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Gamle Lundamo skole er blitt revet i planperioden. Det gikk med om lag 20 000 liter olje pr. år
til den gamle oljekjelen ved skolen. Det tilsvarer en reduksjon av CO2-utslipp på ca. 60 tonn.

Foto: Melhus kommune
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1 Sammendrag
Denne statusrapporten gir en kort oversikt over det som er gjennomført av Melhus kommunes Energi- og klimastrategi for 2009-2012. I
rapporten gjøres det rede for bakgrunnen for rapporten, og de hovedmål og delmål som resultatene er målt ut fra. Det gjøres også rede for
hvilke indikatorer og målemetoder som er utgangspunktet for kartleggingen av resultatene.
Det har ikke vært mulig å si noe presist om utviklingen av klimagassutslippene fra 2009-2012 med utgangspunkt i referansetallene fra 2006.
Årsaken er at Statistisk sentralbyrå (SSB) ikke har offentligjort tall for klimagassutslipp på kommunenivå etter 2011. Det vises til vedlagte
begrunnelse fra SSB. Denne rapporten gjør nærmere rede for dette under pkt. 3. Vi har derfor ikke et godt nok grunnlag for å si om
målsetningen om 10 % reduksjon av utslippene med utgangspunkt i referansetallene fra 2006 er nådd. Vi kan derimot si noe om den
sannsynlige utviklingen ut fra faktorer på nasjonalt nivå. I tillegg kan det vises til resultater ut fra andre indikatorer som energibruk,
energiproduksjon, pendling, antall personbiler, avfallsvekst osv. Det tas forbehold om at noen av tallene er upresise p.g.a. usikkerhet knyttet til
beregningsgrunnlag og beregningsmetode. Grunnen til dette er også omtalt i pkt. 3. De ansvarlige for gjennomføring av tiltakene i Melhus
kommune har heller ikke hatt forutsetning for å omregne de ulike resultatene til tallfestede kg CO2-ekvivalenter. Det skyldes bl.a. at
beregningsgrunnlaget for potensiell utslippsreduksjon, slik det er uttrykt i faktagrunnlaget for Klima- og energistrategien for 2009-2012, også
har vært mangelfulle. Det er videre slik at en stor del av tiltakene ikke har latt seg måle ut fra andre valgte indikatorer som f.eks. redusert
energiforbruk. Kommunen har i dag ikke verktøy for å måle den virkelige temperaturkorrigerte effekten av tiltakene. Arbeid med å få fram
bedre beregningsgrunnlag og målemetoder, samt kompetanse for å kunne omregne ulike utslipp til CO2-ekvivalenter kan med fordel løftes
fram i planperioden 2014-2017.
Det er også grunn til å nevne at det i Klima- og energistrategien for 2009-2012 ikke gjøres rede for hvorfor det er valgt referansetall fra 2006.
Referansetall fra 1990/ 1991 benyttes på nasjonalt og regionalt nivå. Samme referansetall ville gjort det lettere å se utviklingen i kommunen i
sammenheng med den generelle utviklingen på nasjonalt og regionalt nivå. I revidert Klima- og energiplan for Melhus kommune 2014-2017
bør det vurderes å benytte referansetall som gir et godt sammenligningsgrunnlag med nasjonale og regionale utslippstall. Det bør i tillegg
avklares hvilke målekriterier som skal gjelde for de ulike tiltakene med utgangspunkt i definerte indikatorer slik at man i neste omgang har
grunnlag for å si om målene som er satt blir nådd.
Statusrapporten gir likevel et bilde på den samlede innsatsen som Melhus kommune har gjort for å redusere utslippene av klimagasser fra
2009-2012. Klima- og energistrategiens tiltaksdel fra 2009 omfattet 8 ulike delmål med til sammen 56 prioriterte tiltak, og av disse er 47
gjennomført/igangsatt. En viktig grunn til den gode oppfølgingen av tiltakene, er at de er innarbeidet i kommunens økonomi- og
handlingsplan, og i kommunens miljøledelsessystem (ISO 14001).
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Innen transport, er det lagt til rette for flere parkeringsplasser for pendlere i forbindelse med det forbedrede kollektivtilbudet i regi av
Miljøpakken i Trondheim. I det utvidede takst-området (fra 1. januar 2011) som omfatter Melhus t.o.m. Ler, har passasjertallet økt med 49
prosent fra 2010-2012, og ifølge tall fra Miljøpakken økte trafikken fra Melhus med 55 prosent fra 2010-2012. Antall personbiler i perioden har
økt fra 7600 i 2009 til 8422 i 2012. I samme periode har antall elbiler økt fra 1 til 29, og antallet ladestasjoner har også økt. Antallet gang- og
sykkelveier som manglet i 2005, var 14 definerte strekninger. Et overblikk i november 2013 viser at en er ferdig bygd, og at to er under bygging.
Videre er to under planlegging/regulering. Hvor mange flere som sykler og går som et resultat av dette finnes det ikke tall på.
Når det gjelder alternativ energiforsyning, så er oljefyrene ved Gåsbakken, Lundamo og Rosmælen skiftet ut med alternative energikilder.
Beregninger av forbruket bare på Lundamo skole representerer en reduksjon i utslippene av CO2 på om lag 60 tonn pr. år. Planene om bruk av
bioenergi som kilde til varmekjelen på Horg sykehjem ble foreløpig skrinlagt fordi det resulterte i en merkostnad på om lag 150 000 kroner årlig
i forhold til oppvarming ved bruk av elektrisitet. Oppsummering av alle tiltak for å redusere energiforbruket i offentlige bygg viser at det er
oppnådd gode resultat på enkelte bygg og anlegg, men at det samlede forbruket har økt i perioden. På strekninger med veglys er flere
armaturer skiftet ut med mer energieffektive pærer, inkludert LED. Effekten av tiltaket er så langt ikke målt.
Innenfor området klimavennlig landbruk, så har de fleste av tiltakene handlet om informasjon og forvaltning av lover og forskrifter, inkludert
ulike tilskuddsordninger. Det er ikke mulig å måle direkte effekt av disse tiltakene. Innen skogbruk, har kommunen bidratt gjennom
tilskuddsordninger til at det er avvirket 105 000 m3 gammelskog, og plantet 586 000 nye planter. Kommunen har bidratt til utarbeidelse av
skogbruksplaner for den enkelte skogeiendom i kommunen, og det er foretatt ungskogpleie fordelt på 4367 dekar.
Kampanjen om klima og forbruk har bidratt til økt engasjement for klimasaken bl.a. som resultat av foredrag fra Melhus kommune i samarbeid
med prosjektet Klimaråd Underveis ved alle skoler i kommunen. Det kan vises til stor aktivitet ved mange skoler og barnehager, og det har
resultert i omtale både i lokale media og på kommunens hjemmeside. Kampanjen hadde også som mål å bidra til reduserte utslipp fra
vedfyring gjennom informasjon om rett fyring og utskifting av gamle vedovner i samarbeid med feievesen/brannvesen. Informasjon fra Gauldal
Brann og Redning, viser at det pr. november 2013 er registrert 7549 ildsteder som er i bruk. Erfaringsmessig er det grunn til å tro at 40 % av
disse er rentbrennende ildsteder. Gauldal Brann og Redning har fått 300 innmeldinger om rentbrennende ildsteder som er montert av firma i
perioden 2009-2012. Når det gjelder målet om redusert energiforbruk til husholdninger i forhold til 2006, så har det snarere økt. Kommunens
totale energiforbruk lå på 205, 8 GWh i 2006. Totalforbruket i 2010 var på 181,4 GWh. Av dette var om lag 80 % elektrisitet.
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I arbeidet med statusrapporten er det kommet tilbakemeldinger fra virksomhetene om at forrige plan innehold for mange tiltak. Den samlede
oppfordringen til det videre energi- og klimaarbeidet har vært at tiltakene må bli færre og mer konkret. Det er også blitt lagt vekt på at
oppnådde resultat, enten det gjelder målbare eller ikke målbare tiltak, må synliggjøres i større grad enn til nå.
Samlet sett gir statusrapporten et godt utgangspunkt for å videreutvikle kommunens klima- og energiarbeid, og legges derfor til grunn for
utarbeiding av ny revidert plan for perioden 2014-2017.

2 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.
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3 Bakgrunn
Melhus kommune vedtok sin første Energi og klimastrategi 12.5. 2009, med varighet ut 2012. Planen besto av en faktadel og en tiltaksdel, og
var utarbeidet av Tempero Energitjenester AS ved Øyvind Moe i samarbeid med Melhus kommune. I henhold til Planstrategi for Melhus
kommune 2012-2015, utarbeides ny revidert Klima- energiplan for 2014-2017.
Klimautfordringene er større enn noen gang, og vi har et felles ønske om at klimagassutslippene skal reduseres. Da er det viktig for
motivasjonen at de målene som er satt blir nådd. Før arbeidet starter med å nå nye resultatmål i plan for 2014-2017, har vi derfor tatt et
tilbakeblikk for å se om målene i forrige plan er blitt nådd, og hvordan tiltakene i planen er blitt fulgt opp. Erfaringene blir lagt til grunn for
utarbeiding av den nye planen.
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. Målene i planen skulle nås ut fra summen av delmål knyttet til følgende hovedstrategier:
1.
2.
3.
4.
5.

Klimavennlig transportplanlegging
Alternativ energiforsyning
Klimavennlig landbruk
Klimakampanje husholdning og forbruk
Redusert energibruk i offentlige bygg

4 Utgangspunkt for måling av resultatene
Energi- og klimastrategiens faktadel dannet utgangspunktet og tallgrunnlaget for tiltaksdelen, deriblant offisielle tall for klimagassutslipp
fordelt på kommuner fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). På nasjonalt og regionalt nivå er det utslippstall fra 1990 og 1991 som legges til grunn for
målene som er satt. Det var først i 1991 at det ble lagt fram statistikk for klimagassutslipp fordelt på fylker og kommuner fra SSB. På nasjonalt
og regionalt nivå er målet å redusere utslippene av klimagasser med 30 % innen 2020 i forhold til 1990 og 1991-nivå. I Melhus var hovedmålet i
Energi og klimastrategien 2009-2012 å redusere klimagassutslippene med 10 % i forhold til utslippene i 2006. I strategien gjøres det ikke rede
for hvorfor referansetallene er fra 2006, men de må nødvendigvis bli utgangspunktet for denne statusrapporten. Det bør imidlertid vurderes å
endre referansegrunnlaget til 1991 i hovedmålsettingen for reduserte utslipp i ny revidert KE-plan for 2014-2017, og videre til 2020.
I denne rapporten skal vi likevel starte med å se på totalutslippene i Melhus kommune for 1991 og sammenligne dem med tallene for 2006
fordi det gir en mulighet for å si noe generelt om utslippene over tid, også sett i forhold til andre. Det ideelle hadde vært om vi også kunne gi en
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samlet oversikt over utslippene fra 1991-2012 basert på sammenlignbare tall fra SSB. Det er dessverre ikke mulig. I februar 2011 la SSB fram
den foreløpig siste statistikken for utslipp av klimagasser fordelt på den enkelte på kommune. De siste utslippstallene er fra 2009. Etter 2011
har SSB ikke offentligjort tall for klimagassutslipp på kommunalt og fylkeskommunalt nivå med den begrunnelsen at det tidligere har vært for
stor usikkerhet knyttet til tallene. Det gjelder bl.a. utslippene fra transport, der lokal trafikk i kommunen ikke har vært holdt adskilt fra
gjennomgangstrafikk. Det gjelder også avfallstall fra interkommunale avfallsselskap, der tallene har vært presentert samlet for flere
kommuner.1 Til orientering kan nevnes at SSB per april 2013 er i dialog med Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet og NVE om videre
utvikling og finansiering av regionale energi- og utslippstall.
Selv om det ikke foreligger tall fra SSB på kommunens klimagassutslipp etter 2009, vil vi kunne si noe om resultatet av tiltakene i planen fra
2009-2012 ut fra andre relevante indikatorer i tråd med hovedstrategiene for utslippsreduksjoner. Disse indikatorene vil bl.a. være stasjonært
energibruk (med forbehold om at tallene ikke er temperaturkorrigerte) bruk av fornybare energikilder, avfallsmengder, antall pendlere og
andel kollektive reiser for å nevne noen. Resultatene er da basert på tall fra Lokal Energiutredning fra TrønderEnergi, Envina IKS og andre
relevante tall fra SSB. Utover det bygger rapporten hovedsakelig på statistikk og rapporter i tilknytning til kommunens økonomi og
handlingsplan, og miljøledelsessystemet ISO 14001. Ikke minst har samtaler med de som har hatt ansvar for gjennomføring av tiltakene vært
viktige. De har også gjort det mulig å si noe om tiltak som ikke er blitt gjennomført, og hva som er begrunnelsen for det.

1

Se vedlagte begrunnelse fra SSB.
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5 Klimagassutslipp 1990-2012

Figur 5.1 (venstre) Utvikling av ulike klimagassutslipp i Norge 1990-2012. Mill. tonn CO2-elvivalenter. Figur 5.2. Innenlands utslipp av klimagasser etter kilde, 1990-2012.
Mill. tonn CO2-elvivalenter. Kilde: SSB

Før vi ser på de konkrete resultatene av kommunens klima- og energi-mål og de gjennomførte tiltakene, skal vi her se på overordnede
utslippstall. De nasjonale utslippstallene fra 1990-2012 viser at det har vært en generell vekst i utslippene i perioden. De høyeste utslippene så
langt var i 2007. Etter det fikk vi en nedgang i 2008 og 2009, som blir begrunnet med finanskrisen. Lavere vekst i økonomien ga også lavere
utslipp. Etter 2009 steg utslippene i 2010, men ikke opp til 2007-nivå. Deretter sank utslippene fra 2010 til 2012, og ifølge SSB har det
sammenheng med lavere utslipp fra gasskraftverk som har vært lite kjørt. Utslippene i 2012 var høyere enn i 2009, men lavere enn i 2006. Men
utslippene i 2012 var likevel 5,1 prosent høyere enn i 1990. I tabellen til høyre ser vi utslippene fordelt på kilde i samme periode. Her ser vi at
det har vært en generell vekst fra de fleste utslippskilder siden 1990 med unntak av nedgangen fra industri og bergverk, samt en svak nedgang
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fra landbruk. Vi ser også at det har vært en nedgang i utslipp knyttet til oppvarming av bygg. Olje og gassvirksomheten står for de største
utslippene i tillegg til de økende utslippene fra transport.

Figur 5.3 (venstre). Utslipp av klimagasser i Melhus kommune 1991-2009. 1000 tonn CO2-ekvivalenter. Figur 5.4. (høyre) Klimagassutslipp, Melhus kommune, fordelt på
kilde, 2009. Kilde: SSB

I figuren til venstre ser vi at det har vært en generell økning i utslippene av klimagasser fra Melhus kommune fra 1991 til 2009, inkludert
perioden fra 2006 til 2009 (tall fra SSB). Det var et utslipp på ca. 71 000 tonn i 1991. Utslippene flatet imidlertid ut fra 2008-2009, og har nok
også her sammenheng med finanskrisen. I 2006 viser energi- og klimastrategiens faktadel at Melhus kommune hadde et utslipp av klimagasser
på om lag 78 200 tonn CO2. Av disse var 28 % fra prosessutslipp (inkludert landbruk), ca. 64 % fra mobile kilder (inkludert trafikk) og 6 % fra
stasjonært energiforbruk. De siste 2 % var fra prosess/industri. Dersom utslippene i 2006 fordeles på antall innbyggere, var det utslipp pr.
person pr. år på 5,51 tonn. Utslippene i 2009 var på til sammen 86 000 tonn CO2-ekvivalenter. I tabellen over til høyre ser vi hvordan
utslippene fordeler seg pr. kilde. Ser vi på gjennomsnittlig utslipp av CO2 ekvivalenter i 2009 pr. person i Melhus kommune, så lå de på ca. 5, 87
tonn. Framskrivninger fra faktadelen i forrige KE-plan viser at utslippene i 2012 kom til å være ca. 82 000 tonn. Vi har nå sett at de var på
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86 000 tonn allerede i 2009. Ut fra de nasjonale utslippstallene er
det grunn til å tro at de også har steget etter det. Men i og med at
det ikke finnes tall fra SSB på utslippene fra Melhus kommune etter
2009, kan det ikke sies noe sikkert om utviklingen i perioden 20092012. Dersom det tas utgangspunkt i framskrivningene om et
utslipp på 82 000 tonn i 2012, og deler det på antall innbyggere i
2012 (15 392 personer), gir det derimot et gjennomsnittlig utslipp
pr. person pr. år på 5,33 tonn. Dette er altså lavere enn utslippene
både i 2009 og i 2006. Nedgangen fra 2006 til 2012 var ut fra denne
sannsynlighetsberegningen på 3,3 %, dvs. 6,7 % fra målet. For å gi
et generelt innblikk i utviklingen i Melhus, kan det være interessant
å se på nasjonale utslipp av klimagasser per innbygger. Tallene viser
at utslippene her har gått ned i planperioden 2009-2012 med
unntak av økningen fra 2009-2010. 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 altså gått ned med 11 % i
forhold til 1990. Utslippene av CO2 var på 10, 5 tonn, og ligger
dermed 7 % over utslippene i 1990.

Figur 5.5. Utslipp av CO2 og klimagasser i alt pr. innbygger, Norge, 1990-2012. Tonn CO2-ekvivalenter. Kilde: SSB

En stor del av CO2 utslippene er fra trafikk, og disse utslippene øker fortsatt. Det må nevnes her at gjennomsnittstallene fra Melhus kommune
ligger under de nasjonale gjennomsnittstallene fordi de ikke omfatter olje- og gassvirksomheten. Klimaendringene kjenner ingen landegrenser,
og andre land opplever større konsekvenser av endringene enn det vi gjør her nord. Utslippsreduksjonen i den vestlige verden knyttet til
finanskrisen viste tydelig at det er en sammenheng mellom høye klimagassutslipp, høyt energiforbruk og materiell velstand. 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 og de laveste utslippene. Det er bakgrunnen for at klimarettferdighet ligger til
grunn for internasjonal og nasjonal klimapolitikk. Vårt arbeid for reduserte utslipp er en forutsetning for at andre lands velstand kan øke
innenfor klodens tålegrense.
11

6 Gjennomførte klimatiltak i Melhus kommune 2009-2012
Med utgangspunkt i hovedmålet for kommunens klima- og energistrategi for 2009-2012, ble det formulert 8 ulike delmål fordelt på de fem
hovedstrategiene for tiltak. Under de 8 delmålene ble det til sammen formulert 56 tiltak. Noen av delmålene omfattet beregnet effekt av
gjennomførte tiltak i form av reduserte utslipp i tonn eller redusert energiforbruk i antall kilowatt. Av de 56 tiltakene var 15 økonomiske tiltak
som krevde økonomiske bevilgninger og /eller investeringer for å bli gjennomført. I tabellen under ser vi i første omgang hvordan det samlede
antallet tiltak fordeler seg på de fem hovedstrategiene og hvem som har hatt ansvar for gjennomføringen. Kartleggingen av status er basert på
rapporteringen gjennom kommunens styringssystem, og samtaler med de ansvarlige virksomhetene på overordnet nivå.
De 5 hovedstrategiene

I alt

Antall
delmål

Antall
tiltak

Antall gjennomførte tiltak/
igangsatt arbeid

Ansvar

1. Klimavennlig
transp. planlegging

1

3

3

Alle virksomheter (1) Rådmannen (1)
Arealforvaltning (1)

2. Alternativ
energiforsyning

2

12

10

Arealforvaltning (7), Bygg og eiendom (3),
Rådmannen (1), Teknisk drift (1)

3. Klimavennlig
landbruk

1

10

6

Arealforvaltning

4. Klimakampanje
husholdning og
forbruk
5. Redusert
energibruk i
offentlige bygg

1

7

6

Arealforvaltning (2), Utviklingsseksjonen (2)
Felles ansvar/flere virksomheter (3)

3

24

Bygg og eiendom (9), Rådmannen/Bygg og
eiendom (9), Teknisk drift (1), Rådmannen (1),
Alle virksomheter/sektorer (3)

8

56

22
Det tas forbehold om at de to
tiltakene som ikke er
gjennomført er utredet. Se
pkt. 6 g, 4 og 8. Ett av de
gjennomførte tiltakene, pkt. 6
g, 3, er delvis gjennomført.
47
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Oversikten viser at 47 av 56 (83 %) av tiltakene er igangsatt og/eller gjennomført. Det bekrefter at arbeidet med klima- og energiplanen er blitt
prioritert, og at det også er innarbeidet i kommunens rapporterings- og styringssystem på en god måte. Det har vært er en forutsetning for
utarbeiding av denne statusrapporten. Oversikten gir videre grunnlag for å si noe om selve arbeidet, og hvordan det har vært fordelt på de
ulike virksomhetene i forhold til resultatmålene. Det gir nyttige erfaringer som kan benyttes til å gjøre det videre arbeidet med klima- og energi
i kommunen enda bedre og mer målrettet.
Vi ser at antall tiltak fordeler seg ulikt på de ulike virksomhetene som er ansvarlig for gjennomføringen. Arealforvaltning, inkludert Landbruk,
har alene ansvar for 16 av 56 tiltak (29 %). Bygg og eiendom har hatt hovedansvar og medansvar for til sammen 21 av tiltakene (37 %). De
øvrige 34 % av tiltakene fordeler seg på flere virksomheter, som Rådmannen, Utviklingsseksjonen og Teknisk drift.
I utgangspunktet kan det se ut til at fordelingen av antall tiltak på de ulike hovedstrategiene ikke samsvarer med det som burde vært
prioriteringen dersom vi legger hoved-utslippskildene til Melhus kommune til grunn. I 2006 så vi at 30 % av utslippene var fra prosessutslipp
(inkludert landbruk), ca. 64 % fra mobile kilder (inkludert trafikk) og de siste 5 % fra stasjonært energiforbruk. Utslippene i 2009 var på til
sammen 86 000 tonn CO2-ekvivalenter, og da var 57 % fra transport, 31 % fra landbruk, 7 % fra industri/prosess, og 5 % fra andre
prosessutslipp. Oversikten over viser at det bare er tre av tiltakene som omhandler transport, mens 24 av 56 (nærmere 43 %) tiltak er knyttet
til redusert energibruk i bygg.
Få tiltak innenfor et tema er imidlertid ikke ensbetydende med at tiltakene ikke har gitt gode resultat og store utslippsreduksjoner. Tiltak på
overordnet plan-nivå kan omhandle avgjørende rammebetingelser som gjør det mulig å gjennomføre øvrige tiltak. Videre kan prioritering av
tiltak knyttet til kilder som gir tilsynelatende begrensede utslipp være viktig dersom de gir stor effekt på sikt, gir konkrete og målbare resultat,
gjør klimainnsatsen meningsfull, og bidrar til å opprettholde engasjement for klimasaken. Det vil derfor være viktig å se nærmere på om de
igangsatte tiltakene knyttet til hoved utslippskildene transport og landbruk har gitt resultat.
Tilbakemeldinger fra de ulike virksomhetene har vist at mange synes det var for mange tiltak i Tiltaksdelen til den forrige Klima- og
energistrategien. Den samlede oppfordringen til det videre energi- og klimaarbeidet har vært at tiltakene må bli færre og mer konkret. Det er
også blitt lagt vekt på at resultatene, enten det gjelder målbare eller ikke målbare tiltak, må synliggjøres i større grad enn til nå.
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7 Oppnådde resultat av tiltakene
Vi skal her fortsette med å se på resultatmålene knyttet til alle delmål og tiltak fra vedtatt Klima- og energistrategi 2009-2012. Alle delmål blir
her etterfulgt av en tabell der hvert tiltak knyttet til delmålet blir omtalt. Selve tiltaket blir beskrevet, og vi ser på hvem som har hatt ansvar for
gjennomføringen. Det blir så gitt en beskrivelse av resultatet som er oppnådd. Som vi har sett, er dette basert på rapporter tilknyttet
kommunens miljøledelsessystem (ISO 14001), samt gjennomgang av tiltakene sammen med de kommunale virksomhetene på overordnet nivå
som har hatt ansvar for gjennomføringen. Etter hvert delmål og tabell, blir det gitt en kort oppsummering av resultatene med utgangpunkt i
målet.

7.1 Klimavennlig transportplanlegging
7.1.1 Klimavennlig transportplanlegging - Delmål 1
Følgende delmål lå til grunn for de tre tiltakene innen klimavennlig transportplanlegging:
Delmål 1: Minst 10 % reduksjon i utslipp fra trafikk, dvs. ca. 5000 tonn CO 2 ekvivalenter
Nr. Tiltak
1a Klimavennlig transport i kommunale tjenester.
Det skal utredes prinsipper og gjennomføres
tiltak innen kommunal tjenesteyting som
innebærer mindre kjøring til og fra jobb og i
arbeidstiden.

Status
Økon.
tiltak

Ansvar
Alle virksomheter

1b

Ikkeøkon.
tiltak

Arealforvaltning

Tilrettelegg for økt kollektivtransport på
jernbane og veg
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Beskrivelse av resultat
Arbeidet ble igangsatt i 2009, og resulterte i redusert
bilkjøring. Transport ble tatt inn som felles miljøaspekt i
miljøledelsessystemet for alle virksomheter i 2010.
Tiltaket viste seg imidlertid vanskelig å følge opp og måle.
Målet om 2 % reduksjon i 2010 ble derfor ikke nådd.
Tiltaket ble ikke videreført.
Miljøpakken i Trondheim har medført at flere ønsker å
reise kollektivt, og presset på parkeringsarealene i Melhus
sentrum har økt. Melhus kommune har møtt denne
utfordringen med regulering av pendlerparkering på Kvål,
og denne blir forsøkt ferdigstilt i forbindelse med ny E6.
Alternative løsninger vurderes for å få fortgang i saken av

hensyn til pendlere fra Kvål.

Trondheim
kommune
Sør-Trøndelag
Fylkeskommune
ATB
Statens Vegvesen

1c

Få minst 5 % av lokaltrafikk/personbiler til å

Økon.

Rådmannen
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Det er videre ferdigregulert nytt parkeringsområde ved
Brubakkhaugen. Statens Vegvesen har hatt ansvar for
byggingen, og arealet gir 110 nye gratis parkeringsplasser
for busskunder. Det bygges avkjøringsrampe til arealet fra
E6 i nordgående retning for å hindre økt trafikk gjennom
sentrum.
Ved Melhus Skysstasjon er det satt opp 30 nye
sykkelparkeringsplasser under tak og egen stall med plass
til scootere. Det er videre satt i gang utredning av
parkeringshus på Melhus i regi av Melhus Skysstasjon AS.
Melhus kommune eier grunnen, og Melhus Skysstasjon
har gjort en henvendelse til kommunen med tanke på
langsiktig leie. Området er regulert til parkering og
parkeringshus. Nåværende leieavtale utgår i 2014. Saken
er ikke avklart. Pendlerparkering i tettstedene oppover
Gauldalen blir også prioritert i tilknytning til omlegging av
E6.
Som det fremgår av punktet over, er det lagt til rette for
økt kollektivtransport gjennom at Melhus kommune er en
del av takstområdet til Miljøpakken i Trondheim. Den ble
vedtatt i 2008, og har medført økt pris på bilkjøring ved
bruk av bomsystem, rimeligere takster på buss, samt flere
avganger. I det utvidede takst-området (fra 1. januar
2011), som omfatter Melhus t.o.m. Ler, har passasjertallet
økt med 49 prosent fra 2010-2012, og ifølge tall fra
Miljøpakken økte trafikken fra Melhus med 55 prosent fra
2010-2012.
I 2009 var det 7600 registrerte personbiler i Melhus

benytte alternative drivstoff/ny teknologi som
f.eks. gass eller biodiesel, bl.a. ved å utrede
mulige tiltak og barrierer. Dette vil føre til en
reduksjon i utslipp av CO2 ekvivalenter lik ca.
600 tonn.

tiltak

kommune, hvorav 1 elbil. Det var ingen registrerte biler
som gikk på gass eller biodiesel. I 2012 var antallet
registrerte personbiler steget til 8422, og av disse var det
ifølge SSB 21 elbiler. Dersom vi ser på fortløpende
oversikt på nettstedet Grønn Bil, var det 29 registrerte
elbiler i Melhus kommune i desember 2012. Dersom
målsetningen om 5 % biler på alternativt drivstoff skulle
vært nådd innen utgangen av 2012, skulle antallet til
sammenligning vært 421. Overgang til bruk av ny
teknologi tar tid, og det må likevel sies å ha vært en
positiv utvikling, som fortsatt peker i riktig retning.
Melhus kommunes administrasjon har selv ønsket å gå
foran som et godt eksempel, og konkurransegrunnlag for
leasing av biler, inkludert elbiler, og biladministrasjon ble
sendt på anbud i 2012. Det er pr. i dag ingen elbiler i
kommunens bilpark, men hjemmetjenesten og bilpoolen
på Rådhuset ønsker å teste ut elbiler ved kjøp av to biler.
Saken er fortsatt under behandling i skrivende stund (nov.
2013).
Ifølge oversikt fra Grønn Bil www.gronnbil.no finnes det
nå 6 ladepunkt for elbiler i det offentlige rom i Melhus
kommune: Coop Extra Melhus (2), Kvål stasjon (1),
Lundamo skole (2), Hovin Stasjon (1). Det kan nevnes at
det også er lagt til rette for ett hurtigladepunkt (3x63
Ampere) i kjelleren på Buen nye sykehjem, og ett
utendørs. Det er videre 20 vanlig strømuttak (16 A) i
kjelleren på sykehjemmet, og tre slike punkt utendørs
som kan benyttes til å lade e-biler.
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7.1.2 Oppsummering, Delmål 1
Alle tre tiltak knyttet til klimavennlig transportplanlegging er blitt igangsatt, men tiltak om klimavennlig transport i kommunale tjenester ble
ikke videreført p.g.a. vanskeligheter med å måle resultatene. De andre to tiltakene er fulgt opp, og har vært en forutsetning for reduserte
utslipp fra transport i perioden 2009-2012 gjennom tilrettelegging for flere kollektivreiser, spesielt mellom Melhus og Trondheim. Dette har
hatt sammenheng med den store økningen i antall kollektivreisende ved utvidelse av Miljøpakken i Trondheim. Det er etablert nytt
parkeringsområde ved Brubakkhaugen, med plass til 110 nye pendlere. Skysstasjonen på Melhus har fått 30 nye sykkelparkeringsplasser under
tak og egen stall med plass til scootere. Flere av tiltakene vil også få positiv effekt på lengre sikt, som nytt parkeringshus på skysstasjonen i
Melhus, pendlerparkering på Kvål, og de øvrige tettstedene oppover Gauldalen. I det utvidede takst-området (fra 1. januar 2011), som
omfatter Melhus t.o.m. Ler, har passasjertallet altså økt med 49 prosent fra 2010-2012, og ifølge tall fra Miljøpakken økte trafikken fra Melhus
med 55 prosent fra 2010-2012. I tillegg til dette har antall elbiler i kommunen økt fra 1-29 mellom 2009 og 2012. Det er videre tilrettelagt for
flere ladepunkt i kommunen som vil få betydning for bruken av elbiler på lengre sikt. I perioden 2009-2012 kan det legges til at Melhus
kommune har lagt til rette for at flere kan sykle og gå ved bygging av nye gang- og sykkelveier. Melhus kommune har en egen
trafikksikkerhetsplan, vedtatt i 2005, hvor behovet for nye gang og sykkelveier ble kartlagt. Antallet gang- og sykkelveier som manglet i 2005,
var 14 definerte strekninger. Et overblikk i november 2013 viser at én er ferdig bygd, og at to er under bygging. Videre er to under
planlegging/regulering. Mangel på midler har gjort at ni av strekningene fortsatt ikke er igangsatt, men vil bli prioritert etter hvert som
økonomien gjør det mulig.
Målet for tiltakene knyttet til klimavennlig transportplanlegging var minst 10 % reduksjon i utslipp fra trafikk, dvs. ca. 5000 tonn CO2
ekvivalenter. Tallene for utslipp i 2006 lå til grunn for målet. Det foreligger ingen offisiell og sammenlignbar statistikk fra SSB som gjør det mulig
å si noe presist om reduksjonen frem til 2012. Utslippene fra transport i Melhus kommune var i 2006 på 64 %. Med et totalutslipp på 78 200 i
2006, utgjorde dette 50048 tonn. I 2009 utgjorde utslipp fra transport 57 % av et totalt utslipp på 86000 tonn, dvs. 49020 tonn. Det betyr i
utgangspunktet en reduksjon på 1028 tonn. Vi kan anta at utslippene har gått ytterligere ned i takt med de nasjonale tallene fra 2009-2012. Det
var riktignok en vekst i de generelle utslippene fra 2009-2010, men de gikk deretter noe ned (inkludert transport) frem til 2012, men uten at de
dermed gikk under 2009-nivå. Med unntak av 2010, lå utslippstallene fra 2011 og 2012 likevel under utslippene i 2006. I tillegg kommer altså
reduserte utslipp i forbindelse med den store økningen i antall kollektivreiser, og reduserte utslipp ved overgang til elbiler. Det er sannsynlig at
bygging av nye gang og sykkelveier også har bidratt til at flere lar bilen stå. Det er ikke foretatt målinger som gjør det mulig å si nøyaktig hvor
store utslippsreduksjoner disse tiltakene har resultert i.
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7.2 Alternativ energiforsyning
7.2.1 Alternativ energiforsyning – Delmål 2
Det var to delmål knyttet til Alternativ energiforsyning (delmål 2 og delmål 3). Delmål 2 lå til grunn for 9 ulike tiltak.
Delmål 2: Prosentvis bruk av elektrisk energi i forhold til total energibruk, skal reduseres med 3 %, dvs. at ca. 4 GWh må kompenseres for
gjennom økt bruk av nye fornybare energikilder. Dersom dette erstattes f.eks. med varmepumpe (varmefaktor 3) vil det føre til en
reduksjon i utslipp av CO2 ekvivalenter lik ca. 100 tonn.
Nr. Tiltak
2a Kommunen skal kreve utarbeidelse av energi- og
effektbudsjett i nye bygg over 500 m². Det skal
foretas en utredning på bruk av alternative
energikilder, og resultatene skal dokumenteres.
Energi- og effektbudsjettet skal brukes til å gjengi
de faktiske forhold i Bygningsmassen.
2b Gjennomføre energiplanarbeidet som en
kontinuerlig prosess og ved revisjon av egen
kommuneplan og andre relevante handlingsplaner.
Ta inn nødvendig omtale av energi for å sikre at de
overordnede mål for energi- og klimaplan nås.

Status
Ikke-økon.
tiltak

2c

I forhåndskonferanser etter plan- og bygningsloven
skal kommunen informere utbygger om
kommunens energimål, og hvordan man kan ta
energihensyn og finne aktuelle energiløsninger.

Ikke-økon.
tiltak

2d

Boligprosjekter som er større enn 10 boliger eller

Ikke-økon.

Ansvar
Beskrivelse av resultat
Arealforvaltning Her følges kravene i Plan og bygningsloven med
forskrifter. Loven ble skjerpet inn fra 1.8.2009, og
dette punktet ivaretas nå direkte gjennom
forvaltningen av loven i forbindelse med
byggesaker. Dette tiltaket er ivaretatt gjennom
løpende saksbehandling.
Rådmannen
Klima og energiarbeidet er innarbeidet i
kommunens kontinuerlige planprosess.
Kommunedelplanen for Klima og energi rulleres i
tråd med Planstrategien, og det er et mål at den
ses i sammenheng med kommuneplanens
samfunnsdel og andre relevante planer.
Arealforvaltning Utbyggere blir rådet til å tenke gjennom og legge
opp til energieffektive løsninger. Sjekkliste/mal for
å sikre at alle tema blir belyst på oppstartsmøter
for reguleringsplaner skal bl.a. ivareta dette. Krav i
byggesaker må ha hjemmel enten i plan og
bygningsloven, i kommuneplanens arealdel eller i
reguleringsplan for området.
Arealforvaltning Dette ivaretas fortløpende i forbindelse med

Ikke-økon.
tiltak
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mer enn 500 m² bør lokaliseres, plasseres og
utformes med hensyn til energieffektivitet og
fleksible, miljøvennlige energiløsninger. En
dokumentert utredning skal foreligge før
saksbehandling i kommunen.

tiltak

2e

Boligprosjekter bør lokaliseres og plasseres i terreng Ikke-økon.
slik at en optimaliserer energiforbruket.
tiltak

2f

Kommunen kan stille krav om vannbåren varme i
nybygg over 500 m².

Ikke-økon.
tiltak

2g

Kommunen skal vedta tilknytningsplikt for nybygg
over 500 m² innen konsesjonsgrensen for et evt.
fjernvarmenett etter pbl § 66 a.

Ikke-økon.
tiltak

2h

Tilrettelegge for fjernvarmenett ut fra
grunnvannsressursen i nedre Melhus.

Ikke-økon.
tiltak

behandling av reguleringsplaner og byggesaker
både i forhold til bestemmelser og utforming av
plankart. Kommuneplanens arealdel har et konkret
punkt om alternativ energi (pkt. 1.4.3).
Dokumentasjon innhentes fra sak til sak i tråd med
de krav som er stilt i loven, forskriften og
kommuneplanen.
Arealforvaltning Lokalisering vurderes i forbindelse med overordna
planlegging, men vurderes også i den enkelte
reguleringsplan. Ivaretas gjennom ordinær
saksbehandling. Må ses i sammenheng med pkt. 5
a.
Arealforvaltning Det er ikke hjemmel til dette i dag, men byggherre
må tilfredsstille krav i TEK 10 (Byggteknisk forskrift,
gjeldende fra 2010)om energiforsyning, og
muligheten for bruk av grunnvannsressursen for
oppvarming skal utredes i henhold til
bestemmelser i kommuneplanen. Kommunen
oppfordrer til tilrettelegging for vannbåren varme i
forhåndskonferanser og oppstartsmøter etter plan
-og bygningsloven.
Arealforvaltning Ikke aktuelt enda, ettersom det ikke foreligger noe
fjernvarmeanlegg. Dersom det hadde vært et slikt
anlegg, kunne kommunen pålagt utbygger slik
tilknytning.
Teknisk drift
Potensialet for utnyttelse av grunnvannsressursen
og andre energikilder til fjernvarmeanlegg ble
utredet bl.a. i forbindelse med bygging av
miljøgata i Melhus sentrum. Det vises til tidligere
rapport fra Tempero. Saken er avsluttet, og følges
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2i

Utvikle pilotprosjekt vedrørende bioenergianlegg
tilknyttet Horg sykehjem. Gjennom samarbeid med
tilbydere ønsker Melhus kommune å benytte
tiltaket som demonstrasjonsanlegg for kortreist
bioenergi. Ved Horg sykehjem er det lagt rør i
grunnen og gjort klart for tilkobling for vannbåren
varme. For å sikre en juridisk korrekt
innkjøpsprosess sammen med en klimamessig
optimal løsning ønsker kommunen å foreta innkjøp
gjennom miljøanbud der tilbudet med beste
miljøprofil innen en gitt kostnadsramme blir valgt.

Økonomisk
tiltak

Bygg og
eiendom

ikke opp p.g.a. dårlig lønnsomhet og manglende
interesse fra eksterne aktører.
Det er lagt til rette for vannbåren varme til Horg
sykehjem. Varmeanlegget er klart for å ta imot
biovarme. Konkurransegrunnlag for leveranse er
blitt utarbeidet, og konsulentfirma fikk i oppdrag å
lyse ut anbud på leveranse av bioenergien, basert
på flis. Det kom inn tre anbud. Energikostnadene
oversteg dagens strømkostnader med om lag kr.
150 000 i året, og ingen av tilbudene ble derfor
valgt. Varmekjelen som forsyner varmeanlegget på
sykehjemmet blir fortsatt varmet opp med
elektrisk strøm.

7.2.2 Oppsummering, Delmål 2
Det var til sammen 9 ulike tiltak som lå til grunn for følgende mål (delmål 2) om alternativ energiforsyning:
Delmål 2: Prosentvis bruk av elektrisk energi i forhold til total energibruk, skal reduseres med 3 %, dvs. at ca. 4 GWh må kompenseres for
gjennom økt bruk av nye fornybare energikilder. Dersom dette erstattes f.eks. med varmepumpe (varmefaktor 3) vil det føre til en reduksjon i
utslipp av CO2 ekvivalenter lik ca. 100 tonn.
Av de ni tiltakene er det sju som er gjennomført. Av disse sju er det 6 som handler om at det er innført rutiner i håndtering av plan- og
byggesaker med utgangspunkt i gjeldende lover og retningslinjer som gjør at målene blir fulgt opp på overordnet nivå. Det er ikke mulig å måle
den direkte effekten av disse tiltakene. De har imidlertid fått innvirkning på flere byggesaker i perioden, noe som går fram av pkt. 5, Redusert
energibruk i offentlige bygg, lenger bak i denne statusrapporten. Når det gjelder det ene konkrete tiltaket under dette delmålet som gjaldt
pilotprosjekt vedrørende bioenergianlegg tilknyttet Horg sykehjem, så ble dette altså ikke gjennomført fordi energikostnadene ved bruk av
bioenergi kom til å overstige gjeldende strømkostnader med om lag 150 000 kroner pr. år. Varmekjelen som varmer opp sykehjemmet blir
derfor fortsatt varmet opp med elektrisk strøm.
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To av tiltakene som ikke er gjennomført, gjaldt for det første mål om å vedta tilknytningsplikt til fjernvarmenett for nybygg over 500 m2. Dette
har ikke vært aktuelt i perioden ettersom det foreløpig ikke finnes noe fjernvarmeanlegg. Det andre punktet, som gjaldt tilrettelegging av
fjernvarmenett ut fra grunnvannsressursen i Melhus, er ikke realisert p.g.a. manglende lønnsomhet og dermed liten interesse fra eksterne
utbyggere.
Ifølge Lokal Energiutredning for Melhus kommune fra TrønderEnergi, har det vært en økning i elektrisitetsforbruket fra 2003-2010 på 26,7 %.
Forbruket i 2010 var på til sammen 181,4 GWh. Kategoriene husholdninger/fritidshus og tjenesteyting utgjorde til sammen 76 % av det
samlede elektrisitetsforbruket. Diverse tjenesteyting sto for 20 % og primærnæringene sto for 7 %. Den samme Energiutredningen fra
TrønderEnergi viser tall for det totale energiforbruket i perioden 2003-2009. Av det samlede energiforbruket i kommunen, så var forbruket av
elektrisitet klart størst, og representerer også en større vekst enn andre energibærere. Det totale energiforbruket til Melhus kommune var i
2009 på ca. 225 GWh, og av dette var 176 GWh elektrisitet, mens 49 GWh var fra andre energikilder. Det meste av dette var ved.
7.2.3 Alternativ energiforsyning – Delmål 3
Delmål 3 lå til grunn for de øvrige 3 tiltakene knyttet til alternativ energiforsyning.
Delmål 3: Bruk av olje som energikilde i egne bygg skal minimeres, og etter hvert erstattes av nye fornybare energikilder. Utfasing av
oljeforbruk fra egen bygningsmasse i 2007 ville gitt en klimagassreduksjon lik ca. 400 tonn CO2 om erstattet av varmepumpe, eller ca. 430
tonn om erstattet av bioenergi (sistnevnte vil gi økt utslipp av partikler på ca. 1,6 tonn).
Nr. Tiltak
3a Kommunen skal sørge for at nye
utbyggingsområder utredes med minst
ett alternativ til elektrisk oppvarming.

Status
Økon.
tiltak

3b

Økon.
tiltak

Innenfor utbygd område for
fjernvarmenett skal alle kommunale
bygg tilrettelagt for vannbåren varme

Ansvar
Beskrivelse av resultat
Arealforvaltning Det er krav i kommuneplanens arealdel om at bruk av
grunnvannsressurs som energikilde skal utredes der hvor det er
aktuelt. Dette skal også omfatte en vurdering av andre
energikilder utenom grunnvann (punkt 1.4.2) Dette tas opp med
regulant i innledende møter/ oppstartsmøte.
Bygg og
Dette blir ivaretatt når evt. leverandør kommer på banen. Det er
eiendom
vannbåren varme i stort sett all kommunal bygningsmasse av en
viss størrelse, basert på egne varmekilder. Det gjelder bl.a. tre
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tilkobles.
3c

Kommunen skal i områder uten
fjernvarme legge fram en vurdering for
bruk av alternative fornybare
energikilder i egen bygningsmasse innen
utgangen av 2009.

Ikkeøkon.
tiltak

sykehjem, rådhuset, og ti av elleve skolebygg.
Det er i dag ingen leverandør av fjernvarme i kommunen.
Det er ikke lagt fram en samlet vurdering, men det gjennomføres
fra sak til sak. Det er forventet en mer helhetlig vurdering av
mulige fornybare energikilder gjennom bruk av EPC-avtale. Det
ble lyst ut anbudskonkurranse på anskaffelse av EPC-avtale
sommeren 2013, og avtale ble undertegnet 5. november 2013. I
avtalen inngår analyse av bygningsmassen vedrørende mulig
reduksjon av energibruk. Se også mer om dette i denne
statusrapporten under Energibruk i offentlige bygg, pkt. 6 b.

Bygg og
eiendom

7.2.4 Oppsummering, Delmål 3
Det var til sammen 3 ulike tiltak som lå til grunn for følgende delmål (delmål 3) om alternativ energiforsyning:
Delmål 3: Bruk av olje som energikilde i egne bygg skal minimeres, og etter hvert erstattes av nye fornybare energikilder. Utfasing av oljeforbruk
fra egen bygningsmasse i 2007 ville gitt en klimagassreduksjon lik ca. 400 tonn CO2 om erstattet av varmepumpe, eller ca. 430 tonn om
erstattet av bioenergi (sistnevnte vil gi økt utslipp av partikler på ca. 1,6 tonn).
Alle tre tiltak under dette delmålet er gjennomført, og omhandler innarbeidede rutiner ved behandling av byggesaker som sikrer at målet kan
nås. Det er derfor ikke mulig å si noe om konkret effekt av tiltakene i henhold til dette delmålet. Vi kommer imidlertid tilbake til konkrete
gjennomførte resultat i pkt. 5, Redusert energibruk i offentlige bygg. Når det gjelder de tre punktene dette delmålet omhandler, så tas målet
om utnyttelse av grunnvannsressurs som energikilde for vannbåren varme opp i alle oppstartsmøter med utbygger/regulant. Når det gjelder
tilkobling til fjernvarmeanlegg for alle offentlige bygg med vannbåren varme, så har dette fortsatt ikke vært aktuelt ettersom det ikke finnes
noe fjernvarmeanlegg. Det er vannbåren varme i stort sett all kommunal bygningsmasse, men den er altså basert på egne energikilder.
Vurdering for bruk av fornybare energikilder der det ikke finnes fjernvarmeanlegg, er vurdert fra sak til sak. En samlet vurdering vil bli lagt fram
i forbindelse med bruk av EPC-kontrakter fra og med 2014.
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Når det gjelder utfasing av oljefyrer i kommunens bygningsmasse, så var det i utgangspunktet 12 av totalt 340 bygg som hadde oljefyr. Tankene
i disse byggene var alle på over 3000 liter. Oljefyrene blir imidlertid sjelden brukt. Elektrisitet er hovedkilden for oppvarming av byggene. Olje
benyttes bare som såkalt spisslast i spesielt kalde perioder. I 2012 kjøpte Melhus kommune inn 61 848 liter fyringsolje. Kommunen har
foreløpig ikke oversikt over forbruket i 2012, men til sammenligning ble det kjøpt inn 50 401 liter i 2011. Snittet i forbruk ligger på om lag
50 000 liter pr. år.

7.3 Klimavennlig landbruk
7.3.1 Klimavennlig landbruk – delmål 4
Delmål 4 lå til grunn for de 10 tiltakene knyttet til klimavennlig landbruk.
Delmål 4: Minst 10 % reduksjon i utslipp av klimagasser relatert til primærnæring, dvs. ca. 2000 tonn CO2 ekvivalenter.
Nr. Tiltak
4 a Kommunen skal initiere kurs i optimal foring. Optimal
fôring kan kutte utslipp fra drøvtyggere med inntil en
fjerdedel.
4
Kommunen skal stimulere til økt kunnskap om rensing
b
av metan i husdyrrom, som er et tema i forskning andre
steder i landet.
4 c Kommunen skal stimulere til bedre driftskunnskaper om
nye spredningsteknikker av husdyrgjødsel.
4
d

Kommunen skal informere om evt. tilskuddsordninger
for bruk av miljøvennlige spredningsteknikker for
husdyrgjødsel.
4 e Kommunen skal informere om effekt av
grøfting/hydrotekniske tiltak, redusert areal dyrket myr,
andre håndteringsmåter for vekstrestene, samt
forebygging av pakkeskader i jord, slik at kritiske

Status
Ikkeøkon.
Tiltak
Ikkeøkon.
Tiltak
Ikkeøkon.
Tiltak
Ikkeøkon.
Tiltak
Ikkeøkon.
Tiltak

Ansvar
Beskrivelse av resultat
Arealforvaltning Det ble ikke aktuelt å gjennomføre dette tiltaket da
dette skjer i regi av Landbruksrådgivningen, Tine og
Nortura.
Arealforvaltning Det ble ikke aktuelt å gjennomføre dette tiltaket,
da dette ikke er en kommunal oppgave. Bioforsk og
andre ivaretar disse oppgavene.
Arealforvaltning Det ble ikke aktuelt å gjennomføre dette tiltaket i
kommunal regi, da dette skjer i regi av
Landbruksrådgivningen.
Arealforvaltning Tiltaket er fortsatt ikke gjennomført fordi det ikke
er kommet slike tilskuddsordninger.
Arealforvaltning Kommunen informerer om effekt av
grøfting/hydrotekniske tiltak i forbindelse med ny
tilskuddsordning, tilskudd til drenering. Dyrking i
myr er ikke en problemstilling i Melhus, fordi
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oksygennivåer unngås.

4f

Kommunen skal i samarbeid med næringen kartlegge og
optimalisere bruken av eksisterende
gjødselslagerkapasitet, da det ofte viser seg at for liten
kapasitet fører til gjødsling i uønskede perioder (høst,
utenfor vekstsesong).
4 g Gjødselplanlegging og riktig gjødslingspraksis, kalking.
Tiltaket skal bidra til at gjødslingsplanene innrettes mot
faktisk avling (i stedet for optimal avling). Økt bruk av
husdyrgjødsla i vekstsesongen.

Ikkeøkon.
tiltak

4
h

Økon.
tiltak

4i

Avvirkning av gammelskogen, rask etablering av ny skog
med riktig plantetall. Gjelder kommunen som helhet.
Begrenses til delfinansiering av prosjektet
”Veiplanlegging i Sør-Trøndelag” kr. 15.000.- for 3 år.
Tilskudd til drift i vanskelig terreng kan gis i henhold til
retningslinjer fastsatt av fylkesmannen i Sør-Trøndelag
etter forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK). Tilskudd til etablering av ny skog
kan gis i henhold til forskrift om tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Tiltaket forutsetter at
Levende Skog sine standarder for bærekraftig norsk
skogbruk, forskrift om bærekraftig skogbruk og
tilrådninger for skogetablering i Trøndelag blir fulgt.
Ungskogspleie og skogreising (treslagsskifte).
Ungskogpleie i en yngre skogbestand er et tiltak for å
øke både kvaliteten og volumproduksjonen. Tilskudd
kan gis i henhold til forskrift om tilskudd til nærings- og

nåværende områder ikke er aktuelle for nydyrking.
Informasjon vedrørende pakking av jord skjer i regi
av bl.a. Landbruksrådgivningen.
Arealforvaltning Gjødsellagerkapasitet og tilstand ble kartlagt på 90tallet. Gjødselspredning blir nå håndtert
fortløpende i henhold til Forskrift om spredning og
bruk av gjødselvarer av organisk opphav
m.m.(Gjødselforskriften)
Arealforvaltning Kommunen utarbeider noen få gjødselplaner, men
tiltaket forøvrig følges opp av
Landbruksrådgivningen.
Gjødselspredning følges opp i henhold til
forskriften og løpende forvaltning (se pkt. 4 f over).
Arealforvaltning Tiltaket har bidratt til avvirkning av 105 000 m3
gammelskog, og det er fulgt opp med ny planting i
henhold til Forskrift om bærekraftig skogbruk. Det
er plantet 568 000 planter i planperioden 20092012. Det er gitt tilskudd til all planting fra de
statlige midlene (NMSK).

Ikkeøkon.
tiltak

Melhus kommune har i perioden bidratt til at
arbeid med revisjonstakst av skogeiendommene i
kommunen er blitt gjennomført, inklusive
utarbeidelse av nye skogbruksplaner for den
enkelte skogeiendom.
Ikkeøkon.
tiltak

Arealforvaltning Det er foretatt ungskogpleie i flere områder i
perioden, fordelt på 4367 dekar, spredt rundt i hele
kommunen. Det er blitt gitt tilskudd til dette
arbeidet fra statlige midler (NMSK).
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miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Det samme gjelder
skogreising ved treslagsskifte. Tiltaket forutsetter
Levende Skog sine standarder for bærekraftig norsk
skogbruk, forskrift om bærekraftig skogbruk og
tilrådninger for skogetablering i Trøndelag blir fulgt.
4j

Tilskudd til grøfting, endra jordarbeiding. Melhus
kommune ønsker å legge til rette for økt bruk av
regionale miljøvirkemidler til disse formålene.

Det har ikke vært gjennomført skogreising ved
treslagsskifte i vesentlig grad.

Økon.
tiltak

Arealforvaltning Melhus kommune følger opp regionalt
miljøprogram for jordbruket i Sør-Trøndelag
gjennom løpende forvaltning.

7.3.2 Oppsummering, Delmål 4
Det var til sammen 10 ulike tiltak som lå til grunn for følgende delmål (delmål 4) om klimavennlig landbruk:
Delmål 4: Minst 10 % reduksjon i utslipp av klimagasser relatert til primærnæring, dvs. ca. 2000 tonn CO2 ekvivalenter.
Av disse ti tiltakene, er det seks av tiltakene som er gjennomført/igangsatt. Av disse er det fire som omhandler informasjon og forvaltning av
lover og forskrifter, samt forvaltning av ulike tilskuddsordninger. Det er ikke mulig å måle direkte effekt av disse tiltakene. Når det gjelder
skogbruk, har kommunen bidratt gjennom tilskuddsordninger til at det er avvirket 105 000 m3 gammelskog, og til planting av 586 000 nye
planter. Kommunen har bidratt til utarbeidelse av skogbruksplaner for den enkelte skogeiendom i kommunen, og det er foretatt ungskogpleie
fordelt på 4367 dekar.
Bærekraftig skogpolitikk er prioritert for å øke opptaket av CO2 i skog, og norske myndigheter arbeider for at dette skal regnes med i
klimagassregnskapene nasjonalt og internasjonalt. Frem til 2013 har kun en liten prosentandel (3 %) av opptaket i skog blitt tatt med i Norges
årlige rapport til FN i tråd med vårt lands utslippsforpliktelser i henhold til Kyotoavtalen. Årsaken er at regelverk for opptak i skog ikke var med
da Kyotoavtalen ble vedtatt i 1997. Etter de internasjonale klimaforhandlingene i Durban i november 2011 ble prosentandelen justert, og det
ble vedtatt at opptaket i skog kan utgjøre 3,5 % av utslippsmålet fra og med 2013. I den statlige planretningslinjen fra 2009, som fortsatt er
gjeldende, står det at opptak av CO2 og binding av karbon i skog og skogsjord, samt reduksjon i lekkasje av klimagasser fra jordbruksarealer,
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skal holdes utenfor kommunens samlede klimamål. I retningslinjen oppfordres likevel kommunene til å sette seg sektormål for opptak i skog og
jord for å bevare karbonlagrene i skog og skogsjord. Melhus kommune har et samlet areal på 696 km2, og det er ca. 485 km2 som er
skogbevokst. Av dette er 313 km2 regnet som produktivt skogsareal. I følge takstrapporten ”Skogen i Melhus kommune, 1997” viser kapittel 3
at årlig hogstkvantum vil ligge ca. 20 % under balansekvantumet, dvs. på ca. 48 000 m³. Balansekvantumet ble antatt å ligge på ca. 60 000 m³,
noe som den gang fordret skogsdrift på alle boniteter og full utnyttelse av registrert kubikkmasse i alle bestander. Årlig tilgjengelig volum for
hogst er anslått til ca 48 000 m³/år.
Kommunen driver hovedsakelig landbruksforvaltning, og erfaringen viser at mange av tiltakene er vanskelig å måle. I det videre klimaarbeidet
kan kommunen fortsatt drive informasjons- og kursvirksomhet. I tillegg bør det vurderes å fokusere på tiltak som er konkrete, gjennomførbare
og ikke minst målbare.

7.4 Klimakampanje husholdninger og forbruk
7.4.1 Klimakampanje husholdninger og forbruk – Delmål 5
Delmål 5 lå til grunn for 7 tiltak innenfor området Klimakampanje og forbruk.
Delmål 5: Redusere stasjonært energibruk til husholdning med 10 % (referanseår 2006), dvs. ca. 9,8 GWh og ca. 300 tonn CO2 ekvivalenter.
Tiltakene under gir i tillegg en reduksjon i CO2 ekvivalenter på ca. 220 tonn.
Nr.
5a

5b

5c

Tiltak
Økt fokus på at reguleringsplaner skal ta hensyn
til sol- og ytre klima ved plassering, utforming og
orientering av nye byggeområder
Kommunen skal ta i bruk utbyggingsavtaler og gå
i en aktiv dialog med utbygger ved planlegging av
nye byggefelt.
Kommunen skal sørge for en
informasjonskampanje om rett fyring og
utskiftning av gamle vedovner i samarbeid med
feievesen/brannvesen. Hensikten er reduksjon i

Status
Ikkeøkon.
tiltak
Ikkeøkon.
Tiltak
Økon.
Tiltak

Ansvar
Arealforvaltning

Arealforvaltning

Utviklingsseksjonen
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Beskrivelse av resultat
Dette ivaretas først og fremst ved overordna
planlegging (utviklingsseksjonen), men også
områdeplanlegging og detaljplanlegging.
Utbyggingsavtaler i forbindelse med
gjennomføring av reguleringsplaner er innført.
Informasjonsdelen av dette tiltaket er
gjennomført. Det ble laget artikkel i
kommuneavisa i oktober 2010 som ble distribuert
til alle husstander. Det er også lagt ut informasjon

utslipp av lokale gasser og bedre utnyttelse av
energiinnholdet i ved. Man skal forsøke å oppnå
minst 50 % av beregningen i faktadelen, dvs. ca.
13 tonn svevestøv og ca. 2,5 GWh.

5d

Kommunen skal stimulere flere innbyggere til å si Ikkenei takk til uadressert reklame. Dersom 50 % av
økon.
husstandene sier nei takk til uadressert reklame
Tiltak
vil dette gi en reduksjon i avfallsmengden på ca.
130 tonn, som igjen gir en reduksjon i CO2 utslipp
fra produksjon og deponering på ca. 220 tonn.

Utviklingsseksjonen
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på hjemmesiden til kommunen. Det viktigste er
kanskje at feierne rutinemessig informerer om
fordelene med rentbrennende over til
husstandene i forbindelse med tilsyn. Slike ovner
gir mer effekt, mindre svevestøv, mindre vedforbruk og bedre varmefordeling. Gauldal Brann
og Redning har fått 300 innmeldinger om
rentbrennende ildsteder som er montert av firma
i perioden 2009-2012. Det er ikke lett å få kartlagt
de som har rentbrennende ildsted i og med at det
er mange forskjellige typer å søke på. Men i Brann
og Rednings register er det registrert 7549
ildsteder som er i bruk. Av erfaring er det ifølge
Brann og Redning grunn til å tro at 40 % disse er
rentbrennende ildsteder.
Tiltaket er fulgt opp med artikkel i kommuneavisa
og på hjemmesiden med oppfordring om å feste
merke med «Nei takk til reklame» på postkassen.
Det ble i tillegg delt ut 750 gratis oblater fra
rådhuset i løpet av 2011. Posten vil på
henvendelse fra Melhus kommune ikke oppgi
hvor mange husstander i kommunen som har
reservert seg mot reklame, og vil heller ikke oppgi
begrunnelsen. Det er grunn til å tro at det har
sammenheng med at posten har ombringing av
reklame til husstander som inntektskilde, og at
inntekten fra oppdragsgiverne går ned dersom
antall reservasjoner blir oppgitt. Det var derimot
mulig å få informasjon om Sør-Trøndelag fylke.
Her var det pr. november 2012 58,4 % av

5e

5f

Utvikle nettbasert veiledningstjeneste i klima- og
energispørsmål. Tiltaket skal ivareta en viktig
tjenesteytende funksjon overfor kommunens
innbyggere og andre aktører. Tiltaket er en
oppfølging av krav nedfelt i
miljøinformasjonsloven, knyttet til kommunens
opplysningsplikt. Naturlige temaer er veiledning
knyttet til byggesak, energiløsninger, enøk,
miljøsertifiseringsordninger, vannhusholdning,
landbruk, transport, forbruk, øko-kjøring,
beredskap og samfunnssikkerhet. Kommunens
medlemskap i klimaklubben.no som
kommunikasjonsverktøy er del av tiltaket.
Melhus kommune styrker satsingen med
skjønnsmiddelsøknad for 2009 for å styrke
miljøveiledning som del av ordinær
tjenestefunksjon. Tiltaket vil få ekstra effekt
gjennom fylkessatsingen ”klimaråd underveis”.

Ikkeøkon.
tiltak

Utviklingsseksjonen
Servicesenteret
Teknisk drift
Arealforvaltning

Utvikle undervisningstiltak i barnehager og
skoler. Gjennomføre undervisningstiltak knyttet
til barn og unge som for eksempel
”Regnmakerne”. Regnmakerne er Enova SF sin
nasjonale satsing mot barn og unge i alderen 6 til

Ikkeøkon.
tiltak

Virksomhetene
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husstandene som hadde reservert seg. Tiltaket
har uansett liten effekt dersom Posten selv
mottar den mengden reklame som andre har
reservert seg mot. Det bidrar med andre ord ikke
til redusert produksjon av papir. Det kan
imidlertid bidra til mindre innkjøp og forbruk i den
enkelte husstand.
Dette tiltaket er blitt utsatt, men vil fortsatt bli
prioritert.

Gimsøya og Lundamo barnehager er blitt Grønt
Flagg sertifisert – og har fokus bl.a. på temaet
avfallssortering. Fem av kommunens skoler har
tatt i bruk Enova sitt undervisningsopplegg
«Regnmakerskolen». Lundamo skole og

5g

15 år. Regnmakerne skal involvere og engasjere
og skape interesse for energi hos barn og unge.
Energi som tema er forankret i læreplanene i
flere fag/trinn, og det egner seg godt som
utgangspunkt for tverrfaglig prosjektarbeid.
Nettsidene til Regnmakerne inneholder materiell
som er enkelt å ta i bruk for lærere og elever.
Aktivitetene omfatter enkle og mer omfattende
metodiske oppgaver egnet både for
klasserommet og skolegården. Alle aktivitetene
er merket med kompetansemålene i læreplanen,
og aktivitetene er søkbare etter kompetansemål
under læringsressurser på naturfag.no.
Regnmakerne har egne nettsider for lærere.
Denne typen tiltak vil læringsmessig kunne ses i
forhold til kommunens miljøledelse innen energiog transportplanlegging, energibruk og
forbruksmønster. Tiltaks- og
premieringsordningen ”Grønt flagg” er også
aktuell i barnehager og skoler i Melhus.
Pilot. Klimavennlig skole og barnehage –
Lundamo skole. Utvikling av ny skole/barnehage
på Lundamo gjennomføres ut fra en helhetlig
miljøledelse-tenkning hvor helse, miljø og
sikkerhet, energibruk, tilgang til
utearealer/naturområder, gang- og
sykkelvegnett, inneklima m.m. tas inn som del av
undervisningsopplegg.

barnehage skal drive kildesortering i forbindelse
med ny skole og barnehage i samråd med Envina.
Det er også to til tre barnehager i kommunen som
planlegger å bli Grønt Flagg-sertifisert.

Økon.
tiltak

Lundamo barneskole,
Bygg og eiendom,
Utviklingsseksjonen,
Arealforvaltning

Skolens uteareal og nye bygg benyttes aktivt i
undervisningsøyemed av lærere og elever ved
Lundamo skole, men temaene er ikke tatt med i
eget undervisningsopplegg. Det er imidlertid
hengt opp informasjon i fellesareal om ulike
materialer i bygget som er svanemerket.
Barnehagen er Grønt Flagg-sertifisert, noe som
innebærer fokus på flere av temaene i dette
tiltaket. Her kan nevnes:
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Kildesortering/avfallshåndtering. Deltar i telysaksjonen.
 Har miljøpatrulje som samler søppel som
sorteres. Målet er å holde nærmiljøet rent.
 Dyrking av vekster i forb. med
samarbeidsprosjekt med Mahoo barnehage i
Taveta. Fokus på å dyrke vekster til eget
hushold.
 Høsten 2013 har barnehagen fokus på energi,
og skal ha «mørkedag», der barna har med
lommelykter og dermed sparer strøm.
Barnehagen har også fokus på miljø og sikkerhet
gjennom:
 Trafikkopplæring og fokus på trafikkregler.
Opplæring av barn fra de begynner i
barnehagen om hvordan myke trafikanter skal
ferdes i trafikken og på tur.
 Skolestarterne er med skolen på
trafikkopplæring i tillegg til at de har det som
tema i skoleklubb.
Barnehagen har fokus på utearealer og
naturområder gjennom:
Uteliv og bruk av nærmiljø. Fire-åringene har uteuke på våren hvor de tilbringer dagene i
skogen/ved vann. To-åringene har to ute-uker i
lavvo på våren. Ellers går alle (stort sett alle 6
avdelinger) på tur hver uke. Det er mange flotte
turmål i gå-avstand.
Barnehagen fokuserer på inneklima gjennom:
Kontinuerlig fokus på at ytterklær og sko skal i
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grovgarderobe. Må man gå inn i «ren sone» skal
blåposer has på sko etc.
Det er installert varmepumpe med grunnvann
som hovedvarmekilde på skolen. Som
reservekilde er det montert en gassfyrt kjele
(propan). Bygget oppfyller kravene til
lavenergibygg, med forbruk på 69 KWh/m2 i 2012.
Normtallet for slike bygg er på 165 KWh.

7.4.2 Oppsummering, Delmål 5.
Det var til sammen 7 tiltak som lå til grunn for følgende delmål (delmål 5) om klimakampanje og forbruk:
Delmål 5: Redusere stasjonært energibruk til husholdning med 10 % (referanseår 2006), dvs. ca. 9,8 GWh og ca. 300 tonn CO2 ekvivalenter.
Tiltakene under gir i tillegg en reduksjon i CO2 ekvivalenter på ca. 220 tonn.
Av de 7 tiltakene, er det 6 som er gjennomført/igangsatt. Tiltaket som omhandler nettbasert veiledningstjeneste i klima- og energispørsmål er
ikke gjennomført i planperioden, men vil sannsynligvis bli prioritert i kommunens videre energi- og klimaarbeid. To av de gjennomførte
tiltakene omhandler nye rutiner i forbindelse med forvaltning av lover og forskrifter for å sikre at målene blir nådd fortløpende, som f.eks.
utbyggingsavtaler i forbindelse med reguleringsplaner for å sikre god plassering av bygg med tanke på solplassering og ytre klima. Det er ikke
mulig å måle den direkte effekten av dette tiltaket. Informasjonskampanjen om rett fyring og utskifting av gamle vedovner i samarbeid med
feievesen/brannvesen er gjennomført. Med utgangspunkt i informasjon fra Gauldal Brann og Redning, er det pr. november 2013 registrert
7549 ildsteder som er i bruk, og erfaringsmessig er det grunn til å tro at 40 % av disse er rentbrennende ildsteder. Gauldal Brann og Redning
har fått 300 innmeldinger om rentbrennende ildsteder som er montert av firma i perioden 2009-2012. Med dette som utgangspunkt har vi
likevel ikke godt nok grunnlag for å si at følgende mål om 50 % av beregningen i den forrige KE-strategien/Faktadelen er nådd:
Utskiftning av gamle vedovner til nye ”rentbrennende” ovner, fører ofte til 80 % reduksjon i utslipp av svevestøv og 15-20 % bedre utnyttelse av
energiinnholdet i ved. Dersom vi antok at alt det oppgitte vedforbruket skjer i gamle vedovner, og at disse ble skiftet ut med nye rentbrennende
ovner ville dette føre til at man kunne greie seg med ca. 80 % av dagens vedforbruk men allikevel få samme komfort. Energimengden reduseres
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altså fra ca. 27 GWh til ca. 22 GWh, men i tillegg gir det ytterligere reduksjon i utslipp av partikler fra resterende forbruk. Dette gir en reduksjon
i utslipp til luft på ca. 3,8 tonn NOx, 5,4 tonn SO2 og ca. 27 tonn svevestøv/partikler. (CO2 holdes utenfor da ved slipper ut samme mengde CO2
om den råtner eller brennes).
Selv om kampanjen for å få flere til å reservere seg mot reklame, så er det grunn til å tro at effekten av dette tiltaket ikke er nådd når det
gjelder papirforbruk og dermed beregnet effekt i form av reduserte utslipp. Tiltaket kan derimot ha ført til generelt lavere forbruk i den enkelte
husstand. Tiltaket om å utvikle undervisningstiltak i barnehager og skoler, inkludert pilotprosjektet ved Lundamo skole- og barnehage, har ført
til stor aktivitet, og flere er/arbeider for å bli Grønt Flagg sertifisert. Det har ikke vært lagt opp til å kartlegge og måle effekten av tiltakene i
form redusert energiforbruk. Der skoler og barnehager er Grønt Flagg-sertifisert er det likevel grunnlag for å gjøre slike målinger i tiden
fremover ettersom energi og klima er utvalgte tema innen Grønt Flagg som innebærer slik kartlegging og måling.
Når det gelder målet om redusert energiforbruk til husholdning i forhold til 2006, så har det snarere økt. Kommunens totale energiforbruk lå på
204,1 GWh i 2003, og det økte til 205, 8 GWh i 2006. Begge år utgjorde elektrisitet 80 % av totalforbruket. Siden den gang har vi hatt en
ytterligere økning både i elektrisitetsforbruket og i det totale energiforbruket. Som nevnt tidligere, har det vært en vekst i totalforbruket på
26,7 % fra 2003 til 2010. Størst forbruk var det i 2010 med 181,4 GWh. Når det gjelder energibruk generelt, så er det blitt bygd ny skole og
barnehage på Lundamo. Den gamle skolen ble oppvarmet med oljefyr, og er nå revet. Den nye er oppvarmet med grunnvannsbasert vannbåren
varme, og dette har i seg selv hatt en positiv klimaeffekt. Gamle Lundamo skole hadde et oljeforbruk av olje på ca. 20 000 liter årlig. I
gjennomsnitt gir en liter olje som brennes et utslipp av CO2 på 3 kg. Dette betyr at utslippene er redusert med ca. 60 tonn CO2 bare fra
Lundamo skole.

7.5 Redusert energibruk i offentlige bygg
7.5.1 Redusert energibruk i offentlige bygg – Delmål 6
Det var tre delmål knyttet til Redusert energibruk i offentlige bygg (delmål 6, 7 og 8). Delmål 6 lå til grunn for 17 av 24 tiltak innen Redusert
energibruk i offentlige bygg.
Delmål 6: Minst 15 % reduksjon i stasjonært energibruk i egne bygg (utgangspunkt forbruk 2007), dvs. minimum ca. 1,7 GWh. Dette vil gi en
reduksjon i utslipp av CO2 ekvivalenter på ca. 52 tonn.
Nr.
6a

Tiltak
Utvikle en kravspesifikasjon for energiøkonomiserende

Status
Økon.
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Ansvar
Bygg og

Beskrivelse av resultat
Tilstandsanalyse etter norsk standard og E-merking er

løsninger og godt inneklima ved nybygging og større
rehabilitering i egen bygningsmasse.
Gjennomgang av egen bygningsmasse med hensyn på
reduksjon av energibruk, samt klarlegging av årsaken til
forbruksøkning ved Eid skole og Hølonda helsehus. Dette
skal gjøres i løpet av 2009.

Tiltak

eiendom

Ikkeøkon.
tiltak

Bygg og
eiendom

6c

Kursing og sertifisering av kommunens ledere i
energiledelse.

Økon.
Tiltak

Bygg og
eiendom

6d

Kursing og sertifisering av teknisk personell i
Økon.
energioppfølging (EOS), sentral driftskontroll (SD),
Tiltak
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), ventilasjon, varme
og sanitær (VVS) mm.

Bygg og
eiendom

6e

Kommunen skal ta energibruk med som en del av
vurderingen ved utbygging og utskifting av gatelys og
andre tekniske anlegg.

Teknisk
drift

6b

Ikkeøkon.
tiltak
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under arbeid. Gjelder egen bygningsmasse. Forventes å
være ferdig høsten 2013.
Det ble lyst ut anbudskonkurranse på anskaffelse av
EPC-avtale (Energisparekontrakt) sommeren 2013, og
avtale ble undertegnet 5. november 2013. I avtalen
inngår analyse av bygningsmassen i forhold til mulig
reduksjon av energibruk. Eid skole er betydelig
rehabilitert i løpet av 2012/2013, og samarbeid med
Leik IL om kjøp av energi fra kjøleanlegg fra
ishockeybanen er gjennomført. En god del av
radiatorene er skiftet ut. Rehabiliteringen ble sluttført
våren 2013. Det er forventet at forbruket har gått ned,
men det foreligger pr. dato ikke forbruksstatistikk som
dokumenterer det reduserte energiforbruket.
Resultatet kan kartlegges først ved årsslutt 2014.
Kartleggingen av forbruket ved Hølonda Helsehus er
ikke gjennomført, da vi avventer svar i tilknytning til
EPC-avtalen.
Leverandører av anlegg kurser personell og driftsledere
fra bygg til bygg der det er aktuelt. Det er i dag 15
kommunale bygg med SD-anlegg/automatikk.
Som over.

Kommunen har mottatt tilskudd på kr. 150 000 til LEDlys. Utskiftingen er gjennomført. Beregninger er ikke
gjort når det gjelder redusert energiforbruk av tiltaket.
Det er bare en begrenset del av gatelyset i kommunen

6f

6g

Kommunen skal utnytte statsbudsjettets satsningsmidler
på fornybare og nye alternative energikilder til
investering i egne kommunale bygg og
utbyggingsområder.
Tiltakspakke Bygningsmasse / Grønn IT: Melhus
kommune har i overkant av 100.000 m² bygningsmasse.
Den består av bl.a. skoler, barnehager, sykehjem, sosial-,
omsorgs- og flyktningeboliger. Bygningsmassen inngår i
miljøsertifiseringen og energiforbruk blir rapportert årlig.
Foreslåtte tiltak utgjør en prioritering knyttet til
enøktiltak og alternative energibærere som er nedfelt i
rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan. I
tillegg foreslås å innarbeide energi- og miljøtiltak knyttet
til styringsdokumenter for IKT, inkludert innarbeidelse av
miljøkrav i anskaffelsesdokumenter for nye IKTsystemer. I 2010 anslås det at energikostnadene vil
utgjøre omtrent halvparten av de samlede kostnadene
knyttet til IT-maskinvare. Servere og serverrom står for
en betydelig del av energiforbruket i kommunale bygg,
og forbruket fortsetter å øke. Gjennom konsolidering og
virtualisering av servere og ved å benytte
styringssystemer for strøm er det mulig å redusere
behovet for energi.

Ikkeøkon.
tiltak
Økon.
Tiltak
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Bygg og
eiendom

som går over måler. Resten beregnes etter brenntid.
Pr. 1.1.2017 er det lovkrav om at alt energiforbruk til
veilys skal måles.
Dette blir kontinuerlig vurdert i forhold til vedtatte
prosjekter. Det er gitt støtte fra Enova til
gjennomføring av tiltak på Gåsbakken og Rosmælen
skoler (jf. pkt. 6g, underpunkt 3 og 9).
Det ble formulert 10 tiltak under dette punktet. Se
egen rapportering i tabellen under.

7.5.2 Oppsummering, Delmål 6
Det var 17 tiltak som lå til grunn for følgende delmål (delmål 6) knyttet til redusert energibruk i offentlige bygg:
Delmål 6: Minst 15 % reduksjon i stasjonært energibruk i egne bygg (utgangspunkt forbruk 2007), dvs. minimum ca. 1,7 GWh. Dette vil gi en
reduksjon i utslipp av CO2 ekvivalenter på ca. 52 tonn.
Av de 17 tiltakene, er det 15 som er gjennomført/igangsatt. Det er alle konkrete tiltak, hvor effekten lar seg måle for noen av dem. En
tilstandsanalyse etter norsk standard og E-merking er under arbeid, og forventes å være ferdig innen utgangen av 2013. Den vil være en
forutsetning for å nå målet om å utvikle en kravspesifikasjon for energiøkonomiserende løsninger og godt inneklima ved nybygging og større
rehabilitering i egen bygningsmasse. I løpet av planperioden er det også gjort undersøkelser vedrørende bruk av såkalte EPC-kontrakter
(energisparekontrakter) for å få kartlagt egen bygningsmasse med tanke på redusert energiforbruk gjennom iverksettelse av tiltak. EPC-avtale
ble undertegnet i november 2013, og vil få betydning for energibruk i bygg i årene fremover. Ett av tiltakene kan omhandle bedre drift av
sentrale driftsanlegg (SD-anlegg), og deler av kommunens driftspersonale har vært på kurs for å øke sin kompetanse i tråd med målet. Det
samme har skjedd når det gjelder kompetanse innen energioppfølging, drift og vedlikehold av SD-anlegg, ventilasjonsanlegg og
varme/sanitæranlegg. Kartleggingen av energiforbruket ved Hølonda Helsehus er utsatt i påvente av slik kartlegging i forbindelse med
tilknytning til EPC-avtalen.
Eid skole er betydelig rehabilitert i løpet av 2012/2013, og samarbeid med Leik IL om kjøp av energi fra kjøleanlegg fra ishockeybanen er
gjennomført. En god del av radiatorene er skiftet ut. Rehabiliteringen ble sluttført våren 2013. Det er forventet at forbruket har gått ned, men
det foreligger pr. dato ikke forbruksstatistikk som dokumenterer det reduserte energiforbruket. Resultatet kan kartlegges først ved årsslutt
2014.
Kommunen har fått tilskudd til utskifting av gamle veglys, og nye LED pærer er tatt i bruk på en begrenset strekning. Effekten av tiltaket er
imidlertid ikke målt. Kommunen har også utnyttet statsbudsjettets satsningsmidler på fornybare og nye alternative energikilder, og har bl.a.
fått støtte til nye oppvarmingssystem på Gåsbakken og Rosmælen skoler fra Enova. Se mer om det under.
I henhold til Lokal Energiutredning fra TrønderEnergi 2011, var det totale energiforbruket i bygningsmassen hvor kommunen står som eier, 10
801 216 kWh (11 GWh) i 2010. Med totalt 92 500 m2 gir dette 117 kWh/m2. Av dette totale forbruket var om lag 80 % elektrisitet (dvs. 8, 8
GWh). I utredningen tas det forbehold om at arbeidet med å kartlegge energiforbruket i den kommunale bygningsmassen har vært
problematisk, og at det derfor var snakk om ufullstendige tall. Ny informasjon fra Melhus kommune (høst 2013) tyder på at dette er riktig.
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Nye tall viser at energiforbruket (elektrisitet) i kommunale bygg med tjenesteyting (om lag 80 % av alle kommunale bygg) i 2012 var på ca.
15 GWh. Disse byggene var på til sammen 84 790 m2, og gir et snittforbruk pr. m2 på ca. 180 KWh/m2.
7.5.3 Redusert energibruk i offentlige bygg – Delmål 6g
Under pkt. 6 g over, følger til sammen 10 underpunkt. Resultatmålene fremgår av tabellen under.
Nr. Tiltak
1
Grønn IT: Innarbeide energi- og miljøtiltak i
styringsdokumenter for IT, og miljøkrav i
anskaffelsesdokumenter for nye IKT-systemer.
Produktenes livsløp er av betydning for energiforbruk og
miljøpåvirkning. Melhus kommune ønsker å sette
miljøkrav til produksjon og avhendingsprosesser for PCer, skrivere og liknende utstyr ved anskaffelse. I tillegg
skal det legges en strategi for å forlenge levetiden,
vurdere gjenbruk eller omfordeling og eventuelt
resirkulering av produktene. Automatisering av
arbeidsprosesser kan bidra til redusert energiforbruk.
Ved å tilby digitale tjenester, som søknadsskjema på
Internett, kan innbyggere søke om tjenester uten å
måtte bruke transportmidler eller papir. Innføring av
elektronisk handel og elektronisk fakturering er andre
tiltak som kan bidra til redusert energibruk. Kommunal
sektor har brede kontaktflater og oppgaver som
innebærer mye reisevirksomhet. Ved å utnytte de
mulighetene teknologien gir gjennom for eksempel
videokonferanser og telefonmøter, kan kommunene
bidra til reduserte miljøutslipp. Økt bruk av
hjemmekontor kan bidra til redusert bruk av

Status
Økon.
Tiltak

Ansvar
Beskrivelse av resultat
Rådmannen Det er innarbeidet generelle miljøtiltak i
styringsdokumentene for IT gjennom kommunens
miljøledelsessystem (ISO 14001) som det allerede
rapporteres på, jf. mål om redusert energiforbruk. I
den sammenheng har IKT prioritert følgende tiltak:
1. Slå av alt utstyr ved arbeidsdagens slutt. Dette
gjennomføres internt i IKT- og serviceseksjonen.
2. Innføre standard skjermsparer og dvalemodus på
utstyr ved gitt tidsintervall. Dette er ikke iverksatt, men
er planlagt gjennomført om kort tid som en innfasing
knyttet til informasjonssikkerhet.
3. Kvalitetssikring og evt. innføring av dvalemodus på
MFP og skrivere i alle enheter. Dette er innført.
4. Oppsett av infoskilt i møterom – slå av alt utstyr
etter bruk. Dette er innført.
5. Øke bruken av Poe-svitsjer (strøm over ethernet).
Dette er innført og videreføres fortløpende ved skifte
av eksisterende svitsjer.
6. Vektlegge strømbesparende utstyr ved anskaffelser
– Grønn IT. Dette er ivaretatt.
Det vises til pkt. 8 a lenger nede for generelle resultat
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transportmidler. Det samme kan bred utnyttelse av IKTsystemer for overvåking og drift av kommunaltekniske
anlegg, som for eksempel pumpestasjoner.

av energisparetiltakene i Melhus kommune.
For å redusere energiforbruk i produkters livsløp,
settes det miljøkrav til produksjon og avhendingsutstyr
I Melhus kommune gjennom innkjøpsavtalen med STFK
i henhold til lov om offentlige anskaffelser.
Det er ikke lagt en egen strategi for å forlenge
levetiden, vurdere gjenbruk og eventuelt resirkulere
produkter da dette allerede er innarbeidet som en fast
rutine. Alt utstyr som skal kasseres samles inn, og
levers til forsvarlig behandling.
Det tilbys allerede digitale tjenester i begrenset omfang
i tilknytning til bl.a. søknader. Eget prosjekt er planlagt i
2014 for å utvide bruk av slike tjenester i henhold til
IKT Strategiplan med egen Tiltaksdel. Ett av tiltakene er
tilrettelegging for økt bruk av videokonferanser og
telefonmøter.

2

Toppsystem for SD-anlegg (sentral driftsstyring). Server
for sentral styring (toppsystem). I forbindelse med
anskaffelse av ny software for SD anlegget på Buen er
det fremtidsrettet å investere i en type som andre
anlegg kan tilknyttes. Kostnadsforskjellen er minimal ved
kun å oppgradere eksisterende system kontra ny server
med muligheter for å tilknytte andre anlegg. Besparelse:

Økon.
Tiltak
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Utnyttelse av IKT-systemer for overvåking og drift av
kommunaltekniske anlegg, som for eksempel
pumpestasjoner, gjennomføres allerede.
Rådmannen Dette er utført

3

Med en sentral driftsenhet vil vi ha en større oversikt
over vår bygningsmasse. Innsparing under dette tiltaket
vil være kontroll på tekniske anlegg, lys og varmestyring
tilpasset bruk (utleie o.l.) Investering: Vi legger i første
omgang til rette for at flere anlegg kan koples til
systemet. Investeringene på gamle anlegg vil variere alt
etter hvilke system som allerede finnes. Ved nye anlegg
er det i beskrivelsene bestemt at det skal kommunisere
med toppsystemet. Investering på server kr 250 000. Det
tas også kontakt med Enova vedrørende ekstra tillyste
midler 2009 innen bygg og varme for å forsterke
muligheten for helhetlig driftsstyring og klimavennlige
tiltak i kommunens bygningsmasse.
Rosmælen skole. For Rosmælen er det utarbeidet en
rapport som anbefaler væske til vann varmepumpe med
energibrønner i kombinasjon med el kjel og en utvidelse
av eksisterende varmebatteri. Tilleggsisolere gymsal på
skole. På barnehageavdelingen montere luft til luft
varmepumper, 4 stk. I tillegg tilpasses systemet SD
(sentral driftsenhet). Besparelse: I forhold til dagens
situasjon med forbruk på ca. 220 kWh/m2 vil dette
tiltaket etter dagens priser føre til et redusert forbruk på
ca. 124 kWh/m2 pr år. Dette vil gi en besparelse på ca.
300 000 kWh pr år. Investering: kr 1 500 000.- Det er
tidligere bevilget kr 279 000.- til ny oljekjel som legges
inn under denne posten. ENOVA vil i sitt program for
”lokale energisentraler” kunne gi støtte på inntil kr
100 000

Økon.
Tiltak

Rådmannen Det er innført oppvarming ved bruk av luft til vann
varmepumpe på Rosmælen skole. Det var ikke
grunnvannsressurs til stede ved skolen. Det ble søkt
om støtte til tiltaket fra Enova i henhold til rapport om
utført tiltak. I sluttrapport for tiltaket er det angitt at
erfaringer og teoretiske beregninger viser at
besparelsen vil bli ca. 177.600 kWh/år. Med
utgangspunkt i oppnådd fornybart energiresultat
177.600 kWh/år og støtte tilsvarende 2,0 NOK per
fornybar kWh, ble det godkjent utbetaling fra Enova på
kr. 355.200.
Tilleggsisolering av gymsalen på skole er ikke
gjennomført av kostnadsmessige årsaker.
Det er ikke montert luft til luft varmepumper på
barnehageavdelingen som forutsatt fordi
varmepumpen på skolen (omtalt over) har kapasitet til
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4

5

6

7

Hølonda helsehus. Utvidelse av sentral driftsenhet for
styring av varme og ventilasjon på enkelt rom som
koples mot SD. Bevegelses-sensorer for lys på rom som
er lite brukt, disse sensorene kan også utvides til å styre
varme. Montering av kanalvifter til varme i
ventilasjonsrørene i stedet for varmebatteri. Investering:
kr 200 000
Flå skole. Montering av en luft/luft varmepumpe i
glassgangen. I dette arealet er det installert 8kw varme i
tillegg til et åpent areal inn til tre undervisningsrom hvor
det er installert totalt 18kw varme. Behov, 3
varmepumper. Besparelse: Hver varmepumpe har maks
effekt på 2kW. Det vil gi en besparelse på 21120 kWh pr
år som tilsvarer ca. kr 20 000. Investering: kr 64 000
Flå eldresenter. Ved flå eldresenter er det store felles
arealer som er oppvarmet hele døgnet til 23
grader. Dette er arealer hvor en varmepumpe har
virkelig stor virkning. Behov 2 stk. Besparelse: I dag er
arealene oppvarmet av panelovner som har et totalt
forbruk på ca. 43800 kWh pr år. Med varmepumpe vil
forbruket være 11680 kWh pr år. En besparelse på
32120 kWh pr år som tilsvarer ca. kr 30000. Investering:
kr 40 000
Moesgrinda. Her er det to atskilte bygg og behovet er 1
varmepumpe i hvert bygg. Besparelse: I dag er arealene
oppvarmet ved hjelp av panelovner. De har et forbruk på
ca. 50000 kWh pr år. Ved montering av 2 stk.
varmepumper vil forbruket komme på ca. 12000 kWh pr

Økon.
Tiltak

å ta med dette arealet i en fremtidig utbygging av det
vannbårne varmesystemet.
Rådmannen Prosjektet ble avlyst fordi det viste seg å ikke bli
lønnsomt.

Økon.
Tiltak

Rådmannen Dette tiltaket er gjennomført. Kommunen har i dag
ikke verktøy for å måle den virkelige
temperaturkorrigerte effekten av tiltakene. Det er
planlagt å ta dette i bruk i forbindelse av EPCkontrakter.

Økon.
Tiltak

Rådmannen Dette er gjennomført. Den virkelige effekten av tiltaket
er ikke målt av samme grunn som i punktet over.

Økon.
Tiltak

Rådmannen Dette er gjennomført. Den virkelige effekten av tiltaket
er ikke målt av samme grunn som i punktet over.
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år. Besparelse: 38000 kWh pr år som tilsvarer ca. kr.
35 000. Investering: kr 40 000.
8

Lundamo skoler. I forskrift er det anbefalt en avblødning Økon.
av bassengvann på 30 l pr badende pr døgn. Holder
Tiltak
badevannet en temp på 34g eller mer skal det skiftes 60 l
pr døgn pr badende. For å ta vare på energien i
avblødningsvatnet monteres en varmegjenvinner (CalPlus) Den overfører varmen fra avblødningsvatnet til
råvatnet slik at tilført vann har en temp. på 3g under
driftstemp. I dag går blødevatnet rett i kloakken når vi
returspyler filter. Hvis vi samtidig får avkloret
blødevatnet sparer vi kloakkavgift på vatnet. Det må
monteres vannmåler på vatnet som brukes i bassenget
som da trekkes fra på kloakken. Sekundært får vi også en
jevnere driftstemperatur på vannet. Besparelse: Total
innsparing pr. år. Ca. kr 35.000. Investering: kr 100 000

Rådmannen Dette er utredet. Det ble valgt å ikke gjennomføre
tiltaket fordi det ikke ville bli lønnsomt.

9

Gåsbakken skole/barnehage. Gåsbakken skole og
barnehage er i dag oppvarmet ved hjelp av olje/el.
Oljekjelen og tank er moden for utskifting. Tempero har
utarbeidet en rapport som viser at den mest lønnsomme
investeringen i dag på det vannbaserte
oppvarmingssystemet er væske- vann varmepumpe i
kombinasjon med el. Kjel. Besparelse: Tempero har i sin
referanse et forbruk på 191 kWh/m2 pr år. Med væskevann VP er forbruket anslått til å komme ned på ca. 92
kWh/m2 pr år. Dette vil gi en besparelse på ca. 148 000
kWh pr år. Investering: kr 1 500 000. ENOVA vil i sitt
program for ”lokale energisentraler” kunne gi støtte på

Rådmannen Oljekjelen er sanert. Her er det installert veske-vann
varmepumpesystem. Det er to brønner som nå
forsyner anlegget, mot én brønn opprinnelig. Tiltaket
var ferdig utført i 2011, og resulterte i en besparelse på
140 000 KWh (teoretisk beregning). Det ble gitt støtte
fra Enova på kr. 201.474.
Kommunen har i dag ikke verktøy for å måle den
virkelige temperaturkorrigerte effekten av tiltakene.
Det er planlagt å ta dette i bruk i forbindelse av EPCkontrakter.

Økon.
Tiltak
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inntil kr 100 000.
10

Kurs/opplæring for driftspersonell. Følgende kurs er
aktuelle: Kurs på oljefyringsanlegg, Ventilasjonsanlegg,
Varmepumpeanlegg, Flis/biobrensel anlegg, Enøk kurs.
Besparelse: Kommunen vil generelt spare midler på at
ansatte er kurset godt på det utstyr som benyttes.
Investering: kr 100 000

Økon.
Tiltak

Rådmannen Det er gjennomført kurs om grunnleggende ventilasjon,
ventilasjonsprinsipper og energikonsekvenser ved
manglende drift og vedlikehold (6 driftsledere deltok).

7.5.4 Oppsummering, Delmål 6 g
Av de 10 underpunktene til pkt. 6 g over, er alle punkt gjennomført/igangsatt. De to tiltakene som ikke er gjennomført er likevel utredet og
delvis gjennomført. Det gjelder for det første pkt. 3 om Rosmælen skole. Her er den gamle oljefyren skiftet ut med luft til vann varmepumpe,
og det er gitt støtte til tiltaket fra Enova. Grunnboringer viste at det ikke ble mulig å utnytte grunnvann som varmekilde. Effekten av tiltaket i
form av reduserte utslipp fra den gamle oljefyren er ikke beregnet. Målet om tilleggsisolering på gymsalen er ikke gjennomført som forutsatt av
kostnadsmessige grunner. Monteringen av luft til luft varmepumper i barnehageavdelingen ble ikke gjennomført i henhold til målet fordi
varmepumpen montert på skolen også har kapasitet til å varme opp barnehagen. Det forutsetter imidlertid utbygging av det vannbårne
varmeanlegget. Når det gjelder Hølonda Helsehus, er som sagt kartleggingen av tilstand og energiforbruk utsatt, og vil omfattes av arbeidet
med EPC-kontraktene. Planlagte tiltak med utgangspunkt i tidligere kartlegging er ikke blitt gjennomført på grunn av for høye kostnader. På
Lundamo skole var det anbefalt å utnytte varmen i det vannet som stadig skiftes ut i badebassenget. Tiltaket ble imidlertid ikke gjennomført
fordi det ikke ville bli lønnsomt.
Det er innarbeidet generelle miljøtiltak i styringsdokumentene for IT, men effekten av tiltakene er ikke målt så langt. Det er montert
varmepumper på Flå skole og Flå eldresenter. Den beregnede besparelsen i form av kilowatt er på til sammen 53 240 KWh. Det er også
montert varmepumpe i Moesgrinda, og beregninger viser her en besparelse på 38 000 KWh årlig. Ved Gåsbakken skole er den gamle oljekjelen
skiftet ut med grunnvannsbasert veske-vann varmepumpesystem. Det er to brønner som forsyner anlegget, mot én opprinnelig. Teoretiske
beregninger viser at det har medført en besparelse på 148 000 KWh årlig. Tiltakene som er gjennomført, gir en reduksjon i energiforbruket på
til sammen 239 240 KWh årlig. Kommunen har pr. i dag ikke verktøy for å beregne den virkelige temperaturkorrigerte effekten av tiltakene,
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men dette er planlagt i forbindelse med EPC-kontrakter. Det er ikke gjort beregninger som viser hva dette betyr i form av reduserte
klimagassutslipp. Det er heller ikke gjort når det gjelder utskiftingen av oljefyren ved Gåsbakken skole.

7.5.5 Redusert energibruk i offentlige bygg – Delmål 7
Delmål 7 lå til grunn for 4 av 24 tiltak innen Redusert energibruk i offentlige bygg.
Delmål 7: Minst 10 % økning i energifleksibelt areal (vannbåren varme) i kommunens egen bygningsmasse, dvs. ca. 7000 m².
Nr. Tiltak
7 a Kommunen skal utrede muligheten for energifleksible
løsninger i egne eksisterende bygg.

Status
Økon.
Tiltak

Ansvar
Bygg og
eiendom

7
b

Ikkeøkon.
tiltak

Bygg og
eiendom

Ikkeøkon.
tiltak
Økon.
Tiltak

Bygg og
eiendom

Som over

Bygg og
eiendom

Som over

Kommunen skal vurdere bruk av fornybare energikilder i
forbindelse med rehabilitering og nye byggeprosjekt.
Kommunen skal benytte års- og levetidskostnader som et
vurderingselement ved vurdering av alternative
løsninger.
7 c Vannbåren varme skal vurderes i alle kommunale
nybyggings- og rehabiliteringsprosjekt over 500 m². Avvik
skal begrunnes særskilt.
7
Kommunen skal i områder uten fjernvarme utrede
d
muligheten for bruk av alternative fornybare energikilder
i egne bygg (f.eks. varmepumpe, bioenergi).
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Beskrivelse av resultat
Tiltaket er fulgt opp, og er innarbeidet som rutine ved
bygg og eiendomsavdelingen i kommunen. Det blir
også fulgt opp gjennom miljøledelsessystemet.
Rosmælen skole og Gåsbakken skole er gode
eksempler her.
Som over

7.5.6 Oppsummering, Delmål 7
Det var 4 tiltak som lå til grunn for følgende delmål (delmål 7) knyttet til redusert energibruk i offentlige bygg:
Delmål 7: Minst 10 % økning i energifleksibelt areal (vannbåren varme) i kommunens egen bygningsmasse, dvs. ca. 7000 m².
Alle disse fire tiltakene omfatter innarbeidede rutiner ved bygg og eiendomsavdelingen som skal sikre at målene blir nådd. Det har allerede gitt
konkrete resultat, slik som på Gåsbakken og Rosmælen skoler. Det vises til tidligere omtale.
7.5.7 Redusert energibruk i offentlige bygg – Delmål 8
Delmål 8 lå til grunn for 3 av 24 tiltak innen Redusert energibruk i offentlige bygg.
Delmål 8: Bedre forståelse hos ansatte/elever vedrørende forbruk og klima, endring av atferd.
Nr. Tiltak
8 a Energibruk og atferd omfatter tiltak som f.eks.;
slå av lys og PCer når du går hjem, termostater
ikke tilgjengelig for brukere, lukking av dører og
vinduer m.m.

Status
Ikkeøkon.
Tiltak

Ansvar
Alle
sektorer,
elever og
ansatte

8b

Ikke-

Alle

Papirforbruk og atferd omfatter bl.a. tosidig
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Beskrivelse av resultat
Melhus kommune hadde som mål å redusere energiforbruket
med 2 % hvert år i 2011 og 2012. Resultat: Fra 2010 - 2012 har
det vært en nedgang i energiforbruket på 5,8 % i
bygningsmassen i Melhus kommune. Kommunen har totalt sett
nådd målet om 4 % reduksjon på 2 år, men det er verd å merke
seg at i 2010 var gjennomsnittstemperaturen ute 0,6 grader,
mot 2,3 grader i 2012. Det var en økning i energiforbruket fra
2011 til 2012 på 6,5 %. Dette kan også ha sammenheng med
temperatursvingninger, da gjennomsnittstemperaturen ute var
4,1 grader i 2011 mot 2,3 grader i 2012. Andre momenter som
kan ha betydning for økningen i 2012 er økt bruk av byggene,
økt strøm i forbindelse med byggearbeid, samt Trønderenergis
leie av server-rommet (IT) på rådhuset.
Melhus kommune har hatt som mål å redusere

8c

utskrift, sortering av ark v/kopimaskinen
(gjenbruk), 2. Opplæring av elever og ansatte i
forhold til utskrift – hva trenger vi strengt tatt i
papirutgave? Utlegging av all info til ansatte på
intranett fremfor å informere på papir m.m.

økon.
Tiltak

sektorer,
elever og
ansatte

kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2011 og 2012. Etter å ha
hatt en liten økning i papirforbruket fra 2010 til 2011, er det i
2012 redusert med 7,6 %. Dvs. at målet om 4 % reduksjon de
siste to årene er nådd.
Ett av tiltakene for å redusere papirbruken i 2012 har vært
innføring av ”Follow me print”, dvs. at hver ansatt må bruke
kort for å få ut utskrifter og kopiere. Det ser ut som det har
bidratt til en større bevissthet ved kopiering, noe som har gitt
positivt utslag på kopipapirforbruket. Politikerne har også tatt i
bruk Ipad høsten 2012, noe som trolig vil få effekt på forbruket i
2013.

Renhold og atferd omfatter bl.a. respekt av
inneskosonen, opprydding etter
undervisning/bruk av spesialrom, orden i hele
virksomheten, premiering av månedens mest
ryddige rom m.m.

Ikkeøkon.
tiltak

Alle
sektorer,
elever og
ansatte

Dette er ivaretatt gjennom virksomhetenes egne miljøprogram.

7.5.8 Oppsummering, Delmål 8
Det var 3 tiltak som lå til grunn for følgende delmål (delmål 8) knyttet til redusert energibruk i offentlige bygg:
Delmål 8: Bedre forståelse hos ansatte/elever vedrørende forbruk og klima, endring av atferd.
Alle tre tiltak under dette delmålet omfattes av kommunens miljøledelsessystem, og følges opp kontinuerlig med nye definerte mål. Når det
gjelder energiforbruk, har kommunen nådd målet om en reduksjon av energiforbruket i egen bygningsmasse på 4 % i årene 2011-2012. Melhus
kommune har også redusert eget papirforbruk med 4 % i løpet av de to årene 2011-2012. Når det gjelder energibruk knyttet til renhold har
også dette blitt fulgt opp med gode rutiner er for bruk av innesko m.m. i virksomhetenes egne miljøprogram.
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8 Vedlegg
Klima- og energistatistikk

Kommunal energi- og utslippsstatistikk oppdateres ikke
Publisert: 13. februar 2012
Fra 2012 publiserer ikke SSB tall for kommunal energibruk og klimagassutslipp.
Oppdatert: 17. april 2013.
Bakgrunnen for beslutningen er at Statistisk sentralbyrå (SSB) over lengre tid har vurdert kvaliteten på den kommunale energi- og
utslippstatistikken som ikke god nok. Den risikerer å bidra til feil informasjon, og den brukes til å måle noe den ikke er i stand til å måle.
Disse statistikkene har en rekke sentrale bruksområder og brukergrupper. Men desto viktigere statistikken er for brukerne, jo viktigere er det at
statistikken faktisk har en presisjon som gjør at den kan brukes til formålet. Dette kvalitetskravet er særlig viktig når statistikken skal brukes til å
analysere måloppfyllelse.
Metodiske utfordringer
Et viktig utgangspunkt for vurdering av kvaliteten er i hvilken grad man kan si at statistikkene illustrerer de faktiske forhold. Faktiske forhold
kan tolkes helt absolutt, det vil si at tallene er helt nøyaktige i forhold til virkeligheten, eller de kan tolkes i forhold til brukerbehovene. Både
registerdata og utvalgsundersøkelser vil være beheftet med usikkerhet. Dette forsøker man å ta hensyn til både i produksjon og formidling av
statistikken. Slik sett kan en si at kvaliteten er god nok. Men her er det også viktig at SSB forholder seg til brukerne og hvilken kvalitet bruken
implisitt stiller.
Ofte er statistikkene våre bygd opp fra mikro til makro. Noen ganger er imidlertid etterspørselsstatistikkene, som for eksempel energiregnskapet,
bygd opp fra tilbudssiden gjennom en regnskapstankegang (tilbud minus eksport pluss import er lik etterspørsel, korrigert for lagerhold). Noen
ganger benyttes en blanding av slike data. I den kommunefordelte energi- og utslippsstatistikken står vi overfor en slik blanding av data. Siden
man her er ute etter kommunale etterspørselstall for energi og avledede kommunale utslippstall for klimagasser, må man bryte ned makrotall til
kommunenivå. Om lag 60 prosent av energibrukstallene må brytes ned. Dette kan gjøres på ulike måter. Valg av metode for en slik nedbryting er
helt avgjørende for om de kvalitetsmål som er omtalt ovenfor, er oppfylt.
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Betydelige svakheter
I den kommunefordelte energi- og klimastatistikken benyttes metoder som på flere punkter har betydelige svakheter. Dette fører til at mange av
endringene som fanges opp i nasjonal- eller fylkesstatistikk vil fordele seg på kommuner til dels uavhengig av i hvilke kommuner det faktisk har
skjedd endringer. Det samme gjelder for endringer i metoder og fordelingsnøkler. Informasjon om svakhetene har vært beskrevet og vært
tilgjengelige i " Om statistikken " for statistikken Utslipp til luft, kommunetall.
Forhold som gjør statistikken upresis og mindre nyttig i analyse av måloppnåelse for kommunene:







Statistikken skiller ikke mellom lokal trafikk i kommunen og gjennomfartstrafikk.
Utslipp fra avfall relateres ikke direkte til avfallsgenerering på kommunenivå når det benyttes interkommunale løsninger.
Energibruk (fyringsolje og parafin) i bygninger tar utgangspunkt i salget på fylkesnivå, så endring i en kommune vil i statistikken være
avhengig av endringer i alle kommuner i samme fylket.
Statistikk for trafikkutviklingen på kommuneveier settes lik trafikkutviklingen på riks- og fylkesveier fordi det mangler trafikktellinger på
kommuneveiene.
Industriutslipp er basert på utvalg hvor ikke alle bedrifter er med og ikke samme bedrifter kommer med hver gang. Utslippsutviklingen i
en rekke kommuner er dermed beregnet på grunnlag av begrenset informasjon.
For en del utslipp brukes nasjonale utslippsfaktorer i stedet for lokale faktorer, til tross for at det er store forskjeller mellom kommunene.

Mulighetene for en regional energi- og utslippsstatistikk
SSB har vurdert kvaliteten i tallene og sett på mulige forbedringstiltak. En av konklusjonene er at kvaliteten er god nok til å lage en fylkesfordelt
statistikk for om lag 90 prosent av utslippene av klimagasser. Det er spesielt utslipp av fluorgasser og utslipp fra skip og luftfart som er vanskelig
å fordele regionalt.
Tilstrekkelig kvalitet i en kommunefordelt statistikk er langt mer krevende, blant annet fordi kommunene er mindre og langt mer forskjellige. Det
vil derfor variere hvor detaljert statistikk det er mulig å lage for de ulike kommunene. Utslipp fra jordbruk, olje- og gassutvinning – landanlegg,
energiforsyning, motorredskap, avløp og avløpsrensing er mulig å kommunefordele. Utslipp fra veitrafikk, avfall og oppvarming kan bare
beregnes for større kommuner eller grupper av kommuner. SSB har vurdert det som hensiktsmessig at kommunefordelte tall ikke publiseres som
en årlig offisiell statistikk, men kan publiseres som egne analyser.
SSB er per april 2013 i dialog med Miljøverndepartementet, Klif og NVE om videre utvikling og finansiering av regionale energi- og utslippstall.
Mer informasjon: Fagdirektør Torstein Bye, Avdeling for økonomi-, energi- og miljøstatistikk, tlf. 957 69 491, tab@ssb.no
Seksjonsleder Tonje Køber, Seksjon for energi- og miljøstatistikk, tlf. 950 62 696, ton@ssb.no
Seniorrådgiver Henning Høie, Seksjon for energi- og miljøstatistikk, tlf. 21 09 49 43, hei@ssb.no
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