har deltatt

Økt innsikt i naturens kretsløp

Arealforvaltning

4. Redusert energiforbruk i offentlige og private bygg/boliger
Nr.
Tiltak
Ansvar

Økt lokal næringsdrift basert på lokale matvarer.
Økt optimisme i landbruket.

Når

Økonomi

Målekriterium

Kommentar

4.1

Kartlegge og redusere energiforbruket i offentlige bygg
ved hjelp av energisparekontrakt (EPC-kontrakt).

Bygg og
eiendom

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Innsparingen i form av redusert energiforbruk skal
dekke kostnadene av tiltakene.

4.2

Redusere energiforbruket i offentlige bygg ved å utløse
potensialet for atferdsendring gjennom endrede rutiner,
informasjon, kompetansebygging og
holdningskampanjer.

Bygg og
eiendom

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Antall bygg som
omfattes av EPCkontrakt.
Redusert
energiforbruk i
KWh, og
reduserte
klimagassutslipp.
Fokus i media og
på kommunens
nettside.
Redusert
energiforbruk i
KWh, og
reduserte
klimagassutslipp.
Fokus i media og
på kommunens

Utviklingsseksjonen
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Økt engasjement for energi- og klimaspørsmål.

4.3

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Teknisk drift

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Arrangere energisparekamp mellom husstander ved
hjelp av kunnskapsformidling, informasjon og
holdningskampanjer.

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Energimerking og gratis rådgivning av flest mulig
boliger/husholdninger i perioden 2014-2017 som en del
av energisparekampen

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

nettside.
Redusert
energiforbruk i
KWh, og
reduserte
klimagassutslipp.
Fokus i media og
på kommunens
nettside.
Redusert
energiforbruk i
KWh, og
reduserte
klimagassutslipp.
Antall deltagende
husstander.
Redusert
energiforbruk i
KWh, og
reduserte
klimagassutslipp.
Fokus i media og
på kommunens
nettside.
Antall
energimerkede
boliger.

Ansvar

Når

Økonomi

Målekriterium

Kommentar

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Redusert
elektrisitetsforbruk, og økt
andel boliger med
vedovner og
varmepumper
(SSB og Tr.Energi)

Aktuelt her å samarbeide med Gauldal Brann og
Redning

Redusere energiforbruket som følge av endrede
energirutiner i et utvalg av skoler og barnehager fra
2014-2017 ved hjelp av pedagogiske verktøy som Grønt
Flagg og Strømsparegrisen som en del av kommunens
miljøledelsessystem (ISO 14001)

Bygg og
eiendom

4.4

Redusere energibruk til renseanlegg og pumpestasjoner
ved hjelp av nye effektive pumper og pumpehjul som
3
øker antall m vann pr. KWh

4.5

4.6

5. Alternativ energiforsyning og energibruk
Nr.
Tiltak
5.1

Redusere elektrisitetsforbruket i husholdningene, og
erstatt 15 % av forbruket med andre fornybare
energikilder i løpet av perioden 2014-2017 ved hjelp av
informasjon og holdningskampanjer

Utviklingsseksjonen
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Økt kunnskap om klima- og energi hos barn og
unge.

Synliggjøring av nye tekniske løsninger i media og
på nettside.

Økt engasjement i befolkningen

Økt engasjement i befolkningen

5.2

Kartlegge antall oljekjeler som fortsatt brukes i private
husholdninger, og få faset ut så mange som mulig fra
2014-2017 ved hjelp av rådgivning og informasjon i
samarbeid med Gauldal Brann og Redning

Utviklingsseksjonen

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

5.3

Fase ut oljefyren i 6 av kommunens 12 bygg som fortsatt
benytter olje som spisslast fra 2014-2017 med forbehold
om at det er forsvarlig i beredskapssammenheng, og kan
finansieres gjennom EPC-kontrakt

Bygg og
eiendom

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

5.4

Gjennomføre tiltak som gjør det mulig å utnytte spillvarmen fra IKT-utstyret i Rådhuset til annen
oppvarming, forutsatt finansiering gjennom EPCkontrakt

Bygg og
eiendom

20142017

Ikkeøkonomisk
tiltak

Øke utnyttelsen av Enovas støtteprogram for omlegging
til fornybare energikilder gjennom økt kompetanse om
søknadsprosessene i samarbeid med Enova

Bygg og
eiendom

2014

Ikkeøkonomisk
tiltak

Bygg og
eiendom

20142017

5.5

Antall utfasede
oljekjeler.
Reduserte
klimagassutslipp i
kg CO2
ekvivalenter.
Antall utfasede
oljekjeler.
Reduserte
klimagassutslipp i
kg CO2
ekvivalenter.
Antall KWh
utnyttet og antall
m2 oppvarmet.
Redusert
energibruk/KWh.
Økt bruk av
støttesystemet i
egen virksomhet

Aktuelt her å samarbeide med Naturvernforbundet
i Sør-Trøndelag

Ikkeøkonomisk
tiltak

Antall bioenergifyrte varmekjeler

Punktet forutsetter arbeid med Tiltak c,
Overordnet mål, s. 8.

IKT-seksjonen

Nasjonal målsetning som er vektlagt i
Klimameldingen

Mål å kunne bruke Enovas støtteordninger uten
bruk av ekstern konsulent

Utviklingsseksjonen
5.6

Øk andelen bioenergi til oppvarming av bygg i tråd med
nasjonale mål med forbehold om gjeldende pris på
elektrisitet

6. Tilpasning til et klima i endring
Nr.
Tiltak

Ansvar

Når

Økonomi

Målekriterium

Kommentar

6.1

Arrangere lokalt seminar for å øke kompetanse om
konsekvensene av klimaendringer lokalt, og hvordan
endringene skal håndteres av kommunal sektor og
andre

Utviklingsseksjonen

2014

Ikkeøkonomisk
tiltak

Økt trygghetsfølelse i forhold til hyppigere
ekstremvær

6.2

Kartlegge status og behov for tiltak når det gjelder
håndtering av overflatevann, spesielt i tettbygde strøk
med store asfalterte areal

Teknisk drift

2014

Ikkeøkonomisk
tiltak

Gjennomført
seminar og
informasjon på
nettside og i
media
Statusrapport.
Informasjon i
media og på
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Reduserte vannskader på boliger, kjøretøy, bygg og
anlegg.

6.3

Gjennomgang av små og store vassdrag med tanke på
sikring og skadeomfang på veier og infrastruktur ved
ekstreme nedbørsmengder og flom

Teknisk drift
Utviklingsseksjonen

2015

Ikkeøkonomisk
tiltak

6.4

Utarbeide nye oppdaterte retningslinjer for
dimensjonering av systemet for håndtering av
overflatevann
Kartlegge vedlikeholdsbehov på kommunale bygg for å
hindre fukt og råteskader ved økte nedbørsmengder og
fuktig vær
Ivareta jordsmonnet for økt matproduksjon i møte med
klimaendringer ved å satse på grøfting, hydrotekniske
tiltak for håndtering av økte nedbørsmengder og endret
jordbearbeiding
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nettside.
Statusrapport.
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Ny retningslinje
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Tilstandsrapport.
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Forutsetning for økt sikkerhet

Effekten av klimaendringene gjør seg gjeldende
raskere enn antatt, også lokalt, og øker behovet for
jevnlige oppdateringer av retningslinjene
Det er en forutsetning for riktig materialvalg og
reduserte vedlikeholdskostnader på sikt
Omfattes av støtte og tilskuddsordninger
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