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Forord 
Horten kommune var tidlig ute med klimaplanlegging og har siden 2000-tallet hatt en egen 

klimaplan. Klimaplanen har i løpet av 2018 og 2019 blitt oppdatert for andre gang. Forrige 

oppdatering ble gjort i 2011. Oppfølgingen av Hortens klimaarbeid har vært gjort i gjennomføringen 

av handlingsprogrammet som sist ble oppdatert i 2016.  

Horten kommune har oppnådd mye i løpet av årene hvor det har vært drevet en aktiv 

klimaplanlegging. Graden av måloppnåelse er stor: De fleste av målene som ble satt for 2020 (basisår 

2009) ble nådd i løpet av 2017, men på to områder er målene ikke nådd, og vil heller ikke nås innen 

2020. Dette gjelder målsettingene om klimanøytral kommunal virksomhet og redusert strømforbruk i 

hortensamfunnet. En viktig lærdom har vært at mangelen på teknologiske løsninger foreløpig er til 

hinder for at kommunal virksomhet kan bli klimanøytral allerede i 2020. Den andre viktige 

lærdommen har vært at overgangen fra fossil energi til fornybar energi krever mer bruk av 

elektrisitet. Dette er to faktum som gjør at det er behov å justere målsettingene fram imot 2032, 

dersom de skal bli funksjonelle og realistiske. Likevel kan si at vi har gjort så godt vi kan innenfor 

kommunal virksomhet, og at det har gjort at Horten kommune er en kommune i front av det grønne 

skiftet. Klimagassutslippene går ned og i kommunal virksomhet har vi redusert strømforbruket. 

Klimaregnskapet for 2018 vil vise enda større framskritt. 

Det er viktig å nevne at utslippsstatistikkene inneholder usikkerheter, og er i stor grad knyttet til 

direkte utslipp, altså utslipp som foregår innenfor kommunegrensa. Det er og en stor svakhet i 

tallmaterialet at både samfunnet og kommunal virksomhet bidrar i størst grad til klimagassutslipp 

gjennom innkjøp av varer og tjenester som produseres utenfor kommunegrensa, og at mange av 

disse utslippene har en ukjent størrelsesorden. Det forventes at det blir en økende bevissthet knyttet 

til utslippene som følger produksjonen av hver enkelt vare og tjeneste framover. Dette vil på sikt 

kunne endre det totale klimaregnskapet, og selv om det på mange områder virker lovende per i dag 

med hensyn på måloppnåelse, så kan statistikken tegne et annet bilde i 2032.  
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Målsetting for perioden 2020 – 2032 er satt på bakgrunn av nasjonale og internasjonale 

forventninger, kombinert med egne erfaringer. Måloppnåelse vil avhenge av hvilke nye tiltak som 

vedtas i tiden fram imot 2032.  

Dette dokumentet er en av to bakgrunnsrapporter til Hortens kommunedelplan 2020 – 2032. 

Bakgrunnsrapport 1 tar for seg utslippstrendene og energiforbrukstrendene fra 2009 til og med tall 

fra 2017. Den gir også et oppsummerende innblikk i hva Horten kommune gjør når det gjelder 

klimatilpasning for hortensamfunnet. Rapporten viser også framskrivninger for klimagassutslipp og 

forventet energiforbruk, og beskriver utfordringsbildet knyttet til klimaendringer i Horten fram til 

2032. Statistikk er innhentet fra mange kilder, og kildene er referert til i sluttnotene. 

Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsstatistikk, Horten kommunes klimaregnskap, tall fra 

Skagerak Varme og Skagerak Nett og Bastø Fosen AS er blant de viktigste kildene til bakgrunnstall. 

I tillegg til bakgrunnsrapport 1, finnes bakgrunnsrapport 2 som inneholder en tiltaksanalyse og 

vurdering av grad av måloppnåelse for perioden 2009 – 2016. Kommunedelplan for klima og energi 

2020 – 2032 skal følges opp gjennom handlingsprogrammet.  

I arbeidet med oppdateringen av kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032, har det vært en 

bred medvirkningsprosess. Horten kommune vil takke alle innbyggere, organisasjoner og 

næringsdrivende som har bidratt aktivt med innspill i planprosessen.  

 

Horten kommune, 1. oktober 2019.  
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1. Innledning 
Kommunedel plan for klima og energi 2020 – 2032 er en oppdatering av Horten kommunes klima- og 

energiplan 2012 – 2020, og er utformet i henhold til det vedtatte planprogrammet.1 

Kommunedelplan for klima og energi skal også bidra til å oppfylle føringene i kommunestyrets 

budsjettvedtak, for at Horten kommune skal driftes grønt, varmt og ansvarlig, og for at Horten 

kommune skal være i front i det grønne skiftet.2 Horten kommune vil med kommundelplan for klima 

og energi ta sin del av det globale og nasjonale ansvaret med å redusere utslipp av klimagasser og 

bidra til energieffektivisering. Kommunedelplan for klima og energi vil også bidra til å styrke 

kommunens vedtatte fokusområder i kommuneplanens samfunnsdel når det gjelder:3 

i) Attraktivitet  

ii) God oppvekst 

iii) Trygghet for innbyggerne  

iv) Natur og miljø  

 

1.1 Kommunens rolle i arbeid med klima og energi 
Horten kommune har ansvar for å trekke det lokale arbeidet med klima og energi gjennom følgende 

roller:  

Horten kommune som: 

 Lokal planmyndighet 

 Byggesaksbehandler 

 Eier av bygg og anlegg, samt kommunale veier 

 Grunneier  

 Utbygger 

 Politisk aktør 

 Lokal samfunnsutvikler 

 Deltaker i regional planlegging 

 Tjenesteleverandør (ansvarlig for skoleruter, pasienttransport, håndtering av avfall, 

avløpsrens og drikkevannsforsyning, etc) 

 Innkjøper og anskaffer med forbrukermakt 

 Eier og drifter av kommunale kjøretøy 

 Deltaker i faglige nettverk 

 Analytiker, utreder, kunnskapsbygger og formidler 

 Forvalter av lover og forskrifter 

En rekke virkemidler er delegert fra staten til regionalt eller kommunalt nivå og gir kommunen et 

betydelig handlingsrom. En del tiltak for utslippsreduksjoner og energiforsyning er likevel avhengig av 

en kombinasjon av statlige og kommunale virkemidler. Dette gjelder spesielt innenfor sektorer som 

transport, produksjon og forbruk av energi, avfallshåndtering, vann – og avløpstjenester, og 

landbruk.  

Kommunen kan formidle kunnskap, drive holdningsskapende arbeid og motivere til handling, blant 

annet ved å gå foran som et godt eksempel og fremheve gode eksempler fra andre aktører. 

Kommunen kan innta en pådriverrolle i lokalsamfunnet og etablere nettverk og samarbeid med 
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næringsliv, organisasjoner, innbyggere og forsknings- og kunnskapsmiljø for å få til klimavennlig 

nærings- og samfunnsutvikling. Kunnskapsformidling, holdningskampanjer, nettverksbygging og 

pådriverrollen er midlertid virkemidler som er vanskelig å måle klimaeffekten av og som ofte krever 

langsiktige perspektiv.  

1.2 Innbyggernes rolle i arbeid med klima og energi 
De valgene den enkelte innbygger foretar seg hver dag er avgjørende for det samlede 

klimagassutslippet i Horten kommune. Det er av betydning at innbyggerne foretar klimavennlige valg 

av løsninger, og har et forbruksmønster som bidrar til utslippsreduksjoner.  

2. Om kommunedelplan for klima og energi 2020-2032 

2.1 Bakgrunn 

Horten kommune var tidlig ute med å få på plass en klima- og energiplan, og den første kom allerede 

i 2002. En oppdatert klima- og energiplan ble vedtatt av kommunestyret høsten 2011. Denne andre 

og oppdaterte klima- og energiplanen skulle gjelde for planperioden 2012 – 2020, og bestod av to 

deler. Del 1 omfattet Status for klimagassutslipp og energibruk i Horten kommune, i tillegg til en 

vurdering av potensial for videre reduksjon i utslipp.4 Del 2 omfattet Mål og tiltak.5 I tillegg til de to 

delplanene, var det et handlingsprogram. Handlingsprogrammet ble sist revidert i 2016, og skulle 

gjelde for siste del av planperioden, altså i 2017 – 2020.6  

2.2 Planens lovmessige og politiske forankring 

2.2.1 Planens forankring til Horten kommunes planer og politiske vedtak 

Kommunedelplan for klima og energi 2020-2032 skal være en plan for hele hortensamfunnet, og ikke 

en plan for bare kommunal virksomhet. Kommunedelplan for klima og energi er forankret i 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.7  

Krav til innhold og prosjektorganisering i arbeidet med denne kommunedelplanen er gitt i 

planprogrammet for kommunedelplan for klima og energi for 2019 – 2032, som ble vedtatt av 

kommunestyret i 2018.8 De sentrale temaene som skal belyses i kommunedelplanen for klima og 

energi, er ifølge planprogrammet transport, energiforsyning, oppvarming av bygg, vann og avløp, 

avfall og landbruk. Ifølge planprogrammet for kommunedelplan for klima og energi, skal planen bestå 

av tre deler: Kommunedelplan for klima og energi skal ha en oppdatert handlingsdel, i tillegg til 

oppdatert tiltaksanalyse med vurdering av grad av måloppnåelse.  

Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk vedtok under behandlingen av planprogram for 

kommunedelplan for klima og energi, at planen skal ha et eget kapittel om klimatilpasning, som 

rommer konkrete, kvantifiserbare, og derfor også målbare tiltak for å møte klimautfordringene i 

kommunen.9 

2.2.2 Planens forankring til FNs klimapanel sitt arbeid 

Den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC) kom ut i 2014 og slo fast at det er mer en 95 

prosent sikkert at menneskelig påvirkning har bidratt til mer enn halvparten av temperaturøkningen 

målt siden året 1951.10 I 2015, møttes verdens ledere i Paris der de inngikk avtale der alle land 

forpliktet seg til å kutte i klimagassutslippene sine. Norge forpliktet seg til å lage en nasjonal plan for 

hvordan klimagassutslippene skal reduseres (Parisavtalen).11   
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Høsten 2018 la IPCC fram sin spesialrapport om virkningene av en global temperaturøkning på 1,5 ⁰C, 

og beregninger av hvor mye av utslippene som må reduseres for å begrense oppvarmingen til 1,5 

⁰C.12 I rapporten konkluderte IPCC med at menneskelige aktiviteter allerede til nå har forårsaket en 

økning i global gjennomsnittstemperatur på 1,0 ⁰C, sammenlignet med temperaturen ved 

førindustriell tid. Dersom menneskenes utslipp av klimagasser opprettholdes på dagens nivå, vil 

temperaturen fortsette å stige med 0,2 ⁰C per tiår.13 Utslippene må kuttes med 45 prosent innen 

2030, dersom vi skal nå målet om å begrense den globale gjennomsnittlige temperaturøkningen til 

1,5 ⁰C.14  

2.2.3 Planens forankring til nasjonale føringer 

Norges forpliktelser til kutt i nasjonale klimagassutslipp, er implementert i norsk regelverk, og i 

henhold til Lov om klimamål (Klimaloven) § 1, skal Norge omstille seg til å bli et lavutslippssamfunn 

innen 2050.15 Dersom Norge skal klare omstillingen til et samfunn med lave utslipp av klimagasser er 

kommunene og fylkeskommunes innsats sentral, fordi at utslippene skjer lokalt.  

I henhold til Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, skal 

kommunene og fylkeskommunene i sin overordnede planlegging innarbeide tiltak og virkemidler for 

å redusere utslipp av klimagasser, og samtidig ta hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. Planer 

som behandler klima- og energispørsmål skal følges opp gjennom handlingsdelen (tiltakene) og mer 

detaljert kommuneplanlegging. De skal også legges til grunn og gi føringer for kommunenes øvrige 

myndighets- og virksomhetsutøvelse. I henhold til planretningslinjene skal planer som behandler 

klima- og energispørsmål vurderes revidert minst hvert fjerde år.16  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging er hjemlet i Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) §6-2.17 Formålet med den statlige planretningslinjen 

er å sikre at kommunen går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, sikre mer effektiv 

energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, sikre at kommunene bruker et bredt 

spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og sikre at 

kommunene begrenser eller unngår ulemper grunnet klimaendringer, og drar nytte av eventuelle 

fordeler.  

Kommunedelplan for klima og energi 2020-2032 bidrar til å oppfylle FNs 17 bærekraftmål. Hvordan 

planens mål og tiltak harmonerer med bærekraftmålene er behandlet i handlingsprogrammet for 

perioden 2020-2024 (del III til planen). 

2.2.4 Regionale føringer for klima- og energiplanlegging 
Regional plan for klima og energi 2016 – 2020, som ble vedtatt av Fylkestinget i Vestfold 10. 

desember 2015, beskriver prioriterte satsningsområder for Vestfoldsamfunnet.18 I Vestfold skal 

klimaarbeidet ha fokus på klimagassutslipp, produksjon og anvendelse av fornybar energi, reduksjon 

og effektivisering i stasjonært og mobilt energiforbruk, og klimatilpasning. 

2.3 Fokusområder 

Kommuneplanens samfunnsdel har de fire fokusområdene: i) Attraktivitet, ii) God oppvekst, iii) 

Trygghet for innbyggerne, iv) Natur og miljø.19 Fokusområdene skal sikre den langsiktige utviklingen 

av hortensamfunnet. Innen fokusområdet natur og miljø, er et av hovedmålene at lokalsamfunnet 

skal ta et globalt klimaansvar ved at kommunens egne virksomhet går foran som et godt eksempel, 

utnytter de virkemidler den rår over, og skal være klimanøytral innen 2020. Klima og energi skal 

gjennomsyre all aktivitet innenfor de ulike kommunalområdene til Horten kommune.  
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2.4 Hvordan er planen utarbeidet og bygget opp? 

Kommunedelplan for klima og energi 2020-2032 bygger på et solid faktagrunnlag som baserer seg på 

nasjonal, regional, kommunal og privat utslippsstatistikk. I tillegg har det vært arrangert en 

omfattende medvirknings- og samhandlingsprosess, der kommunalt ansatte, private 

næringslivsaktører og frivillige har bidratt med innspill til planarbeidet.  

2.5 Organisering av planarbeidet 

2.5.1 Organiseringsmodell 
Organisering av planarbeidet har vært gjort i henhold til planprogrammet. Styringsgruppen 

bestående av kommunalsjefer for kommunalområdene administrasjon, teknisk, kultur- og samfunn, 

og havnefogden har alle deltatt på månedlige møter der løpende oppdateringer om status for 

arbeidet har blitt gitt, og der spørsmål som har oppstått underveis i planarbeidet har blitt drøftet. 

Kommunalområde samfunn og kultur, ved Enhet for kommuneutvikling er prosjekteier for arbeidet 

med kommunedelplan for klima og energi. Kommunens miljørådgiver har vært prosjektleder. 

Oppstart av planarbeidet ble orientert om i Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk i 

september 2018 og i lokal presse.20  

2.6.2 Medvirkning og samhandling til planen 
Når kommunen utarbeider kommunedelplaner, er det i henhold til Plan- og bygningsloven stilt krav 

til medvirkning. I Plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett 

til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Medvirkning skal sikre 

en «best mulig plan» der løsningene tar hensyn til alles behov, legger til rette for at alle berørte kan 

komme til orde, fremme kreativitet og engasjement, fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag, og 

danne en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn. Medvirkning er en grunnleggende 

forutsetning for et lokaldemokrati.21  

Det har vært arrangert åtte tematiske arbeidsgrupper for å sikre medvirkning og samhandling til 

kommunedelplan for klima og energi. Temaene og deltakerne i disse arbeidsgruppene har vært som 

vist i tabell 2.1. Arbeidsgruppene startet opp arbeidet etter et felles møte på Preus museum i 

oktober 2018, der deltakerne også fikk inspirasjon fra de klimarelevante utstillingene til fotografene 

Rune Eraker og Edward Burtynsky.22 Arbeidsgruppene har hatt som formål å diskutere hvordan 

hortensamfunnet skal lykkes med gjennomføringen av det grønne skiftet, hvordan vi skal klare å 

redusere klimagassutslippene, redusere energibruken, og hvordan vi skal lykkes med klimatilpasning. 

Møtene i arbeidsgruppene har blitt referatført, og innspill fra diskusjonene er blitt inkludert i planen. 

Enkelte foreninger og organisasjoner har levert egne skriftlige innspill, og enkelte foreninger og 

instanser har valgt å ikke delta aktivt inn i de tematiske arbeidsgruppene, men heller levere innspill 

enkeltvis.  

Som et ledd til medvirkning og folkeopplysning om Horten kommunes arbeid med kommunedelplan 

for klima og energi 2020-2032, ble det arrangert folkemøte på Horten kino i utgangen av januar 

2019. Professor og biolog, Dag Olav Hessen, holdt foredrag om klima. Rundt 100 personer deltok på 

foredraget. Etter foredraget ble folkemøtet avholdt. Mer enn 40 personer deltok på folkemøtet, og 

blant deltakerne var det både politikere, miljøvernere og andre interesserte.  

 

 

 

 



10 
 

Tabell 2.1: Oversikt over bidragsytere i medvirknings- og samhandlingsgruppene for innspill til 

kommunedelplan for klima og energi 2020-2032.  

Arbeidsgruppe/ 
samhandlingsgruppe 

Deltakende virksomheter Arbeidsgruppe/ 
samhandlingsgruppe 

Deltakende virksomheter 

Arbeidsgruppen for 
innbyggere, 
naturmiljø og 
samfunn 

Besteforeldrenes klimaaksjon 
Borre Velforening 
Borrevannets venner 
Ringmerking 
DNT Horten 
Fremtiden i våre hender 
Kjærlighet og raseri 
Natur og ungdom Horten 
Naturvernforbundet 
Preus museum 
Åsgårdstrand Velforening 

Arbeidsgruppen for 
arealbruk og transport 

Vestfold 
kollektivtransport 
Horten havn 
Enhet for 
kommuneutvikling 
(arealplanleggere) 
Kommunalteknisk plan 
og drift 

Klimatilpasning Enhet for kommuneutvikling 
(arealplan og miljøvern) 
Kommunal plan og utvikling 
(Vann- og avløp) 

Landbruk og skogbruk Bondelaget i Borre og 
Undrumsdal 
Borre grunneierforening 
Borrevannets 
grunneierforening 
Borre Jeger og fiskerlag  
Kommunal 
byggesaksforvaltning 
Landbrukssjefen 
Tønsbergdistriktet 
skogeierforening 

Kommunale innkjøp 
og anskaffelser 

Innkjøpssjefen i kommunen 
Direktoratet for forvaltning 
og IKT (Difi) 
Kommunenes sentralforbund 
(KS) 

Energibruk og 
energiforsyning 

Kommunens 
prosjektavdeling og 
investeringer 
Kommunal energi og 
teknikk 
Kommunal 
eiendomsforvaltning 
Horten næringsforum 
Skagerrak varme 
Skagerrak Nett 
Miljørådgiver 
Arealplan 

Helse og oppvekst 
 

Folkehelsekoordinator  
Barne- og 
ungdomsrepresentanten 
Skolesjefen 
Barnehagene  
Kommunelegen 

Næring, innovasjon og 
teknologi 

Grønt gründerhus/ 
Veksthuset 
Horten Næringsforum 
Universitetet i Sørøst-
Norge 
Kongsberg Maritime 
Bastø-Fosen AS 
Næringssjefen 
Miljørådgiver 

 

2.6.3 Medvirkning fra ungdommen 
En verdensomspennende ungdomsbevegelse kalt «Fridays for Future» som protesterer mot de 

voksnes manglende vilje til å stanse klimaendringene vokste fram i kjølvannet av at den svenske 

klimaaktivisten Greta Thunberg begynte å skulke skolen for å streike for klima.23 Etter hennes tale for 

FNs klimatoppmøte i Katowice, Polen i 2018, spredte skolestreikene seg til flere større byer i Europa 

og de hadde mange tusen deltakere gjennom vinteren 2019.24,25 I mars 2019, ble det arrangert 
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skolestreiker for klima i mange byer i Norge. Horten Natur og Ungdom arrangerte skolestreik for 

klima i Horten. Oppslutningen til streiken var stor. I kjølvannet av streiken bidro Horten Natur og 

Ungdom med innspill til kommunedelplan for klima og energi 2020-2032 i et eget møte med Horten 

kommune.26 Elevrådene fikk invitasjon til å bidra med innspill til planarbeidet, og Granly skoles 

elevråd leverte innspill.27 Forslag til tiltak ble også diskutert i ett av møtene til Barne- og 

ungdomsrådet i Horten.28 Andre enkeltpersoner valgte også å levere innspill til arbeidet med 

klimaplanen.29   

3. Faktagrunnlaget og status for Hortens klimaarbeid 
Kommunedelplanen for klima og energi baserer seg i henhold til planprogrammet på faktagrunnlaget 

som inneholder informasjon om klimagassutslippene i kommunen, fordelt på kilder og sektorer. Alle 

kilder med direkte utslipp av klimagasser innenfor kommunes egne grenser er inkludert. Informasjon 

om energisystemer, energiforsyning og energiforbruk og tilgangen på miljøvennlige energiressurser 

inngår i planen. Kommunedelplan for klima og energi omfatter også en vurdering av framtidige 

utslipp dersom nye tiltak ikke gjennomføres (framskrivninger). Forventet etterspørsel og forventet 

energiproduksjon behandles også i planen.  

Faktagrunnlaget baserer seg mest på statistikk og tall fra 2017, sammenlignet med tall fra 2009 som 

basisår. Før 2015 var det Statistisk sentralbyrå (SSB) som hadde ansvaret for å samle statistikken for 

kommunenes og fylkenes klimagassutslipp. Miljødirektoratet overtok denne oppgaven fra 2015. 

Gjennom arbeidet med oppdateringen av planverket er det avdekket store svakheter ved statistikken 

fra Miljødirektoratet, særlig innen utslippstallene fra sjøfart. Det gjorde det nødvendig å styrke 

statistikken for at den skulle kunne brukes av Horten kommune. Beskrivelse er gitt i eget 

metodenotat i vedlegg 1.  

3.1 Status og trender for vær og klima i Horten kommune 

3.1.1 Værdatainnsamling i Horten  
Horten kommune har anlagt fire værstasjoner som oppfyller krav gitt av Meteorologisk institutt. 

Værstasjonene er lokalisert på Nykirke, Skoppum, Åsgårdstrand og i Horten. Værparameterne som 

måles ved disse fire stasjonene er temperatur, vindstyrke og vindretning, nedbør, snødybde og 

lufttrykk. To av stasjonene har vært i drift siden 2015 og de to andre fra 2018. Det vil ta tid å bygge 

opp tidsserier med data som kan si noe om endringene i temperatur og nedbør over tid. På grunn av 

manglende tidsserier, brukes serien med måledata fra Færder fyr som referansepunkt. Antall dager 

med temperaturer over normalen ved Færder fyr har økt fra 60,3 i 2009, til 61,96 i 2017 og 62,38 i 

2019.30 I tillegg til disse fire værstasjonene, har Horten Havnevesen samlet værdata (temperatur, 

luftfuktighet, vindstyrke og vindretning, nedbør, vannstand og lufttrykk) ved to stasjoner ved de 

kommunale havnene i Horten og Åsgårdstrand siden år 2000.   

3.1.2 Temperaturendringer i Horten 
Historiske data samlet av Meteorologisk institutt, har vist at temperaturen har økt med omtrent 1 ⁰C 

i Norge gjennom de siste 100 år. Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 0,8 ⁰C siden 

1951.31  

3.1.3 Nedbør i Horten 
Meteorologisk institutt sine måledata for nedbør, viser at nedbøren i Norge har økt med omtrent 20 

prosent fra 1900 og fram til i dag. Foreløpige estimater antyder at nedbøren vil komme til å ha en 

ytterligere økning på 10-20 prosent mot slutten av inneværende århundre. Det forventes hyppigere 

episoder med kortvarig og kraftig nedbør. Det er korttidsnedbøren som vil øke mest, det vil si den 

nedbøren som kommer på kortere tidsrom enn ett døgn. I Oslo har timenedbøren økt med omtrent 
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60 prosent på 50 år. Det er særlig Østlandet og i Sør-Norge at økningen i nedbør har vært tydeligst 

fra 1968 og fram til 2014.  

Snøsesongen forventes å bli kortere fram imot 2100. Lavereliggende kystnære områder, som Horten, 

må forvente at snøfrie vintre blir vanligere.32  

3.1.4 Vind og bølger i Horten 
Horten er ikke særlig utsatt for høye bølger, noe som skyldes lokal topografi og havareal. 

Satelittmålinger har vist at verdenshavene i gjennomsnitt har steget med totalt 3,2 millimeter pr. år 

siden 1993. Vannets varmeutvidelse i Norge er beregnet for å kunne bli omtrent 10 cm større enn 

gjennomsnittet for verdenshavene.33 I følge beregninger utført av Kartverket, vil gjennomsnittlig 

vannstand i Horten og Åsgårdstrand ha økt med 53 cm innen 2090, sammenlignet med dagens 

vannstand.34 Økt vannstand vil også virke inn på bølgehøyde og hevet vannstand i situasjoner med 

stormflo. Vind påvirker i tillegg bølgehøyde og havnivå ved stormflo.  

3.2 Observerte klimaeffekter på naturmiljø i Horten 
Det biologiske mangfoldet endres som følge av et varmere klima. Eksempler på lokale områder hvor 

klimaendringseffekter har blitt observert over tid er Borrevannet og Vassbånn.  

Nye og det som forbindes med mer sørlige arter, kommer nå til Borrevannet, og flere nye arter har 

tatt i bruk Borrevannet som hekkeplass. Nattergal og lerkefalk er to slike arter. Flere arter har også 

begynt å hekke tidligere enn før.  

Tidene for trekk endres også. Kortnebbgåsa som trekker mellom Svalbard og områdene mellom 

Danmark og Tyskland, hadde sitt hovedtrekk rundt 17. mai på 1980-tallet. I dag trekker kortnebbgåsa 

allerede i slutten av mars, og sju uker tidligere enn på 1980-tallet.  

Stedegne arter som rugde, enkeltbekkasin og vannrikse forsøker i større grad nå enn før, å overvintre 

i åpne vannpartier. Det er også tendenser til at bokfink, munk, rødstrupe, trost og ringduer, i større 

grad enn før overvintrer ved Borrevannet.  

Perioder med langvarig tørke kan gi konsekvenser for insekts- og plantelivet. Uttørket 

strandsonevegetasjon og redusert produksjon av insekter gjør at Borrevannet mister sin viktige 

funksjon som rasteområde for våtmarksfugl. Tørre og varme somre gir uvanlig lav vannstand i 

Borrevannet. Lav vannstand gir økt gjengroing og øker faren for oppblomstring av giftige 

blågrønnealger.35  

Nye arter som brunskogsnegl og stillehavsøsters har kommet til Horten kommune, men det er uvisst 

om disse artene har vandret inn som følge av klimaendringene. I sjøen fiskes oftere nye arter. Det er 

viktig å unngå overfiske på arter som sliter.36  

3.3 Status og trender for direkte klimagassutslipp fra hortensamfunnet  
Hortensamfunnet hadde i 2017 et direkte klimagassutslipp som ifølge Miljødirektoratets 

kommunefordelte statistikk var på totalt 77 548,5 tonn CO2-ekvivalenter. De direkte 

klimagassutslippene per innbygger var på 2,9 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Dette tallet er basert på 

et estimat for utslipp fra sjøfarten som ikke tar hensyn til forbrukt drivstoff og bruk av landstrøm. 

Korrigert totalt utslipp fra hortensamfunnet var på 54 226 tonn. Dette tallet inneholder de generelle 

utslippstallene fra sjøfarten som passerer Hortens farvann, utslipp fra Bastøferjene som baserer seg 

på faktisk forbruk av drivstoff og bruk av landstrøm, samt utslipp fra samtlige andre sektorer.  

De direkte klimagassutslippene fra hortensamfunnet har flere kilder. De viktigste utslippskildene er 

vist i figur 3.1. Veitrafikken sto i 2017 for 45 prosent av det totale direkte utslippet av klimagasser i 
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hortensamfunnet, mens sjøfarten sto for 40 prosent av utslippene. Jordbruket representerte den 

tredje største utslippskilden for klimagasser i Horten kommune i 2017. Tallene i figur 3.1 baserer seg 

på en justert versjon av Miljødirektoratets statistikk, der utslippene fra ferjetrafikken etter 

sjablongverdier er erstattet av beregnet utslipp etter mengden forbrukt drivstoff.37,38    

 

Figur 3.1: Den prosentvise fordelingen av kildene til de direkte klimagassutslippene målt i tonn CO2-

ekvivalenter i 2017. Tallene baserer seg på en justert versjon av Miljødirektoratets statistikk.  

 

3.3.1 Direkte klimagassutslipp fra veitrafikken i hortensamfunnet 
Veitrafikken er en av de største utslippskildene for klimagasser fra hortensamfunnet, og i 2017 sto 

veitrafikken for hele 45 prosent av de totale direkte klimagassutslippene. I perioden 2009 til 2017, 

ble klimagassutslippet fra veitrafikken redusert fra 30 700 tonn CO2-ekvivalenter til 23 980 tonn CO2-

ekvivalenter. Utslippstallene fra veitrafikken omfatter både lette og tunge kjøretøy, personbiler, 

varebiler og busser. Figur 3.2 viser utviklingen i utslipp fra veitrafikken i Horten. Den største 

utslippsreduksjonen som statistikken viser, er utslippene fra personbiler som er redusert fra 22 825 

tonn CO2-ekvivalenter i 2009 til 17 766 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Reduksjonen var på 5 060 tonn 

CO2-ekvivalenter, og skyldes sannsynligvis overgang til nyere biler med mindre utslipp, i tillegg til 

nullutslippsbiler. Klimagassutslippene fra varebiler er redusert med om lag 1 300 tonn CO2-

ekvivalenter i samme periode.39  

 

Figur 3.2: Utviklingen i klimagassutslipp fra veitrafikk i perioden 2009 til 2017, målt i tonn CO2-ekvivalenter.  
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Det var i 2016 registrert 13 656 personbiler i Horten kommune.40 Per 28. februar 2019 var det totalt 

registrert 13 763 personbiler i Horten kommune. Antall registrerte kjøretøyer dersom man legger til 

antallet varebiler, busser, lastebiler, campingbiler, traktorer og mopeder og motorsykler, var 17 597. 

Figur 3.3 viser antall kjøretøyer registrert i Horten kommune, fordelt etter type drivstoff. Det var i 

2016 registrert 407 elbiler i Horten kommune, mot 25 i 2012.41 Ved utgangen av februar 2019 var det 

registrert 734 elbiler i Horten kommune. Samtidig var det registrert 975 bensin-hybridbiler og 24 

dieselhybridbiler.42 I 2016 var det registrert 40 ladepunkter for elbiler i Horten.43  

Kommunestyret i Horten vil begrense tomgangskjøringen i Horten kommune.44 Enkle og effektive 

tiltak vil bli iverksatt i 2020.  

 

Figur 3.3: Registrerte kjøretøy i Horten kommune, fordelt etter drivstofftype, per 28. februar 2019.45 

3.3.2 Direkte klimagassutslipp fra sjøfarten som trafikkerer i Hortens farvann 
I følge den kommunefordelte utslippsstatistikken som ble levert av Miljødirektoratet våren 2019, sto 

sjøfarten for et utslipp i størrelsesorden 45 673 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Statistikken til 

Miljødirektoratet er en beregnet verdi som tar hensyn til utseilt distanse, men som ikke tar hensyn til 

faktisk forbrukte mengder drivstoff, bruk av landsstrøm på nattestid, drivstoffreduserende 

effektiviseringssystemer, og fordelingen av utslipp mellom to havnekommuner sine klimastatistikk.  

Som følge av en overrapportert verdi i Miljødirektoratets kommunefordelte klimaregnskap, valgte 

Horten kommune å lage en egen beregning for klimagassutslipp fra passasjerferjene som opererer i 

Hortens kommunale farvann. Beregnet klimagassutslipp (CO2, CH4, N2O) fra Bastø Fosen AS sine 

ferjer som opererer på rutestrekningen mellom Horten og Moss, var på 15 391 tonn CO2-ekvivalenter 

i 2017 innenfor Horten kommunes farvann. Klimagassutslippene fra ferjen Vederøy som har rute 
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mellom Horten og Bastøya, hadde et utslipp på 415 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.  Til sammen sto 

passasjerferjene for et årlig utslipp på 15 806 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.  

Siden det er stor usikkerhet knyttet tallene som er inkludert i de statistiske metodene som er brukt 

av Miljødirektoratet og av SSB i tidligere år, og siden metodikken stadig videreutvikles, har Horten 

kommune valgt å rapportere Bastø Fosen AS sine egne utslippstall for CO2 fra 2017 som basisår, inntil 

mer pålitelig statistikk blir publisert av Miljødirektoratet, som har varslet at de vil gjennomgå 

metoden for beregning av utslipp fra ferjetrafikk på nytt.  

Ved siden av Bastø Fosen AS sine utslippstall, har kommunen valgt å rapportere på de øvrige 

utslippstallene fra Miljødirektoratets statistikk over utslipp fra sjøfarten som opererer i farvannene i 

Horten kommune. Utslipp fra andre grupper av fartøy som seiler i Hortens farvann er derfor inkludert 

i regnskapet. Dette gjelder utslipp fra fartøy som passerende cruiseskip, bulkskip, gasstankere, 

kjemikalietankere, kjøle- og fryseskip, containerskip, offshore supply skip, oljeprodukttankere, skip 

for ro-ro last, råoljetankere og stykkgodsskip. Disse gruppene av fartøy hadde et samlet utslipp av 

klimagasser på 6 544 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.  

Det totale utslippet fra sjøfarten i Horten var på 21 687,5 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.46
 

3.3.3 Direkte klimagassutslipp fra landbruket i hortensamfunnet 
Landbruket sto for omtrent 7 prosent av klimagassutslippene fra hortensamfunnet i 2017 og var på 

3 671,6 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene fra landbruket ble redusert fra 4 374,8 tonn CO2-

ekvivalenter i 2009. Dette tilsvarer en reduksjon i utslipp på 16 prosent. Utslippene fra landbruket i 

Horten kommune er vist i figur 3.4.  

 

Figur 3.4: Utviklingen i utslipp av klimagasser fra landbruket innenfor Horten kommune som geografisk område 

fra 2009 til 2017.  
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utslippsstatistikken fra andre sektorer. Statistikken for klimagassutslippene fra landbruket omfatter 

CO2, CH4 og N2O. Kildene til klimagassutslipp fra landbruket innenfor Horten kommune som 

geografisk område i 2017, var husdyr som alssvin, sau > 1 år, andre storfe og høner, som alle slipper 

ut metan gjennom fordøyelsen. Gjødselhåndteringen er også en kilde til klimagasser fra landbruket. 

Både utslipp fra gjødsellager og utslipp av lystgass fra spredning av husdyrgjødsel og husdyrgjødsel 

sluppet ut under beite. Mengden nitrogen i kunstgjødsel som ble brukt i 2017 var 217 tonn.47 

Utviklingen i utslippet av klimagasser fra landbruket pr. kilde er vist i figur 3.5.  

 

Figur 3.5: Utviklingen i utslipp av klimagasser fra landbruket fordelt på kilder innenfor Horten kommune som 

geografisk område fra 2009 til 2017.  

 

3.3.4 Direkte klimagassutslipp fra avfall- og avløpshåndtering i hortensamfunnet 
Statistikken viser at utslipp av metangass fra deponier og biologisk behandling av avfall, og utslipp fra 

avløp og avløpsrensing utgjør en liten fraksjon av det totale klimagassutslippet fra hortensamfunnet. 

Utslippsstatistikken omfatter metan- og lystgassutslipp fra hjemmekompostering og 

komposteringsanlegg, metanutslipp fra biogassanlegg, utslipp fra avfallsdeponier, kommunale 

deponier, industriavfallsfyllinger, renseanlegg, tette tanker og septiktank. Utviklingen i 

klimagassutslipp fra avfall- og avløpshåndtering er vist i figur 3.6. Klimagassutslippene fra avfall- og 

avløpshåndtering utgjør en liten andel av det totale utslippet og har holdt seg relativt på samme nivå, 

på rundt 310 tonn CO2-ekvivalenter, fra 2013 og til 2017.  
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Figur 3.6: Utviklingen i klimagassutslipp fra avfalls- og avløpshåndtering i perioden 2009 til 2017.  

 

3.3.5 Direkte klimagassutslipp fra oppvarming i hortensamfunnet 
Utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger er i kommunenes utslippsstatistikk fordelt 

på kategoriene «fossil oppvarming» og «vedfyring». Fossil oppvarming inkluderer utslipp av 

næringsbygg og husholdninger, og utslippene forårsakes av forbrenning av ulike 

petroleumsprodukter som fyringsolje, fyringsparafin og LPG. Salgstall av petroleumsprodukter er 

brukt som datakilde. For elektrisitet og fjernvarme benyttes utslippsfaktor 0 fordi statistikken kun 

inkluderer direkte utslipp. Utviklingen i utslipp fra vedfyring og fossil oppvarming i Horten kommune 

som geografisk område er vist i figur 3.7. Utslippene fra oppvarming som knytter seg til fossil energi 

og vedfyring, er redusert med 85,6 prosent og 34,2 prosent i perioden 2009 til 2017.48 Nedgangen i 

bruken av fossil oppvarming har en sammenheng med utfasing av fossil fyringsolje, fram imot 

forbudet som trer i kraft i 2020.49  

 

Figur 3.7: Utviklingen i utslipp av klimagasser fra oppvarming med fossil energi og vedfyring.  
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3.3.6 Direkte klimagassutslipp fra energiforsyning   
Utslipp fra energiforsyning forårsakes primært av forbrenning av ulike petroleumsprodukter som 

fyringsolje, fyringsparafin, naturgass, raffinerigass og avlut, med mer. CO2 -utslipp fra forbrenning av 

biomasse regnes som netto nullutslipp og er ikke inkludert i utslippsstatistikken. I Horten kommune 

er utslipp fra denne sektoren knyttet til fjernvarme som bruker Liquified Petroleum Gas (LPG) som 

spisslast. Utslippet fra fjernvarme i Horten kommune som geografisk område var på 1 069,8 tonn 

CO2-ekvivalenter i 2017. Til sammenligning var utslippet i 2016 på 586,8 tonn CO2-ekvivalenter, og 96 

tonn CO2-ekvivalenter i 2015.  Energiforsyning sto for 1,4 prosent av de direkte utslippene i 2017.50  

Større utbygginger mot Karljohansvern i 2016 og 2017 resulterte i et økt energibehov og dermed en 

høyere spisslastandel (produsert av gass). I 2017 ble det gjort tiltak for å optimalisere de 

eksisterende varmepumpene, og i januar 2018 begynte arbeidet med å installere en ny varmepumpe 

på 16,6 MW. Dette resulterte en økt grunnlast fram mot 2019. 

3.3.7 Direkte klimagassutslipp fra andre mobile forbrenningskilder i hortensamfunnet 
Andre mobile forbrenningskilder er ifølge Miljødirektoratets metodebeskrivelse definert som 

dieseldrevne motorredskaper og snøscootere.51 Utslippstallene for denne kildekategorien er basert 

på salget av avgiftsfri diesel.52 Utslippet fra andre mobile forbrenningskilder var 1313 tonn CO2-

ekvivalenter i 2017, mens i 2016 var utslippet fra andre mobile forbrenningskilder på hele 21 615 

tonn CO2-ekvivalenter. I 2009 var utslippet fra andre mobile forbrenningskilder på 8 217 tonn CO2-

ekvivalenter. Klimagassutslippene fra andre mobile forbrenningskilder utgjorde derfor 1,7 prosent av 

det totale utslippet fra hortensamfunnet i 2017.53 Det er uvisst hva den kraftige nedgangen fra 2016 

til 2017 kan skyldes.54  

3.4 Status og trender for strømforbruk i hortensamfunnet 
Energiforbruket i Horten kommune som geografisk område fra 2009 til 2017 er vist i tabell 3.1 og 

figur 3.8.  

Tabell 3.1: Energiforbruket i Horten kommune fra 2009 til 2017. 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Forbruk 393 431 381 401 415 389 390 398 404 

 

 



19 
 

 

Figur 3.8: Energiforbruk i Horten kommune fra 2009 til 2017. 

Skagerak Energi antar at husholdningene står for 55 prosent av energiforbruket, næringslivet står for 

42 prosent og skole, helse står for 3 prosent.55  

Netto forbruk av elektrisk kraft i Horten kommune har variert mellom 350 GWh og 400 GWh. Et 

særtrekk med norsk elektrisitetsforbruk er at mye blir brukt til oppvarming. I et kaldt år vil behovet 

for oppvarming være større enn i år med mildere temperaturer.  

Hvis vi ser på fordelingen i elektrisitetsforbruket innenfor hver sektor, så gikk 53 prosent av 

elektrisitetsforbruket til husholdninger og jordbruk i 2016. Nasjonale estimater anslår at nærmere 80 

prosent av elektrisitetsforbruket i norske husholdninger går til oppvarming av bolig og varmtvann.  

Den tjenesteytende sektoren har mange likhetstrekk med husholdningene. Mesteparten av 

energiforbruket går med til oppvarming, teknisk drift og belysning i bygg. Tjenesteytende sektor sto 

for 34 prosent av energiforbruket i Hortenssamfunnet i 2016. Bergverksdrift og industrielle 

virksomheter sto for 13 prosent av elektristetsforbruket i Horten i 2016.56  

 

3.5 Status og trender for samlede klimagassutslipp fra kommunal virksomhet i 

Horten  

Horten kommunes egne virksomhet hadde i 2017 et totalt utslipp av CO2 på 1 430 tonn CO2-

ekvivalenter. Dette utslippet tilsvarer omtrent 52 kg CO2-ekvivalenter per innbygger. Horten 

kommune har hatt en nedgang i utslippene av klimagasser fra 2012 til 2016. Den store reduksjonen 

skyldes i all hovedsak en kraftig nedgang i de beregnede utslippene fra elektrisitetsforbruk. Den lille 

økningen i utslipp på 2 prosent fra 2016 til 2017, skyldes et midlertidig forbruk av naturgass vinteren 

2017. Det har også vært en økning i antallet lengre flyreiser for kommunalt ansatte.  

Totalt, har Horten kommunes virksomhet redusert sine klimagassutslipp fra 1 932 tonn CO2-

ekvivalenter i 2012 til 1 429 tonn CO2-ekvivalenter i 2017, som er en reduksjon på 26 prosent.  
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Figur 3.9: Figuren viser utviklingen i samlede klimagassutslipp, både de direkte og indirekte 

klimagassutslippene fra kommunal virksomhet (Scope 1, 2 og 3 i kommunens klimaregnskap).  

 

3.6 Status og trender for direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet i 

Horten 
Direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet omfatter utslipp av klimagasser fra kommunens 

egne kjøretøy og utslipp fra bruk av fyringsolje og naturgass til oppvarming av kommunale bygg og 

anlegg, altså de kategoriene som omfattes av Scope 1 i kommunens klimaregnskap.57  

Figur 3.10 viser variasjonen av de samlede klimagassutslippene fra kommunal virksomhet over tid. 

Variasjonen over år er å betrakte som relativt liten, og skyldes i all hovedsak variasjon forskjeller i 

drivstofforbruk i forbindelse med bruk av kommunale kjøretøyer, i tillegg til påfyll av fyringsolje og 

naturgass (tallene er hentet fra Scope 1 i kommunens klimaregnskap).  

 

Figur 3.10: Figuren viser utviklingen i direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet.  
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3.6.1 Status og trender for direkte klimagassutslipp fra kommunal transport 
De siste årenes utvikling i utslipp av klimagasser fra kommunale kjøretøy er vist i figur 3.11.  

 

Figur 3.11: Utslipp av klimagasser fra kommunale kjøretøy i antall tonn CO2-ekvivalenter fra 2012 til 2017.  

Kommunens egne kjøretøy hadde i 2017 et forbruk på 152 581 liter diesel og 72 052 liter bensin, noe 

som samlet sett ga et utslipp på 547 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene av klimagasser fra 

kommunale kjøretøy har økt siden 2012. Årsaken til dette er at antallet biler i kommunen har gått 

opp, og det har vært økt aktivitet knyttet til arbeid med vann og avløp. Fire biogassbiler ble anskaffet 

og prøvd ut i 2016. Det ble anskaffet flere biogassbiler i 2017. Det er forventet at utskiftningen av 60 

biler i hjemmetjenesten i 2018 vil gi et betydelig kutt i de direkte klimagassutslippene fra kommunal 

transport, men dette vil først kunne vises i data som rapporteres i klimaregnskapet for 2018. 

3.6.2 Status og trender for direkte klimagassutslipp fra oppvarming av kommunale bygg 
Oppvarming av kommunale bygg medfører direkte utslipp av klimagasser fra forbrenning av 

fyringsolje og naturgass. Utviklingen i utslipp er vist i figur 3.12. Det ble ikke kjøpt inn 

mineralfyringsolje i 2016 eller 2017, derfor regnes det som nullutslipp for de to årene. Dette er i tråd 

med utfasingen av bruk av mineralfyringsolje fram imot det statlige forbudet mot mineralfyringsolje 

som vil tre i kraft fra 2020.    

 

Figur 3.12: Utviklingen i klimagassutslipp fra fyringsolje og naturgass til oppvarming av kommunale bygg vist i 

antall tonn CO2-ekvivalenter. 
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3.7 Status og utvikling for indirekte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet i 

Horten 

Med indirekte utslipp av klimagasser fra kommunal virksomhet, menes først og fremst alle 

klimagassutslipp som er omfattet av rapportering til Scope 2 i Horten kommunes klimaregnskap, 

altså utslipp fra fjernvarmeanlegg til oppvarming av kommunale bygg, elektrisitetsbruk i kommunale 

bygg og bruken av elektrisitet til kommunale veilys og lysløyper.58 Utslipp av klimagasser som er 

rapportert under Scope 3 i klimaregnskapet, regnes også som indirekte klimagassutslipp fra 

kommunal virksomhet i denne sammenheng. Samlede indirekte klimagassutslipp fra kommunal 

virksomhet er vist i figur 3.13. 

 

Figur 3.13: Figuren viser indirekte utslipp fra kommunal virksomhet.  

3.7.1 Status og utvikling for beregnet indirekte utslipp av klimagasser fra oppvarming med 

fjernvarme til kommunale bygg 
De indirekte klimagassutslippene fra elforbruket til fjernvarme til kommunale bygg var på 159 tonn i 

2017. Utviklingen i utslipp av klimagasser fra fjernvarmeproduksjon utenfor kommunens grenser er 

vist i figur 3.14. 

 

Figur 3.14: Utviklingen i indirekte utslipp av klimagasser fra fjernvarme fra 2012 til 2017.  
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3.7.2 Status og utvikling for beregnet indirekte utslipp av klimagasser fra elektrisitet til 

kommunale veilys og lysløyper 
Det indirekte utslippet av klimagasser fra elektrisitetsproduksjon har hatt en kraftig nedgang fra 2012 

til 2017.59 Reduksjonen i utslippet kan forklares med at elektrisitetsproduksjonen i Europa har blitt 

renere med ny teknologi og utfasing av kullkraftverk, slik at importert strøm er renere i dag, enn 

tidligere. Reduksjonen i indirekte klimagassutslipp fra elektrisitet til veilys og lysløyper kan også 

forklares med at forbruket av strøm har gått ned etter at kommunen systematisk har skiftet ut store 

deler av belysningen med LED og styringsteknologi. Figur 3.15 viser utviklingen i de indirekte 

utslippene som følger kommunens elektrisitetsbruk i perioden 2012 til 2017.   

 

Figur 3.15: Utviklingen i indirekte klimagassutslipp fra elektrisitetsbruk til veilys og lysløyper i perioden 2012 – 

2017.  

 

3.7.3 Status og utvikling for beregnet indirekte utslipp av klimagasser fra kommunalt 

ansattes tjenestereiser 
Klimagassutslipp fra ansattes tjenestereiser som foregår utenfor kommunens grenser er rapportert i 

klimaregnskapet under Scope 3.60 De indirekte klimagassutslippene fra ansattes tjenestereiser synes 

å ha hatt en svak økning i perioden 2012 til 2017. Utslipp som knytter seg til flyreiser har økt siden 

2015. Utviklingen i utslipp fra kommunalt ansattes tjenestereiser, både for km-godtgjørelse og fra 

flyreiser, er vist i figur 3.16.  
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Figur 3.16: Utviklingen i utslipp (tonn CO2-ekv) fra kommunalt ansattes tjenestereiser i perioden 2012- 2017.  

 

3.8 Status og trender for energibruk i kommunal virksomhet i Horten 

3.8.1 Status for energibruk i kommunal virksomhet 
Det samlede energiforbruket til Horten kommunes virksomhet var i 2012 på 27 626 MWh, mens det i 

2017 var redusert til 20 589 MWh. Nedgangen i energiforbruket gir en reduksjon på til sammen 25 

prosent i perioden 2012 til 2020. Økningen i energiforbruket fra 2016 til 2017 skyldes trolig det store 

oppvarmingsbehovet vinteren 2017.61 Figur 3.17 viser utviklingen i energiforbruk som dekker Horten 

kommunes egne virksomhet. 

 

Figur 3.17: Utviklingen i Hortens kommunale energiforbruk målt i megawatt timer per år (MWh/år).  
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3.8.2 Status for energibruk til veilys og lysløyper  
Totalt energiforbruk til veilys og lysløyper var på 1 698 488 kWh i 2017.62 Per 2018 var nesten alle 

kommunale veilys overført til LED. Park og idrett har innført LED i all kommunal utebelysning.  

3.8.3 Status for energibruk til oppvarming av kommunens bygg og anlegg   
Energiforbruket til oppvarming av kommunal bygningsmasse med fjernvarme var på 3 244 414 kWh i 

2017. Det totale elektriske energiforbruket til oppvarming og belysning med mer i kommunale 

bygninger var på 14 582 927 kWh i 2017.63  

3.8.4 Status for energi hentet fra spisslast med mineralolje og naturgass 
Regjeringen vedtok i juni 2018 å forby bruk av mineralfyringsolje til oppvarming fra og med 2020.64 

Fyringsolje har tradisjonelt vært brukt som spisslast til fjernvarmeanlegget på Kirkebakken. Forbruket 

av fyringsolje måles kun når oljen etterfylles. Det ble ikke fylt på fyringsolje i 2016 og i 2017, og 

Horten kommune vurderer mulighetene for å erstatte bruken av mineralfyringsolje med bærekraftig 

fremstilt bioolje.65   

Forskriften om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 regulerer ikke 

bruken av naturgass, selv om naturgass også er en fossil energikilde. Horten kommune hatt en økning 

i bruk av naturgass fra 2012 til 2016 på 92 prosent. Energien som ble hentet ut ifra forbruket av 

naturgass var 389 461 kWh i 2017.66  

4. Framskrivninger av vær, klimagassutslipp og energibruk fram imot 

2032 

4.1 Forventet utvikling i vær og klima fram imot 2032 
De målte atmosfæriske konsentrasjonene av CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) fortsatte å øke over 

Norge i 2017.67 Det er forventet at en global vekst i velstand vil medføre økte utslipp. 

I «Klimaprofil Vestfold – Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning» beskrives forventede 

klimaendringer i Vestfold fram mot neste århundre (2100) med grunnlag i en «la det skure» situasjon 

der klimagassutslippene fortsetter å øke i samme takt som utslippstrenden for de siste ti årene.68  

4.1.1 Forventet utvikling i temperatur  
Gjennomsnittstemperaturen for Oslo forventes å øke med 2,2 ⁰C innen 2050, ifølge studier gjort ved 

den tekniske høyskolen i Zürich.69 Gjennomsnittlig årstemperatur for Vestfold er beregnet til å øke 

med omkring 4,5 ⁰C fram mot 2100. Temperaturøkningen vil være aller størst i vinterhalvåret, og 

mindre i sommerhalvåret.  

4.1.2 Forventet utvikling i nedbør 
Årlig nedbør er beregnet til å øke med omkring 10 prosent, og økningen vil hovedsakelig være i 

vinterhalvåret. Mildere temperaturer gjør at det forventes at avsetningen i mindre grad vil falle som 

snø. Snøsmeltingen vil komme tidligere på året og reduseres i størrelse mot slutten av århundret. 

Sommernedbøren forventes å forbli uendret. Antallet episoder med kraftig nedbør, også kalt 

styrtregn, vil øke. Vekstsesongen forlenges.70  

4.1.3 Forventet frekvens i ekstremvær 
Forskere har uttalt at våren og høsten har blitt varmere som følge av klimaendringene, og at det 

stadig vil bli mer ekstremvær.71 Dette øker skogbrannfaren, og har effekter særlig for landbruket som 

rammes av avlingssvikt, fôrmangel med følgende økt slaktinga av dyr, til erstatningskrav som følge av 

avlingssvikt. Det kan gis erstatninger til klimabetinget avlingssvikt.72 
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4.1.4 Forventet utvikling i vindens styrke og retning 
Det er stor usikkerhet knyttet til hvilken påvirkning klimaendringer vil ha på vindstyrke. Det forventes 

liten endring i vindstyrke og i frekvensen av kraftig vind i Vestfold.73  

4.2 Framskrivninger for direkte klimagassutslipp fra hortensamfunnet fram imot 2032 
Framskrivninger er gjort for klimagassutslippene for hortensamfunnet fra 2009 til 2032. 

Framskrivningene er vist i figur 4.1. Den grønne øverste kurven representerer den samlede 

framskrivningen for klimagassutslipp i hortensamfunnet fram imot 2032. Den røde vannrettelinjen 

viser nivået der klimagassutslippene er redusert med 45 prosent sammenlignet med 

klimagassutslippene i 2009. Framskrivningene av klimagassutslipp er basert på dagens 

utslippstrender og uten at noen nye tiltak iverksettes.  

Framskrivningene av klimagassutslipp viser at hortensamfunnet ikke vil klare å nå målet om en 

samlet utslippsreduksjon på 45 prosent innen 2032, med mindre enn at nye og effektive tiltak 

iverksettes.  

 

 

Figur 4.1: Figuren viser en total oversikt over framskrivningene til forventede utslipp av klimagasser i årene 

fram imot 2032, dersom ingen nye tiltak iverksettes. Den øverste grønne kurven representerer utviklingen til 

det samlede utslippet basert på alle kilder. Den gule vannrette linjen, representerer måltallet for 45 prosent 

utslippskutt.  
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4.2.1 Framskrivninger for direkte klimagassutslipp fra veitrafikk fram imot 2032 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført framskrivninger for nasjonale utslipp fra veitrafikk ved 

hjelp av bilgenerasjonsmodellen BIG. De har laget to utslippsscenarioer, en trendbane og en 

ultralavutslippsbane.  

Framtidens utslipp fra personbiler 

I framskrivningen for utslipp i Horten, følges en trendbane hvor det antas at markedsandelene for 

nye kjøretøy fortsetter trenden fra 2010-2015. Det vil si at salget av elektriske og hybride biler 

vokser. Det er forventet at disse biltypene vil utgjøre 94 prosent av nybilsalget i 2025. Det går derfor 

mot en utfasing av salg av nye biler som bruker fossilt drivstoff fram imot 2025. Utslippene av CO2 fra 

personbiler i trendbanen beregnes til å bli 36 prosent lavere i 2030 enn i 2015.  

For å nå Norges klimamål om å redusere utslippene fra veitrafikk med 40 prosent innen 2030, 

sammenlignet med 1990, må utslippene i 2015 mer enn halveres, de må ned med 55 prosent. 

Rapporten fra TØI understreker at selv om utslippene peker pent nedover, må ikke framskrivningene 

tolkes slik at utslippsreduksjoner vil være lett å oppnå. Kjøretøyparken er en treg masse som det vil 

ta flere år å skifte ut.74  

Horten har satset tungt på bruk av biogass til transport. Det er mulig for private bileiere å kjøpe 

biogassbil, og benytte seg av biogassfyllestasjonen ved Langgrunn som er offentlig tilgjengelig. Det er 

ventet at det vil bli bygget ut biogassfyllestasjoner flere steder i Vestfold og Telemark, og at det 

derfor vil bli enklere å forflytte seg rundt med biogassbiler. Pr. i dag passer biogassbiler til bruk for 

folk som beveger seg mest lokalt, men bildet er forventet å endre seg raskt.  

Framtidens utslipp fra tungtrafikk 

Utslippene fra tunge kjøretøy er forventet å få en svak økning. Utslippstallene inkluderer utslipp fra 

forbrenning av biodrivstoff. Andelen av klimanøytralt drivstoff vil være viktig for det totale 

klimagassutslippet. Bedre teknologi i godstransporten gir økt energieffektivisering fra 2025.75  

Framtidens utslipp fra kollektivtrafikken – buss  

Antallet busspassasjerer i Horten kommune de siste årene har holdt seg nokså stabilt på rundt en 

million passasjerer pr. år. Med en fremtidig forventet befolkningsvekst må det fortsatt være et mål 

om å øke andelen passasjerer på bussene i Horten.   

En stor andel av bussene som i dag kjøres på rutestrekningen 01 Horten – Åsgårdstrand – Tønsberg 

går på biogass.76 Vi forventer en omlegging av kollektivtrafikken i Vestfold de kommende årene. 

Dersom kollektivtrafikken skal være med på å reelt løse utfordringene knyttet til transport og 

klimagassutslipp i framtiden, vil det kreve økt frekvens i avganger, eller et mer tilpasset rutetilbud, i 

tillegg til lavere takster og billettpriser.  

Det er behov for å finne gode løsninger som kan være med på å redusere bilbasert transportbehov til 

og fra Bakkenteigen. Det kan gjøres ved å legge til rette for bedre kollektivtilgjengelighet, 

tilrettelegge for boliger og servicetilbud i nærområder og lignende.77  

Ny togstasjon på Skoppum vil stå ferdig i 2024. Det er ventet at en utbedret jernbane vil ha flere 

avganger og at den dermed kan ta unna mer av persontransporten fra Vestfold til Oslo. Flere 

passasjerer vil medføre en utslippsreduksjon utenfor kommunens grenser.78  
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Framtidens bruk av sykkel og gange  

De utbyggede områdene i Horten kommune er kompakte, med korte og mellomstore avstander som 

er perfekt for sykkelbruk. I 2016 ble Horten kommune en sykkelby, noe som innebærer et økt fokus 

på sykkel. Hovedmålet er å øke sykkelbruk med 25 prosent innen 2020.79   

For å gjøre vintersykling mer attraktivt, kan det være aktuelt å øke frekvensen på vintervedlikehold, 

herunder brøyting og strøing av gang- og sykkelveier. Dette vil kreve at det settes av ekstra ressurser.  

Det er viktig at syklister kan parkere sykkelen sin på en trygg måte. Kommunen kan legge til rette for 

gode parkeringsmuligheter for sykkel, med nærhet til overgang til kollektivtransport og lademulighet 

for el-sykler. Foruten om de største trafikknutepunktene, vil det ellers i kommunen være bedre med 

mange og små sykkelparkeringer, enn får og store. Sykling som transportmetode må oppleves som 

enkelt og trygt.80 Gående og syklende har fordel av å kunne reise gratis med Bastø-Fosen.81  

En økt andel gående og syklende i Horten kommune, vil ha en positiv effekt på folkehelsen, som igjen 

bidrar til bedre livskvalitet og sparte samfunnskostnader. For å få flere til å sykle og gå, er det behov 

for holdningsskapende arbeid. Barn i skolealder bør oppfordres til å gå og sykle til skolene. I områder 

med vanskelig skolevei, bør det organiseres gågrupper. Muligheten for miljøvennlig transport til og 

fra barnehagene bør vurderes ved tildeling av barnehageplasser.82 Det er viktig å vise fram god 

sykkelkultur, og å gjøre det attraktivt å sykle for å skape gode holdninger hos barn og unge.83 

Horten har allerede en stor andel som går eller sykler til jobb eller skole.84  

4.2.2 Framskrivninger for direkte klimagassutslipp fra sjøfart fram imot 2032 
Bastø Fosen AS fikk i april 2019 tilsagn på støtte til elektrisk ferje fra Enova på 31 millioner kroner.85 

Bastø Fosen vil med disse midlene investere i en elektrisk ferje på ferjesambandet Moss-Horten, med 

ladetårn i Horten. Den beregnede utslippsreduksjonen som dette tiltaket vil medføre er på 3 874 

tonn CO2-ekvivalenter per år. Når ferjen settes i trafikk, vil det årlige totale utslippet fra Bastø Fosen 

være på omtrent 20 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Utslippene i farvannene utenfor Horten 

forventes å bli redusert med oppimot 2 000 tonn CO2-ekvivalenter som følge av tiltaket.  

Bastø-Fosen AS har konsesjonen på ferjestrekningen Horten-Moss fram til 2026. Det er Statens 

Vegvesen som tildeler konsesjoner. Det forventes at ny konsesjon i 2027 vil inneholde krav til 

reduserte nivåer av klimagassutslipp, og aller helst utslippsfrie ferjer. 

Det forventes at klimagassutslippene fra andre deler av sjøfarten som trafikkerer i havområdet 

utenfor Horten vil fortsette, spesielt for fartøy som har transportruter over lange distanser, som 

cruiseskip og stykkgodsskip. 

4.2.3 Framskrivninger for direkte klimagassutslipp fra landbruket fram imot 2032 
Når det gjelder utslipp fra motoriserte redskaper i landbruket, så kan man gjøre forbrenningen av 

drivstoff reinere ved å ta i bruk motorteknologi som adblue. Adblue er et tilsetningsstoff.86 Utslipp fra 

husdyrgjødsel vil minimaliseres ved at mest mulig møkk fra storfe, svin og hest leveres til 

biogassproduksjon. Bruken av slepeslanger ved gjødsling vil opprettholdes på samme nivå som i 2019 

og lystgassutslippet vil derfor forbli på samme nivå. 

4.2.4 Framskrivinger for direkte klimagassutslipp fra avfalls- og avløpshåndteringen fram imot 

2032 
Det forventes at utslippene fra avfalls- og avløpshåndteringen fram imot 2032 vil fortsette på et nivå 

som i 2019. Det forventes noe nedgang i forbruk, som igjen genererer mindre mengder avfall. En 

svak befolkningsvekst vil bidra til å opprettholde mengdene av avfall og avløpsbehandlingen.  
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4.2.5 Framskrivinger for direkte klimagassutslipp fra oppvarming fram imot 2032 
Regjeringen har vedtatt forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av husholdninger og 

næringsbygg fra og med 2020. Det forventes derfor at utslippene av klimagasser fra oppvarming i 

bygninger vil forsvinne etter 2020. Det forventes at elektrisitet, som regnes som nullutslippskilde, vil 

øke. Bruken av vedfyring vil kunne øke noe, uten at det vil ha nevneverdig stor betydning for utslipp 

av klimagasser.87 

4.2.6 Framskrivninger for direkte klimagassutslipp fra energiforsyning fram imot 2032 
Det er forventet en jevn produksjon av fjernvarme i årene fra 2019 og fram til 2026. Fra 2026 til 2029 

er det forventet en nedgang i leveransen av fjernvarme som følge av økt grad av energisparende 

tiltak i kundenes bygningsmasse. Klimagassutslippene fra fjernvarmeproduksjonen forventes derfor å 

holde seg stabile. Mengden spisslast som forbrukes vil ha en forventet utvikling som vist i figur 4.2.  

Energiforsyning, avfall og avløp og industri, olje og gass er relativt små utslippskilder hvor en 

forventer ingen store endringer.88  

 

 

Figur 4.2: Skagerak Varmes framskriving av produksjonen av fjernvarme i Horten kommune. Fjernvarmen blir 

produsert fra varmepumper som henter varme fra Oslofjorden, og som bruker gass (LPG) som spisslast.  

 

4.2.7 Framskrivninger for direkte klimagassutslipp fra annen mobil forbrenning fram imot 

2032 
Det er forventet at utslippene fra mobile forbrenningskilder vil være variabel, men lavere enn det 

som historiske data viser. Annen mobil forbrenning har variert og vil forventes å kunne variere 

videre. 

4.2.8 Framskrivninger for direkte klimagassutslipp fra næringslivet fram imot 2032 
Kommunestyret i Horten har vedtatt at kommunen skal inngå et langvarig og forpliktende 

partnerskap med det lokale næringslivet på klima og miljø.89 I lys av dette vil kommunens 
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administrasjon organisere et prosjekt der formålet primært vil være å øke bevissthet og 

kunnskapsnivået om hva små og mellomstore bedrifter kan foreta seg for å gjennomføre det grønne 

skiftet. Potensialet for næringslivet i Horten skal gjennomføre det grønne skiftet er stort, da Horten 

har store kunnskapsmiljøer knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge og Campus Bakkenteigen, i tillegg 

til å inneha svært mange lokale teknologibedrifter, både små og store. Et prosjekt som kan skjeles til 

for å sikre at utslippsreduksjoner av betydelig størrelse og den målsatte reduksjonen i energiforbruk, 

er Project Zero i Sønderborg kommune i Danmark. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 

kommunen og det lokale næringslivet for å sikre utviklingen av et lavutslippssamfunn. Per 2019 har 

prosjektet lykkes med å kutte klimagassutslippene fra kommunen med 49 prosent. Sønderborg 

kommune har samme befolkningsstørrelse som Horten kommune, i tillegg til at den er en havneby og 

er en teknologiby. Prosjektet har også hatt fokus på å hjelpe innbyggerne til å finne løsninger for 

energieffektivisering i private boliger.90   

Næringslivet bør etablere gode systemer for energioppfølging og styring og energieffektivisering av 

tekniske systemer. Næringslivet kan også etterstrebe å sette krav til energibruk og miljøhensyn ved 

leie av lokaler. Bygningseier bør rapportere energibruk til leietakere for å dokumentere at kravene 

etterleves. Industrielle virksomheter med prosessvann kan etablere gråvannsvarmegjenvinning.91   

4.3 Framskrivninger for hortensamfunnets energibruk fram imot 2032 
Det estimerte forbruket av energi fram imot 2030 er basert på noen forutsetninger.  

Ladning av elbiler vil bli smartere og mer energieffektiv, derfor vil ladning av elbiler bli en mindre 

viktig driver av effektforbruket enn tidligere antatt. Likevel forventes det at stadig flere vil skifte fra å 

bruke konvensjonelle biler med fossile energikilder, til elektriske og andre lavutslippsbiler. Dette vil 

medføre økt bruk av elektrisitet. 

Jernbaneutbyggingen følger dagens planer, og tar dermed opp en del av persontrafikken og 

varetransporten fra veiene i Horten kommune.  

Bygningsmassen står for en stor andel av elforbruket, og utviklingen i boligstandard vil derfor ha en 

stor innflytelse på effektprognosene. Noen passive hus kommer etter hvert. I tillegg vil tettere 

bebyggelse i sentrum bidra til mindre utslipp per boenhet.  

Det forventes at det blir mer og mer vanlig å produsere energien man forbruker lokalt, for eksempel 

gjennom solenergi.  

Estimert utvikling i energibruk er vist i tabell 4.1 og figur 4.3. Figur 4.3 viser hvordan det estimerte 

forbruket er fordelt på type kunde av Skagerak Energi. Det beregnes at husholdninger i 2025 står for 

48 prosent av forbruket, næringslivet står for 49 prosent, og skole og helse står for 3 prosent som 

følge av energieffektivisering innen kommunal virksomhet. 

 

Tabell 4.1: Estimert energiforbruk i Horten i årene 2018 til 2025. 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Estimert 
forbruk 

390 404 412 430 447 464 477 485 
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Figur 4.3: Faktisk energibruk (2009 – 2017) og framskrivninger av forventet strømbruk i Horten kommune for 

årene 2018 til 2025. 

 

4.4 Framskrivninger for direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet fram imot 

2032 

4.4.1 Framskrivninger for klimagassutslipp fra kommunal transport 
I 2018 anskaffet Horten kommune 50 biogassbiler, og kommunen hadde 30 som ble innkjøpt i 2016 

og 2017. Det er gjort en beregning av utslippsreduksjoner der man ser for seg at 100 av kommunens 

150 kjøretøy, byttes ut til biogassbiler. En omlegging av dette omfanget vil medføre en 

utslippsreduksjon på 228 tonn CO2-ekvivalenter per år. Utslippsreduksjonene fra overgang fra fossilt 

drevne biler til biogassbiler vil komme til uttrykk i klimagassregnskapet fra 2018, som oppdateres i 

2019.92 Når det gjelder utskifting av større kommunale biler og maskiner til brøyting og annet 

kommunalt arbeid, forventes det at en elektrisk gravemaskin vil bli anskaffes innen 2020. Utskifting 

av resterende maskinpark vil i framtiden bære preg av tilgjengeligheten på lavutslippsmaskiner i 

markedet og innovasjonsprosjekter.  

4.4.2 Framskrivninger for klimagassutslipp fra oppvarming av kommunale bygg 
Behovet for oppvarming av kommunale bygg vil avhenge av kuldeperioder i vinterhalvåret. Fra 2020 

vil det være forbudt å bruke mineralfyringsolje til oppvarming av bygg. Det vil fortsatt være 

klimagassutslipp knyttet til bruk av naturgass. Uten overgang til nullutslippsenergi til 

varmeproduksjon vil det ikke kunne forventes en særlig merkbar endring i utslipp fra oppvarming.  

4.5 Framskrivninger for indirekte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet 

4.5.1 Framskrivninger for indirekte klimagassutslipp fra fjernvarme til oppvarming av 

kommunale bygg 
Basert på de siste årenes trender, og gitt ut i fra at det ikke skal innføres noen tiltak med tanke på 

produksjonen og forsyningen fra fjernvarme, er det mest nærliggende å anta at de indirekte 

klimagassutslippene fra fjernvarme vil opprettholdes på et nivå som i perioden før 2020 fram imot 

2032. 
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4.5.2 Framskrivninger for indirekte klimagassutslipp fra elektrisitet til oppvarming av 

kommunale bygg, til veilys og lysløyper 
Elektrisitetsforbruket til energibruk i kommunale bygg og til veilys og lysløyper har blitt redusert 

drastisk i perioden før 2020, som følge av ENØKtiltak og overgang til LED. Etter hvert som 

bevegelsesstyrt belysning blir mer vanlig, vil energiforbruket gå enda mer ned. Nye byggetrender vil 

også bidra til energieffektivisering. Det forventes også at elektrisitetsproduksjonen i Europa blir mer 

ren. Utslippene av klimagasser som knytter seg til elektrisitet vil derfor kunne forventes at går noe 

mer ned fram imot 2032, uten at noen spesielle tiltak blir iverksatt.   

4.5.3 Framskrivninger for indirekte klimagassutslipp fra kommunale anskaffelser 
Produksjonen av varer og tjenester, og transporten av disse, medfører ofte klimagassutslipp i en 

større og vanligvis ukjent størrelsesorden. Det vil sannsynligvis bli økt bevissthet knyttet til 

produksjonen av varer og tjenester som kjøpes inn i årene fram til 2032. Det viktigste som kan gjøres, 

er å fremskaffe et tallmateriale som viser utslipp til hvert enkelt innkjøp. Bare på denne måten kan 

kommunen redusere sine indirekte utslipp.  

Samlet sett kjøpte Horten kommune inn varer og tjenester til drift og investeringer for ca 450 

millioner kroner i 2017. Dette gjør Horten kommune til en stor innkjøper med markedsmakt. 

Kommunen har behov for et bredt spekter av varer og tjenester, for eksempel bøker, kontorrekvisita, 

databriller, medisinske forbruksvarer, medisiner, møbler, biler, håndverkstjenester, tolketjenester og 

større byggeprosjekter. Innkjøpene er desentralisert og gjøres direkte fra de ulike kommunale 

enhetene.  

Mange hensyn skal ivaretas i offentlige anskaffelser, og fokuset på offentlige anskaffelser øker stadig. 

Det er derfor viktig å sikre at hensyn til samfunnsansvar, etikk og miljø blir ivaretatt i anskaffelsene 

som foretas av kommunen. Alle kommunale anskaffelser gjennomføres i henhold til Lov om 

offentlige anskaffelser (av 01.01.2017) med tilhørende forskrifter, for å fremme en effektiv bruk av 

samfunnets ressurser. Lov med forskrifter setter tydelige mål i forhold til arbeidsvilkår, 

menneskerettigheter, miljø og andre samfunnshensyn.  

Horten kommune har som stor innkjøper et ansvar for å velge ansvarlige leverandører og foreta 

miljøvennlige valg, har kommunestyret i Horten vedtatt en egen innkjøpsstrategi for alle anskaffelser 

og innkjøp som blir foretatt av kommunen. Horten kommunes innkjøp skal være effektive, 

kostnadsreduserende, profesjonelle og ivareta et helhetlig samfunnsansvar. Med helhetlig 

samfunnsansvar, betyr det å gjennomføre innkjøp som i mest mulig grad ivaretar hensyn til 

menneskerettigheter, klimavennlige løsninger og kampen mot svart arbeid. Innkjøpsstrategien har 

satt egne mål for å fremme miljøvennlige valg ved innkjøp av varer og tjenester til kommunen. 

Målene er som følger: 

 Ved innkjøp, skal Horten kommune etterspørre klima- og miljøvennlige varer og tjenester.   

 Kommunen skal gjennom sine innkjøp minske klimagassutslippene.  

 Horten kommune ønsker å være en foregangskommune innenfor miljø i sine innkjøp, og 

spesielt for bygg- og anleggsprosjekter.  

 Ved innkjøp av mat skal 15 prosent være økologiske produkter, jamfør egen politisk sak om 

økologisk mat i Horten kommune. 
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I 2017 ble det redegjordt for kommunens mulighet til å foreta grønne innkjøp, altså muligheten til 

stille miljøkrav ved innkjøp, for å redusere skadelig miljøpåvirkning og for å fremme klimavennlige 

løsninger.  

 Vektlegge miljøkriterier ved innkjøp av varer og tjenester. 

 Vurdere miljøstandarder som kvalifikasjonskrav til kommunens leverandører.  

 Søke innovative løsninger for mindre miljøbelastning. 

 Vurdere om innkjøpet er nødvendig. Bruktkjøp eller reparasjon bør vurderes.  

 Ta hensyn til varens holdbarhet og kvalitet. 

 Planlegge anskaffelsen slik at det blir minst mulig transport.  

 Sette krav til leverandør om at tomgangskjøring skal begrenses og motor slås av ved levering 

av varer. 

 Begrense innkjøp av plastprodukter til et minimum.  

 Stille krav til leverandørene om at embalasjeplast skal reduseres.  

Innføring av elektronisk innkjøpssystem vil redusere bruken av papir til kontrakter og fakturaer 

knyttet til kommunale anskaffelser. Klima- og energimålene vil på sikt gi kommunen lavere 

driftskostnader, men tiltakene for å oppnå dette krever fortsatt en del investeringer.93,94  

En bevisst forlenget bruk av datamaskiner og telefoner, og akseptabel fornyingshastighet kan 

vurderes i tilknytning til innkjøp. I følge Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kan med ved å 

forlenge levetiden til en PC med tre år, oppnå en reduksjon på 110 kg CO2 for hver stasjonære PC, og 

70 kg CO2 for hver bærebare PC. Frekvens for utskifting av mobiltelefoner til ansatte kan også 

vurderes forlenget.95 

Ved å ta i bruk klimabudsjett, så kan kommunen skaffe seg en oversikt over hvordan 

utslippsreduksjoner knyttet til offentlige anskaffelser, innkjøp og investeringer kan ivaretas.96  

 

4.6 Framskrivninger for energibruk i kommunal virksomhet fram imot 2032 
Horten kommune har vedtatt en overgang til vannbåren varme for egne bygg, i nye bygg og ved 

rehabilitering av gamle bygg.97  

Horten kommune bør videre etterstrebe å kutte bruken av naturgass til oppvarming av kommunale 

bygninger, for å redusere sine klimagassutslipp. Fossile energikilder som olje og gass til oppvarming 

bør erstattes med fornybar og lokal generert energi.98    

Det er viktig at Horten kommune viderefører arbeidet i henhold til kommunens ENØK-plan. Tiltak 

som gir lavere oppvarmingsbehov og utskifting til mer energieffektivt elektrisk utstyr bør 

prioriteres.99  

5. Klimatilpasning i hortensamfunnet og i kommunal virksomhet 
Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk vedtok i april 2018 at revidert klimaplan skulle 

inneholde et kapittel om klimatilpasning, som rommer konkrete, kvantifiserbare og derfor også 

målbare tiltak for å møte klimautfordringene i kommunen, i tråd med fylkesmannens uttalelse i brev 

til kommunen, datert 10. januar 2018.100 Etter det kommunale vedtaket, i september 2018, ble også 

klimatilpasning inkludert som en del av statlig planretningslinjer for klimaplanlegging i 

kommunene.101  
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Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av 

eventuelle fordeler som klimaendringer kan gi. Klimaendringene kan endre forutsetningene og 

rammene for mange av kommunens oppgaver, som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester 

befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for og 

forvaltning av naturen. God og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens 

klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn. 

Regionale og kommunale planer er viktige for å håndtere fylkets eller kommunens behov for 

klimatilpasning. Klimaendringer kan gi negative konsekvenser eller tapte muligheter dersom en ikke 

igangsetter klimatilpasningstiltak i tide. Fylkeskommuner og kommuner er derfor oppfordret til å 

vurdere hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for sitt område og sin virksomhet.102  

5.1 Klimatilpasning i naturmiljøet 
Klimaendringer påvirker det biologiske mangfoldet stadig mer. Norge har som mål at ingen arter skal 

utryddes, og det kreves en ekstra innsats for å sikre de trua artene. Det er derfor nyttig å identifisere 

de artene som blir negativt påvirket av klimaendringer innenfor kommunen.   

I Norge er det totalt 87 arter som regnes som truet av klimaendringene. 14 av disse har registrert 

levested i Vestfold, og fire er registrert innenfor Horten kommunes grenser. Disse artene er sivspurv 

(Emberiza schoeniclus), dobbeltbekkasin (Gallinago media), hare (Lepus timidus) og strandhinnelav 

(Scytivium magnussonii).103  

Det er viktig å sikre at arter som sliter, enten på grunn av klimaendringer eller har andre utfordringer, 

har stort nok areal til å kunne spre seg på. Sikring av areal må gjøres gjennom arealplanarbeidet med 

tilhørende prosesser. Arter kan tilpasse seg klimaendringene gjennom å flytte på seg eller gjennom 

naturlig seleksjon over flere generasjoner. For at arter skal kunne flytte på seg, må de ha 

spredningskorridorer eller store nok leveområder. Tilpasning gjennom naturlig seleksjon kan bare 

skje dersom det er en viss genetisk variasjon, og slik er det ikke bestandig i små populasjoner. For å 

sikre robuste bestander som er i stand til å tilpasse seg klimaendringene, er det viktig å ta vare på 

trua artene som finnes i kommunen, også de som ikke regnes som direkte trua av klimaendringer.104  

Lokalt i Horten har vi også flere andre bestander av arter, særlig knyttet til Borrevannet som 

hekkeområdet, som ikke er truet av klimaendringene direkte, men i hovedsak av andre utfordringer. 

Lokale effekter av endringer i værsystem og klima kan likevel gå utover noen av disse artene. Vipa 

(Vanellus vanellus) er sterkt truet. Et flomutsatt område ved Vassbånn og Borrevannet oversvømmer 

hekke- og rugeplasser for vipa.  

5.2 Klimatilpasning og folkehelse 
Norges befolkning har generelt god helse, og helsemessig står vi relativt godt rustet mot virkninger 

av klimaendringer. Likevel vil vi få mer nedbør, flere hetebølger og tørkeperioder som vil få betydning 

for helsen vår.  

Høyere temperatur og nedbør kan ha konsekvenser for spredningen av patogener, sykdommer og 

parasitter.105 Et mer fuktig klima kan gi økte luftveis- og allergiplager. Økt temperatur vil endre 

vekstvilkårene for planter og trær som produserer pollen.  

Varmere vær kan føre til frigivelse av miljøgifter som ligger «lagret» i jord og sedimenter, slik at de 

remobiliseres og beveger seg i naturen på nytt, for så å havne i vassdrag og elver og til slutt i havet, 

der de potensielt kan tas opp av fisk og skalldyr. Mer ekstremvær vil endre vilkårene for 

matproduksjon og produksjonen av drikkevann.  
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Økt temperatur, kraftig regn og flom, kan påvirke vannkvaliteten. Varmere klima kan også føre til at 

uønskede mikroorganismer trives bedre i matvarene våre. 

Kritisk infrastruktur som for eksempel veier, telefonforbindelse og elektrisitetsforsyning svikter på 

grunn av ekstremvær, kan det utgjøre en risiko for liv og helse.  

Økt temperatur og fuktighet, mer nedbør og flomskader vil bidra til mer fuktproblemer innendørs, i 

norske hjem, skoler og i næringsbygg. Fukt kan øke problemer med luftveisplager og astma på grunn 

av bedre vilkår for innendørs muggdannelse og husstøvmidd.106 

5.3 Klimatilpasning i hortensamfunnet for øvrig  

5.3.1 Klimatilpasning i næringslivet 
Næringer som er i en særstilling i forhold til utfordringer som klimaendringene, er 

forsikringsbransjen, selskaper som baserer seg på natur- og utendørsaktiviteter og næringer som 

baserer seg på internasjonal handel. Ekstremværhendelser kan medføre store problemer for 

transport og shipping, og for produkt- og varetilgangen hos handelspartnere. For små lokalsamfunn 

med ensidig næringsstruktur kan klimaendringer få store konsekvenser. Det er viktig å tenke nøye 

gjennom lokalisering og utforming av næringsbygg og hvordan bygg og infrastruktur kan rammes i 

framtida av endringene i klimaet, særlig når det oppføres ny bygningsmasse. Det vil også være viktig 

å kjenne til hvordan eksisterende bygningsmasse vil påvirkes av endret værmønster.107 

5.3.2 Klimatilpasning i landbruket 
Klimaendringene vil føre til større avvik fra den normalen som landbruket har tilpasset sitt 

driftssystem etter. Dette vil være knyttet til både langvarig tørke og større nedbørsmengder. For 

jordbruket vil det være viktig å bevare matjordlaget. De økonomiske støtteordningene knyttet til 

produksjonstilskudd, samt areal og kulturlandskapstilskudd, det regionale miljøprogrammet (RMP) 

og spesielle tiltak i landbruket (SMIL-midler), vil alle være viktige verktøy for å oppnå nødvendig 

klimatilpasning i drift av dyrket mark. Det er viktig å sikre nødvann til gårder som bruker brønnvann 

til dyr, og tilgangen på dyrefôr. 

Når det gjelder skogbruket, så vil temperaturøkningen bidra til å endre treslagssammensetningen i 

retning av mer lauvtrær og mindre barskog. For jordbruket så vil nye sorter av korn og grønnsaker 

kunne dyrkes. Variasjon i temperatur vil være krevende særlig i overgangene om vår og høst. Viltet 

vil få endrede livsbetingelser og nye arter vil vandre inn fra sørligere breddegrader.108     

5.4 Klimatilpasning i kommunal virksomhet 

5.4.1 Klimatilpasning innen vann og avløp 
Velfungerende vann- og avløpsanlegg er avgjørende for helse, miljø og trivsel. I Norge er nærmere 90 

prosent av befolkningen tilknyttet kommunale vann- og avløpsanlegg. Med økt nedbør og økt 

frekvens av episoder med kraftig nedbør, står vann- og avløpssektoren ovenfor store utfordringer 

framover.109 Det er viktig å sikre trygt drikkevann gjennom kontinuerlig arbeid med å skifte ut 

ledningsstrekker med lekkasjer. Horten kommune vil fortsette å ha overdekning på 1,6 meter over 

vann- og avløpsledninger for å forebygge kuldesprengninger ved perioder med bakkefrost som igjen 

kan gi lekkasjer på ledningsnettet. Mindre snø om vinteren vil bety redusert isolasjon for 

vannledninger, spesielt under arealer som brøytes. Kravet til overdekning vil derfor være viktig å 

videreføre for å hindre frostskader.  

For å hindre oversvømmelser, er det viktig å sikre flomveiene gjennom god overvannshåndtering. 

Dette må være tidlig sikret i overordnede arealplan og eller reguleringsplan. Fordrøyningsmagasiner, 

separasjonssystemer og infiltrasjon til grunnen er viktig for å redusere volumet av innstrømmende 
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vann til renseanleggene. Det er viktig å bygge ut separasjonssystem for overvannshåndtering og 

skifte ut til mer energieffektive pumper når det gjelder vann og avløp.110  

Det bør utarbeides en overvannsmodell som har med både overvann på terreng og overvann i 

ledningsnettet. Faren for saltvannsinntrenging i avløpsnettet bør kartlegges. Dette er allerede et 

opplevd problem i dag på renseanlegget. Arbeidet med å koble ifra takvann og separere 

ledningsnettet må videreføres. Oppgradering av vann- og avløpsledninger gjøres med en gitt 

hyppighet.  

Kommunen må sikre at Vestfold vann vurderer om temperaturøkningen vil ha noen vesentlig 

innvirkning på vannkildene Eikeren og Farris. Vanningsrestriksjoner og andre tiltak for å redusere 

forbruket av vann vil sannsynligvis bli mer og mer viktig, og spesielt i sommerhalvåret. Kapasiteten 

for nødvann må vurderes ut ifra værutviklingen og for folk med private drikkevannsbrønner.111 

Horten har lavt grunnvannsspeil, noe som kan få konsekvens for vannforsyningen til huseiere som er 

avhengig av brønnvann i situasjoner med tørke.112  

5.4.2 Klimatilpasning innen infrastruktur og samferdsel 
Klimatilpasning innebærer å ha kunnskap om lokalt klima og byggeskikken på stedet. 

Bygningskonstruksjonene må kunne tåle større værmessige påkjenninger, enn tidligere. Nybygging 

må utføres mer robust, og vedlikehold av eldre bygg må endres, enten i form av hyppigere 

vedlikehold eller andre tiltak. For planlegging av bygg og infrastruktur de nærmeste tiårene, 

anbefales det å basere seg på værtrenddata fra den siste 30-årsperioden. For investeringer og 

planlegging med lenger tidshorisont, bør framskrivninger av klima legges til grunn i vurderingene. 

Geografisk plassering er viktig å vurdere i byggesaker, med tanke på hvor nedbøren vil falle og 

hvordan overvannet vil bevege seg videre. Utbyggere bør pålegges å etablere og drifte 

fordrøyningsmagasiner. Nybygg langs kysten bør gjøres innenfor anbefalte grenser. Voller, 

bølgebrytere og tilbakeslagssikringer på ledningsnett er tiltak som kan vurderes på sikt.  

6. Klimagassopptak og potensial for karbonbinding 

6.1 Klimagassutslipp og klimagassopptak i skog og utmark i Horten kommune som 

geografisk område 
Skog utgjør et sentralt økosystem for opptak og avgivelse av karbon. Avskoging frigjør store mengder 

CO2 til atmosfæren og bidrar til økt drivhuseffekt og global oppvarming. Halvparten av alle 

menneskeskapte CO2-utslipp blir absorbert i havet og av vegetasjonen på land.113  

Miljødirektoratet presenterte i mars 2019, et nytt verktøy hvor man kan hente ut statistikk over 

opptaket av CO2 fra ulike arealtyper i de ulike kommunene. Dataene viser at netto opptak av CO2 fra 

utmark, utbygd areal, vann og myr, beite, dyrket mark og skog i Horten kommune økte fra 9 982 tonn 

CO2-ekvivalenter i 2010, til 10 855 tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Mesteparten av det økte opptaket 

av CO2 i Horten, skjedde i skog. Skogene i Horten kommune økte opptaket sitt fra 11 284 tonn CO2-

ekvivalenter i 2010, til 11 893 tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Samtidig som at skogene i denne 

perioden tok opp mer karbon, ble utslippene fra dyrket mark nærmest halvert (45 prosent 

reduksjon). Utslippet fra utbygd areal gikk også ned noe fra 840 tonn CO2-ekvivalenter i 2010, til 806 

tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Utslippet fra beitemark ble mer enn halvert, fra 42 tonn CO2-

ekvivalenter i 2010, til 17 tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Opptaket av klimagasser i vann og myr ble 

noe redusert, fra 15 tonn CO2-ekvivalenter i 2010 til 12 tonn CO2-ekvivalenter i 2015.114 En oversikt 

over opptaket av klimagasser i Horten kommune er vist i figur 6.1. 
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Figur 6.1: Utviklingen i utslipp og opptak av karbon for arealtypene dyrket mark, vann og myr, annen utmark, 

skog, beite og utbygd areal fra 2010 til 2015. 

Arealbruk og arealbruksendringer gir både utslipp og opptak av klimagasser. Kommuner og fylker kan 

bruke klimagassregnskapet som et kunnskapsgrunnlag i arealplanleggingen for å redusere utslipp og 

øke opptak av klimagasser fra arealbruk. Reguleringsplanen er ett av de sterkeste virkemidlene som 

kommunen har når det gjelder å sikre opptak av karbon i lokale områder.115 Binding av karbon kan 

kompensere for menneskeskapte utslipp av klimagasser. Mellomavlinger av karbonbindende vekster 

er derfor viktig i klimasammenheng. 

Opptaket av CO2 i skog økte fra 11 284 tonn CO2-ekvivalenter i 2010 til 11 893 tonn CO2-ekvivalenter i 

2015. Opptaket av CO2 i vann og myr gikk ned fra 15 tonn CO2-ekvivalenter i 2010 til 12 tonn CO2-

ekvivalenter i 2015. Opptaket i annen utmark gikk ned fra 38 tonn CO2-ekvivalenter i 2010 til 34 tonn 

CO2-ekvivalenter i 2015.  

Utslippet av CO2 fra dyrket mark gikk ned fra 473 tonn CO2-ekvivalenter i 2010 til 261 tonn CO2-

ekvivalenter i 2015. Utslippet fra beitemark gikk også ned i samme periode, fra 42 tonn CO2-

ekvivalenter i 2010 til 17 tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Utslippet fra utbygd areal gikk ned fra 840 

tonn CO2-ekvivalenter i 2010 til 806 tonn CO2-ekvivalenter i 2015.  
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Figur 6.2: Figuren viser endringer i arealbruken angitt i antall hektar mellom årene 2010 og 2015 for Horten 

kommune som geografisk område. 

 

 

Figur 6.3: Figuren viser opptak og utslipp av klimagasser fra ulike arealtyper i Horten kommune som geografisk 

område i årene 2010 og 2015.  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Skog Dyrket mark Beite Vann og myr Utbygd areal Annen utmark

Endringer i arealbruk i Horten kommune som geografisk 
område (antall hektar)

2010 2015

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

Skog Dyrket mark Beite Vann og myr Utbygd areal Annen utmark

Opptak og utslipp av klimagasser pr. arealtype 
i årene 2010 og 2015 (tonn CO2-ekv)

2010 2015



39 
 

6.2 Potensial for karbonbinding i landbruket i Horten kommune som geografisk 

område 
Biokull er et jordforbedringsmiddel som øker jordas innhold av karbon. Biokull er svært stabilt i jord 

og binder karbon til jorda i mer enn 100 år, fordi forkullet biomasse er 60 ganger mer stabilt i jord 

enn planterester. Biokull kan fremstilles gjennom såkalt pyrolyse, der organisk materiale brennes ved 

en temperatur på 400-500 ⁰C. Biokull er porøst og har overflater som ligner på stabilt humus. Biokull 

binder ikke nitrogen og fosfor, men øker jordas pH-verdi, evne til å holde på vann og gir bedre 

drenering.116 Bruk av biokull kan bidra til å bygge matjord og bedre vekstforholdene hos en del 

matplanter. Vestfold fylke produserer hele 25 prosent av alle grønnsaker som omsettes i Norge. I en 

verden med mer ustabil matvareproduksjon, vil det være gunstig å legge til rette for økt produksjon 

lokalt. Et estimat har vist at dersom man tar i bruk biokull på 5 prosent av Norges fulldyrkede 

jordarealer, så kan man binde mer enn én million tonn CO2-ekvivalenter pr. år.  

Biokull kan brukes sammen med biorest som produseres ved Greve Biogass AS, og dermed erstatte 

kunstgjødsel som også er svært energikrevende å fremstille. Bruk av biokull gir ifølge NIBIO en størst 

og mest varig effekt på økt karboninnhold i jord.  

Beregninger viser at det vil være optimalt med tanke på gjødsling å kunne spre inntil 2-3 tonn biokull 

(tørrstoff) per dekar jordbruksområde. De totale arealene med dyrket mark i Horten kommune er på 

omtrent 20 000 dekar. Dersom biokull tas i bruk som karbonbindende jordforbedringsmiddel på fem 

prosent av disse arealene, vil man kunne binde omtrent 6 tonn CO2-ekvivalenter per dekar, altså til 

sammen 6 000 tonn CO2-ekvivalenter. Frekvensen for spredning vil avhenge av askeinnholdet i 

biokullet. Dersom man sprer 2 tonn per dekar, kan det spres hvert tredje til femte år. Bruk av biokull 

kan sammenlignes med lett kalking.117  

7. Utfordringsbilde fram imot 2032 

7.1 Utfordringer i landbruket 
Landbruket vil berøres direkte av klimaendringer og står overfor store utfordringer knyttet til 

ekstremvær, tørke og økt forekomst av plante- og dyresykdommer som kan redusere 

produktiviteten. Generelt forventes også at økt nedbør vil vanskeliggjøre dyrkings- og 

innhøstingsforhold. Skog og våtmark vil ha en funksjon for å hindre flom. Samtidig kan mildere klima 

med mer nedbør og lengre vekstsesong gi positive endringer med økt matproduksjon og mulighet for 

nye vekster. Landbruket må forberede seg på endringene.118  

Mildere vintre i nordområdene kan gi bedre vilkår for overvintring av flere typer patogener. Effekten 

av klimaendringer på forekomsten av sykdom hos husdyr er lite studert, delvis fordi det er vanskelig å 

skille effekten av et endret klima, fra andre faktorer i det totale årsaksbildet. Det er likevel godt 

dokumentert at klimaendringer kan ha stor effekt på forekomst og utbredelse av sykdommer som 

spres seg med vektorer som mygg, fluer og flått. Husdyrproduksjonen vil i hovedsak bli påvirka av 

klimaendringene ved at dyra blir utsatt for nye sykdommer og parasitter. Tilgangen på utmarksbeite 

kan bli dårligere som følge av gjengroing.119 

Ekstremtørken som oppsto sommeren 2018, førte til akutt fôrmangel, som igjen førte til at en del 

dyreholdere måtte sende dyrene sine til slakting. Fatlands slakteri på Østlandet slaktet tre ganger så 

mange storfe som normalt i juli 2018.120 Tørkesommeren 2019 førte til ny rekord i salget av kraftfôr. 

Felleskjøpet Agri solgte i 2018 for første gang mer enn én million tonn kraftfôr. Dette var mer enn 

45 000 tonn mer enn året før, og tilsvarer en vekst på 4,6 prosent.121 I Norge var avlingssvikten størst 

i innlandsfylkene Hedmark og Oppland. I Norge var det 15 000 bønder som søkte om erstatning som 

følge av tørkesommeren 2018. Dette var 15 ganger flere, enn året før. Minst 30 prosent av avlingene 
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måtte være tapt for å utløse erstatning. Bøndene hadde per 7. januar 2019 fått 1,6 milliarder kroner i 

erstatning etter tørkesommeren. 3700 av søknadene var ikke behandlet per januar 2019. I Horten 

kommune var det totalt 41 bønder som fikk innvilget erstatning som følge av klimabetinget 

avlingssvikt og den samlede utbetalingen var på 6 383 843,- NOK.122  

7.2 Utfordringer i næringsliv 
Klimaendringene kan endre en del forutsetninger for deler av det norske næringslivet, særlig innen 

primærnæringer og turisme. Et grønt skifte i næringslivet, forutsetter omlegging til økonomisk 

bærekraftige forretningsmodeller som sikrer organisasjonenes levedyktighet. Dette krever kunnskap 

og vilje til handling fra næringslivsledelsen. Nyrekruttering innen mange bransjer krever at 

virksomhetene har en grønn forretningsmodell.123 

7.3 Utfordringer i kommunal virksomhet 

7.3.1 Klimagassutslipp fra kommunal virksomhet avhenger av teknologiutvikling  
En del teknologisk utvikling gjenstår før det blir mulig å få til en overgang til fossilfrie større og tyngre 

anleggsmaskiner til bruk innenfor kommunal virksomhet. Det kan være avgjørende at kommunen 

som innkjøper og offentlig anskaffer bidrar i et utviklingsprosjekt i samarbeid med utviklere og 

entreprenører. Overgang til fossilfrie tyngre kommunale kjøretøy vil først være teknologisk mulig 

omtrent midt i kommende planperiode, altså rundt 2025. 

7.3.2 Kommunal energibruk og kostnader 
Ute- og innendørsbelysning bør også ifølge Regjeringa inngå i den kommunale planen for klima og 

energi.124 Horten kommune har gjennom flere år satset på å skifte ut gatebelysningen fra 

konvensjonelle glødepærer til mer energieffektive LED-lamper langs kommunale veier og ved 

kommunale bygg og anlegg. Tiltaket har bidratt til redusert elektrisitetsforbruk. Likevel er det 

kostnader knyttet til belysning på nattestid. For videre reduksjoner av elektrisitetsforbruket vil det 

være gunstig både med tanke på kostnadsreduksjoner og av hensyn til lysforurensning, på sikt å 

innføre bevegelsessensorer og smart belysning, både langs veier og ved kommunale bygg og anlegg. 

Det er ventet at strømprisene vil dobles innen 2030. Høy CO2-pris gir høy pris på strøm produsert av 

kullkraftverk og gasskraftverk i det Europeiske kraftmarkedet.125 Å innføre sensorer og tidsregulert 

dempet belysning på et tidlig stadium vil gjøre kommunen bedre forberedt på å takle økte 

driftskostnader som følge av økningen i strømprisene som er forventet. Inntjeningstiden blir stadig 

kjappere med nyere teknologi.126  

7.3.3 Fullstendig utnyttelse av verdikjedene, gjenbruk, ombruk, delingsordninger og sirkulær 

økonomi  
Forbruk av varer og tjenester og avfall fra innbyggere, offentlige virksomheter og næringslivet 

genererer klimagassutslipp. 

Statistikk fra Miljødirektoratet viser at klimagassutslipp fra avfall og avløp i 2016 utgjorde 0,3 % av de 

totale direkte klimagassutslippene i Horten kommune. Samtidig viser klimaregnskapet for 

kommunens egen virksomhet at indirekte utslipp fra avfall i 2017 utgjorde 1 % av egne 

klimagassutslipp.127  

Horten kommune stimulerer gjennom sitt eierskap i Vesar til at selskapet skal nå sitt mål om 70 % 

materialgjenvinning innen 2020.  

Miljø- og folkehelsekonsekvenser Sirkulær bruk av ressurser vil redusere behovet for uttak av nye 

naturressurser og bidra til å redusere utslipp av klimagasser og annen forurensning. Dette er positivt 

for miljøet og folkehelsen.128 
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8. Status og utvikling for kunnskapsbygging og holdningsskapende 

arbeid om klima lokalt 

8.1 Kunnskapsbygging om grønt skifte i lokalt næringsliv 
Horten kommune gjennomførte vinteren 2019 en frokostworkshop for det lokale næringslivet og 

som ble ledet av BI-professor Per Espen Stoknes. Hensikten med denne workshopen var å ta litt 

temperaturen på hvordan det står til med det grønne skiftet hos næringslivet i Horten kommune. Det 

var god deltakelse. Gjennom gruppearbeid ble det samlet innspill til kommunedelplanen for klima og 

energi. Det kom fram at kunnskapen og bevisstheten omkring det grønne skiftet i næringslivet er 

variert. Det ble avdekket av mange små og mellomstore bedrifter mangler kapasitet til å bygge opp 

nødvendig kunnskap for å kunne klare å gjennomføre det grønne skiftet i praksis. Ulike bransjer har 

ulike utfordringer både når det gjelder utslipp av klimagasser og energibruk. Stoknes informerte om 

hvilke steg hver bedrift kan ta for å gå seg veien gjennom det grønne skiftet. Stegene er vist i figur 

8.1.129  

  

 

Figur 8.1: Prosessen som hvilken som helst virksomhet kan følge for å gjennomføre det grønne skiftet. Figuren 

er hentet fra Per Espen Stoknes foredrag i forbindelse med næringslivsfrokostworkshopen som ble arrangert av 

Horten kommune i januar 2019.  

 

8.2 Kunnskapsbygging og forebyggende arbeid hos den oppvoksende generasjon 
Den oppvoksende generasjon må få kunnskap som kan sette dem i stand til å ta klimavennlige valg i 

livene sine. Kunnskap om grønne handlinger skal føre til at barn og ungdom utvikler vaner som er 

sunne og bærekraftige, som de viderefører gjennom livene sine.  

Skoleelever som kan, bør stimuleres og oppfordres til å velge bruk av sykkel og gange til og fra 

skolen, selv om foreldrene tilbyr å kjøre dem.130  
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Samfunnet skal redusere energiforbruket i årene framover. Barn og unge bør i opplæringen få 

muligheten til å diskutere sin egen energibruk til dataspill og opplading av nettbrett og telefoner.131 

Skoleelever bør gis anledning til å diskutere positive sider knyttet til gjenbruk, låning og deling av 

eiendeler. Unge bør diskutere seg imellom hva man kan gjøre for å bedre klimaet, for å skape mer 

bevissthet.132   

8.3 Kunnskapsdeling til privatpersoner og husholdninger 
De private husholdningene kan bli bedre på å energi effektivisere og bidra til å redusere 

hortensamfunnets energiforbruk. Kommunen kan legge til rette for kunnskapsdeling om fordeler ved 

å skifte ut belysning med LED, innføre automatiske styringssystemer for å redusere energiforbruket i 

bygninger og innføre ulike teknologiske løsninger for å øke andelen lokalt og privat produsert 

elektrisk strøm. ENOVA gir støtte til installering av solcellepanel.133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Vedlegg 1: Metode for beregning av utslipp fra Bastøferjene og 

sjøfarten generelt i Horten kommune  
Miljødirektoratet overtok ansvaret for å samle sammen nasjonal klimagassutslippsstatistikk for 

kommunene, etter Statistisk sentralbyrå fra 2015. Fra og med 2018 ble klimagassutslipp fra sjøfart 

inkludert i kommunenes utslippsstatistikk. Tidligere utslippstall er basert på beregninger med stor 

usikkerhet. Kommunenes utslippsstatistikk er for en del kategorier av utslippskilder, beregnede 

verdier og såkalte «sjablongverdier», som ikke nødvendigvis tar hensyn til alle faktorer ved en kilde. 

Kommunenes utslippsstatistikk levert fra Miljødirektoratet er rapportert her: 

https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=111&sector=-2  

Under arbeidet med nasjonal utslippsstatistikk fra ferjetrafikken i forbindelse med arbeidet med 

kommunedelplan for klima og energi 2020-2032, ble det oppdaget en stor endring i utslipp fra 

Bastøferjene fra 2016 til 2017. Miljødirektoratet kunne ikke umiddelbart forklare økningen. 

Utslippene er vist i figur 1. I følge Miljødirektoratets utslippsstatistikk, hadde Bastøferjene et samlet 

utslipp av CO2 på 39 128,8 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Bastø Fosen AS rapporterte et utslipp av CO2 

på 29 457 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.  

 

Figur 1: Miljødirektoratets utslippsstatistikk. Figuren viser en stor økning i utslippet fra sjøfart fra 2016 til 2017.  

Horten kommune oppdaget at utslippstallene fra Miljødirektoratet, Kystverket og DNV GL for 

Bastøferjene, avviker mye fra Bastø Fosen sine egne beregninger for utslippene fra 2017. Horten 

kommune anså det derfor nødvendig å gå litt inn i metoden til Miljødirektoratet, for å se nærmere på 

hva som lå bak tallene og for å kunne gjøre nødvendige justeringer.  

Miljødirektoratet som får sine tall fra Kystverket som bruker DNV GL sine metoder for beregninger av 

utslipp fra skip, var beregnet ut i fra en gitt «sjablongverdi», en slags utslippsstandard, for 

passasjerskip av en gitt størrelse. Metoden baserte seg også på utseilt distanse (AIS-data), men tok 

ikke hensyn til følgende: 

 Beregnet utslipp med utslippsfaktor, beregnet ut i fra forbrukt mengde drivstoff 

 Bruk av landsstrøm på nattestid og tiden da ferjene ikke er i drift 

 Styringssystemer for autonomisering av ferjene, for mer effektivt bruk av drivstoff 

https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=111&sector=-2
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 Fordelingen av utslipp mellom to havnekommuner. Bastøferjenes utslipp av klimagasser var i 

sin helhet rapportert både i klimagassregnskapet for Moss kommune og for Horten 

kommune. Utslippene var derfor rapportert to steder. Utslippene bør i stedet fordeles 

mellom de to havnekommunene.  

Horten kommune har derfor valgt å justere tallet for rapporterte utslippet av klimagassen CO2 fra 

Bastøferjene. Utslippene av klimagassene lystgass og metan forblir uendret sammenlignet med 

Miljødirektoratets utslippsstatistikk.  

Horten kommune har beregnet utslippet til Bastø Fosen for 2017 ut i fra: 

 Bastø Fosen AS sitt rapporterte utslipp basert på mengde forbrukt drivstoff og en gitt 

utslippsfaktor 

 Rapportert utslipp som i forrige punkt, fordelt på to havnekommuner (Moss kommune har 

mer sjøområde innenfor sine kommunegrenser i tilknytning til ferjeleiet, men ved å dele på 

to, i stedet for tre, så har vi tatt i litt for mye, for å gjenspeile større forbruk knyttet til 

akselerasjon og oppbremsing før skipene går til kai, dette gjør at utslippet fra Bastø Fosen 

fortsatt har noen usikkerheter, men usikkerheten er vesentlig redusert) 

Bastø Fosen AS har oppgitt at ferjene hadde et samlet utslipp, basert på forbrukt mengde drivstoff i 

2017 på: 29 457 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippet omfatter kun gassen CO2. Fordelt på to 

havnekommuner blir utslippet av CO2 fra Bastøferjene innenfor farvannene i Horten 14 728,5 tonn 

CO2-ekvivalenter.  

I følge den nasjonale utslippsstatistikken så hadde passasjerferjene som trafikkerer Hortens farvann, 

av Bastøferjenes størrelse, et utslipp av lystgass (N2O) på 618,4 tonn CO2-ekvivalenter, og metan 

(CH4) på 44,1 tonn CO2-ekvivalenter. Det er usikkerhet knyttet til om disse utslippene har skjedd 

innenfor Hortens farvann, eller om de skulle ha vært fordelt på to havnekommuner, slik som for CO2. 

Utslippene er likevel små, derfor utgjør det ingen vesensforskjell å inkludere dem i det beregnede 

utslippet fra Bastøferjene. Til sammen blir utslippet av klimagasser i 2017 fra Bastøferjene innenfor 

Hortens farvann, 15 391 tonn CO2-ekvivalenter. 

Samlet utslipp fra passasjerferjer som trafikkerer Horten havn og i farvannene til Horten kommune 

Ferja Vederøy, som trafikkerer på strekningen mellom Horten havn og Bastøy, hadde et utslipp i 2017 

på 415 tonn CO2-ekvivalenter. Samlet sett hadde passasjerferjene til Bastø Fosen AS og ferja 

Vederøy, et utslipp på 15 806 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.  

Samlet utslipp av klimagasser fra sjøfarten som trafikkerer i Hortens farvann 

Andre kategorier av fartøy som hadde utslipp av klimagasser innenfor havområdet til Horten 

kommune i 2017 var bulkskip, forbiseilende cruiseskip, fiskefartøy, gasstankere, kjemikalietankere, 

konteinerskip, offshore-supply-skip, oljeprodukttankere, roroskip, råoljetankere og stykkgodsskip. I 

tillegg kom andre aktiviteter innenfor sjøfarten som medførte utslipp av klimagasser. Til sammen 

hadde andre aktiviteter og skip av disse nevnte kategoriene et samlet utslipp av CO2, CH4 og N2O på    

5 881,5 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.  

Totalt utslipp fra sjøfarten som opererte i Hortens farvann i 2017 

Det totale utslippet fra skipsflåten som trafikkerte innenfor Hortens farvann i 2017 (utslipp fra 

passasjerferjer og andre skipstyper og aktiviteter) var på: 21 687,5 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene 

er oppsummert i tabell 1. Siden utslipp fra sjøfarten tidligere ikke har vært rapportert i forbindelse 
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med arbeidet med klimaplanen til Horten kommune, vil 2017, og beregnet utslipp for 2017, brukes 

som baseline for framtidig rapportering.  

Tabell 1: Sammenstilling av utslippene fra sjøfarten som trafikkerte Hortens havområder i 2017. 

Skipstype Klimagass Utslipp (tonn CO2-ekv) Datakilde 
Andre aktiviteter sjøfart CO2 474,4 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Andre aktiviteter sjøfart CH4 1,1 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Andre aktiviteter sjøfart N2O 3,6 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Andre offshore service skip  CO2 276,5 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Andre offshore service skip CH4 0,6 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Andre offshore service skip N2O 2,3 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Bulkskip CO2 212,7 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Bulkskip CH4 0,5 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Bulkskip N2O 1,6 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Cruiseskip CO2 529,6  Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Cruiseskip CH4 1,2 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Cruiseskip N2O 4 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Fiskefartøy  CO2 0,8 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Fiskefartøy CH4 0 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Fiskefartøy N2O 0 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Gasstankere CO2 16,9 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Gasstankere CH4 0 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Gasstankere N2O 0,1 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Kjemikalietankere CO2 1260,6 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Kjemikalietankere CH4 2,4 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Kjemikalietankere N2O 13,4 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Konteinerskip CO2 1094,1 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Konteinerskip CH4 2,6 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Konteinerskip N2O 8,3 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Offshore supply skip CO2 11 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Offshore supply skip CH4 0 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Offshore supply skip N2O 0,1 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Oljeprodukttankere CO2 115,3 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Oljeprodukttankere CH4 0,3 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Oljeprodukttankere N2O 0,9 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Passasjerskip CO2 15 143,5 Bastø Fosen AS og Miljødirektoratet 

Passasjerskip CH4 44,1 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Passasjerskip N2O 618,4 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Roroskip CO2 704 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Roroskip CH4 1,7 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Roroskip N2O 5,3 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Råoljetankere CO2 71,7 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Råoljetankere CH4 0,1 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Råoljetankere N2O 1 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Stykkgodsskip CO2 1052,4 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Stykkgodsskip CH4 2,5 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Stykkgodsskip N2O 7,9 Miljødirektoratets nasjonale utslippsstatistikk 

Totalt utslipp (∑) Tonn CO2 ekv 21 687,5   
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Vedlegg 2: Informasjon om Essoraffineriet på Slagentangen som 

punktkilde til utslipp av klimagasser 
Gjennom medvirkningsprosessen til arbeidet med Hortens kommunedelplan for klima og energi, kom 

det innspill fra innbyggerne om Esso sitt raffineri på Slagentangen. Hortens innbyggere ville vite hva 

Esso gjør for å redusere sine utslipp av klimagasser. Målene om å redusere klimagasser er nasjonale 

og alle må strekke seg etter å nå målene. Det er viktig for motivasjonen til enkeltpersoner til å ta 

klimavennlige valg i sin hverdag, at de vet hva naboen deres gjør for å redusere sine utslipp.  

ExxonMobils raffineri på Slagentangen utgjør en stor punktkilde for utslipp av klimagasser i Tønsberg, 

nær kommunegrensen til Horten kommune. Det er ingen umiddelbar fare for at utslippene av CO2 fra 

Slagentangen har noen direkte effekt på helsen til innbyggerne i Horten kommune, og utslippene av 

CO2 utløser dermed ikke krav til beredskapstiltak i Horten kommune. Utslippet er rapportert på innen 

Tønsberg kommunes kommunefordelte klimaregnskap.134 Tønsberg kommune har i sin klimaplan at 

de vil jobbe for å begrense klimagassutslipp fra Essoraffineriet ved Slagentangen.135   

Fakta om Essoraffineriet 
Raffineriet ble innviet i 1961, og omformer råolje fra Nordsjøen til petroleumsprodukter for 

forbruker- og industriformål. Installasjonen har kapasitet til å omforme 6 millioner tonn råolje. 

Produksjonen av petroleumsprodukter ved Esso på Slagentangen tilsvarer mer enn halvparten av 

Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. De letteste produktene er propan og butan, 

etterfulgt av bensin, parafin, diesel, lett fyringsolje og tungolje. I 2007 installerte raffineriet et anlegg 

for blanding av biodiesel. Essoraffineriet leverer diesel med inntil 7 prosent blanding av 

biokomponent, som kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer. Omtrent 60 

prosent av raffineriets produserte petroleumsprodukter eksporteres. 

Utslipp av klimagasser fra Essoraffineriet på Slagentangen 

 

Figur 1: Utviklingen i utslipp av CO2 fra Essoraffineriet ved Slagentangen fra 1994 til og med 2017. Data er 

hentet fra Essoraffineriets side på www.norskeutslipp.no.136 
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Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for Essoraffineriet på Slagentangen 
Esso har tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra produksjonen de har på Slagentangen. 

Kravene er satt ut i fra hvilke utslippsnivåer som kan oppnås ved å bruke de beste tilgjengelige 

teknikkene for bransjen (BAT), krav i vannforskriften, forpliktelser gjennom internasjonale avtaler og 

hensyn til lokal luftkvalitet. Miljødirekoratet undersøker om Esso etterfølger kravene, ved å gå 

gjennom deres årlige egenkontrollrapporter og ved jevnlige tilsyn. Industrien i Norge er strengt 

regulert og det sees hele tiden etter muligheter for reduksjon av utslippene.  

Ved akutte hendelser med utslipp, er det Kystverket som er forurensningsmyndighet.  
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Vedlegg 3: Innbyggernes råd  
For at innbyggerne skal kunne ta klimavennlige valg i hverdagen, bør kommunen:  

(transport) 

- etablere flere ladestasjoner for elbiler 

- redusere tungtrafikken i Horten sentrum  

- innføre bysykler, både elsykler og tråsykler 

- jobbe for å styrke bussforbindelsen til Skoppum stasjon, eller utvikle en app for organisert samkjøring  

- gi tilskudd til private kjøp av elsykler   

- jobbe for at det skal lønne seg å reise kollektivt  

- legge til rette for bildeling 

- arrangere sykkeldager  

- i gratis sykkelsjekk en lørdag hver vår  

- ha kampanje mot tomgangskjøring  

- styrke fortauene for å skape økt sikkerhet for gående 

- sørge for god merking av gang- og sykkelvei  

(arealbruk) 

- verne om matjord og grøntarealer  

- ikke røre markagrensa, men legge til rette for lokale natur- og turopplevelser 

- oppføre nye og moderne utedoer på de mest besøkte strendene, for å legge til rette for bruk av kyststien og 

strender på en måte som kan gi mer komfort ved lokale turopplevelser  

- legge til rette for næringsutvikling i ulike deler av Horten kommune som geografisk område for å øke antallet 

arbeidsplasser og for å redusere behovet for arbeidspendling  

- bygge skjermingsmolo sydøst for badeområdene i kommunen  

(kunnskap) 

- innføre et klimabarometer som viser hvordan Horten ligger an sammenlignet med andre kommuner 

- legge til rette for formidling av kunnskap og informasjon om muligheten for innbyggere til å ta i bruk solceller 

og andre energieffektiviseringsløsninger til eget hjem 

- tilby mer uteskole 

- lage kalender som sammenfatter lokale aktiviteter som bidrar til et bedre klima 

- sørge for godt samarbeid mellom skole og hjem med fokus på grønnsaksdyrking, matlagingskurs og 

naturopplevelser  

- lage klimaregnskap som viser at tiltakene virker  

- måle mengden mikroplast i lokalmiljøet 

- få på plass flere merkede turstier  
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- gi innbyggerne kunnskap om hvordan de kan redusere sine egne klimagassutslipp som knytter seg til forbruk 

av kjøtt og andre matvarer, klær, sko, verktøy og reiser 

- hjelpe folk til å kunne beregne sitt eget CO2/ klimaavtrykk/klimaregnskap for sine utslipp gjennom et år 

- påvirke staten for: mer utvikling av kollektivtrafikkmulighetene – for eksempel høyhastighetstog til Europa, 

innføre klimamerking av matvarer og andre varer og tjenester, å innføre høyere flyavgift 

 

(forbruk og delingsordninger) 

- bidra med gratis utlån av lokale for arrangementer der folk vil bytte, låne og møtes for å reparere  

(energieffektivisering) 

- hjelpe folk til å velge riktige energibesparende tiltak i sine hjem 

- satse på solenergi som energikilde til kommunal virksomhet  

(klimatilpasning) 

- sørge for god overvannshåndtering 

- styrke klima- og energitiltak i landbruket 
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Kommunen legger til rette for at innbyggerne skal kunne ta klimavennlige valg og gjøre grønne handlinger. 

Hva kan Hortens innbyggere gjøre selv for å bidra til å nå målsettingene om utslippsreduksjoner og 

energieffektivisering? 

(energi og bygg) 

- øke mengden lading av elbiler hjemme, framfor å belaste kommunens strømtilgang  

- lag og foreninger kan bygge hytter og klubbhus i lokalt trevirke og sørge for isolering av vinduer og tak og 

vegger som sikrer effektiv energibruk 

- gjøre tiltak i egne hjem for å energieffektivisere 

(holdningsskapende arbeid og kunnskapsdeling) 

- alle er dele kunnskap, handle og ha dialog med de unge  

- skape arenaer for samtaler og bevisstgjøring om klima 

- dele gleden ved å bidra til et mer klimavennlig samfunn på tvers av generasjoner 

- gå turer sammen i naturen og dele kunnskap  

- arrangere sammenkomster og møter og foredrag der foreldre kan komme og delta sammen med barna sine 

- lokallag av nasjonale foreninger kan jobbe inn mot sentrale deler av organisasjonene for å etablere generelle 

retningslinjer og råd for hvordan organisasjonen kan drive på en mest mulig klimavennlig og energibesparende 

måte 

(forbruk og delingsordninger) 

- bytte, dele, låne og reparere, framfor å kjøpe nye ting  

- bidra til et plastfritt Horten. Bruk handlenett! 

- spise mer grønnsaker og mindre kjøtt 

- spise mer kortreist mat 

- spise mat som er selvfisket eller selvfanget 

- etterspørre og påvirke samvirket til merking og salg av lokalt produserte produkter 

 - lokale fangst- og fiskerfolk, bør drive på en bærekraftig måte 

(transport) 

- bruke fasilitetene som kommunen legger til rette for (gange- og sykkelveier, ladestasjoner, med mer) 

 - jobbe for en mentalitetsforandring når det gjelder bruk av bil. Få flere med på å bruke sykkel eller beina 

- oppfordre turgåere til å ta sykkelen til og fra møtepunkter for organiserte turer, for å redusere bilkjøringen til 

og fra  

- arrangere holdningskampanje om at vi bør begrense antallet ferietur med fly hvert år  

- trening bør mest forekomme i lokalmiljøet for å unngå kjøring over lange strekninger 

 (arealbruk) 

- frivillighetssentralen og turlag kan ta initiativer til ulike kortreiste turaktiviteter 

- legge til rette for insekter ved å ha en villnisshage, plante engplanter (ikke svartelistede) i grøftekanter og i 

hagene våre  
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