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Forord 
Horten kommune har kommet godt i gang med gjennomføringen av det grønne skiftet. De fleste av 

målene for planperioden 2012 – 2020 ble oppnådd tidligere eller i løpet av 2017. Ny erfaring og 

kunnskap gjør at mål som ikke er nådd for perioden 2012 – 2020, og sannsynligvis ikke vil nås innen 

2020, må justeres dersom de skal ha noen reell funksjonalitet. Dette gjelder målene for 

elektrisitetsforbruk i hortensamfunnet og klimanøytral kommunal virksomhet.  

Tiltakene som er gjennomført innenfor kommunal virksomhet har bidratt til betydelige reduksjoner i 

klimagassutslipp og til energieffektivisering. Samtidig er det viktig å påpeke at alt som skjer i 

hortensamfunnet, de valgene og handlingene som Hortens innbyggere gjør i sin hverdag, har bidratt 

til de aller største klimagassreduksjonene fra Horten kommune som geografisk område. Det er også 

viktig å huske på at overgangen fra fossil energi til fornybar energi, vil kreve et økt forbruk av 

elektrisk energi.  

Basert på utslippsreduksjonene som har forekommet i hortensamfunnet i perioden 2012 – 2020, er 

det lett å være optimistiske i forhold til at hortensamfunnet vil klare utfordringen med å oppnå 

målene om framtidige utslippskutt fram imot 2032. Videre må det også arbeides for å begrense det 

økte behovet for kjøpt elektrisk energi. 2009 er sammenligningsåret, der annet ikke er oppgitt. 

Nye målsettingsområder må innføres, med tilhørende tiltak. Dette gjelder klimatilpasning, 

karbonbinding, med mer.  

Denne andre bakgrunnsrapporten inneholder en tiltaksanalyse for handlingsprogramperioden 2016 – 

2020, og statusoppdateringen for tiltakene og vurdering av graden av måloppnåelse er gjort basert 

på statistisk tilgjengelige data, det vil i all hovedsak si tall fra 2017. Det første kapittelet i andre 

bakgrunnsrapport inneholder en tiltaksanalyse der det i første rekke er redegjort for status for 

tiltakene som gjennomføres i handlingsprogrammet for perioden 2016 – 2020. Hvordan hvert av de 

enkelte tiltakene bidrar til reduksjoner i klimagassutslipp i hortensamfunnet og innenfor kommunal 

virksomhet, er ikke alltid mulig å kvantifisere. Miljødirektoratet har utarbeidet beregningsmetoder 

for beregning av utslippsreduksjoner som effekt for enkelte tiltaksområder.1  

I andre kapittel av andre bakgrunnsrapport gis det en oversikt over tilgjengelig metodikk for 

beregning av effekter av tiltak. 

I tredje kapittel er graden av måloppnåelse vurdert. Vurderingen av graden av måloppnåelse er 

basert på utvalgte indikatorer som kan gi uttrykk for dette. Slike indikatorer kan for eksempel være 

Miljødirektoratets kommunefordelte statistikk for klimagassutslipp, og tallene for elektrisitetsforbruk 

og kommunens klimaregnskap.  

Det fjerde og siste kapittelet i denne andre bakgrunnsrapporten tar for seg behovet for justering av 

mål, der justeringene som foreslås er basert på ny kunnskap og erfaringer. I tillegg presenteres noen 

nye målsettingsområder som vil være aktuelle å følge opp fram imot neste rullering av 

kommunedelplan for klima og energi i 2032.    

 

 

                                                           
1 Miljødirektoratets internettside om å beregne effekt av ulike klimatiltak. https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-
kommuner/gjennomfore-klimatiltak/  

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
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1. Status for tiltak  
Status for tiltakene er redegjort for i en slik rekkefølge der de følger målsettingsområdene de skal 

være med på å oppfylle. Disse målsettings- og tiltaksområdene gjelder: 

 Stasjonær energibruk 

 Transport  

 Energibruk/ elektrisitetsforbruk 

 Landbruk 

 Kommunal virksomhet 

For de tiltakene der det har vært mulig å beregne effekt, er effektberegningen presentert.  

 

1.1 Tiltaksområde stasjonær energibruk 

1.1.1 Hovedmål for stasjonær energibruk 
«Forbruket av elektrisk strøm og fossilt brensel fra stasjonære kilder skal i 2020 være 20 % lavere 

enn i 2009.» 

 

1.1.2 Status for tiltakene for å oppnå hovedmålet for stasjonær energibruk 
Tabell 1.1: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen fjern- og nærvarmeanlegg. 

Tiltak 5.1 KEP Styrke kundegrunnlaget for eksisterende fjern- og nærvarmeanlegg ved å legge til rette for at nye 
bygg lokaliseres til fjernvarmeområder og kobles til fjernvarmeinfrastruktur. 

Resultatmål Antall kWh levert fjernvarme i Horten kommune (6,7 GWh i 2015) (10). 

Ønsket effekt/ estimert kutt 
i kWh/ tCO2ekv 

Lokal energiproduksjon med fornybarandel nær opp til 100 % (96,7 % i 2015) (10). 

Ansvar Planavdelingen. 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2015 - 2020: Vedtatt sentrumsplan som legger til rette for utbyggingsprosjekter innenfor 
konsesjonsområdet for fjernvarme. Alle nye store boligprosjekter har krav om vannbåren varme 
gjennom planbestemmelsene, med mindre det kan dokumenteres en bedre miljømessig løsning. 
 
2019: I kommuneplanens arealdel 2019-2032 er det i kommunedelplan for Horten sentrum (1.3) 
etablert krav til tekniske løsninger for nye bygge- anleggstiltak. Kravene er stilt i henhold til Plan- og 
bygningsloven §11-9 nr 3. Horten sentrum er konsesjonsområde for fjernvarme. Alle områder innenfor 
sentrumsplanen ligger innenfor fjernvarmekonsesjon, og alle nye bygninger eller hovedombygginger 
over 1000 m2 BRA skal tilknyttes fjernvarmeanlegget forutsatt at fjernvarmekonsesjonær på 
kommunens forespørsel bekrefter at fjernvarme kan leveres for det konkrete byggetiltaket. Kravet om 
tilknytningsplikt kan fravikes dersom det konkrete byggverket kan dokumentere en bedre miljømessig 
løsning, jf § 27-5. 1.  

Vurdering av status for tiltak Antall GWh levert fjernvarme i Horten kommune var: 
10,1 GWh i 2016. 
13,1 GWh i 2017. 
13,8 GWh i 2018.  
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Tabell 1.2: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen fjern- og nærvarmeanlegg. 

Tiltak 5.2 KEP Spille en offensiv rolle i samarbeidet med fjernvarmeleverandører for å utrede kundegrunnlag i aktuelle 
nye områder (Horten by, KJV, Kirkebakken/Bakkenteigen, Nykirke, Langgrunn mv .). 

Resultatmål Antall meter fjernvarmenett i Horten kommune. (9200 m tur/retur i 2015) (10). 

Ønsket effekt/ estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Lokal energiproduksjon med fornybarandel nær opp til 100 % (96,7 % i 2015) (10). 

Ansvar Planavdelingen. 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med tidsfrister 2015 - 2020: Fulgt opp gjennom planarbeidet. 2015: Konsesjonsområdet for fjernvarme ble utvidet til 
Karljohansvern. 2017 – 2020: Fjernvarme kan erstatte eksisterende oljebaserte nærvarmeanlegg. 

Vurdering av status for tiltak Antall meter fjernvarmenett i Horten kommune var: 
11 200 m tur/retur i 2016. 
12 100 m tur/retur i 2017. 
13 200 m tur/retur i 2018. 

 

Tabell 1.3: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen miljøvennlige energiløsninger. 

Tiltak 5.3 KEP Sørge for at miljøvennlige energiløsninger blir valgt for nye byggeprosjekter og nye utbyggingsområder for 
bolig og næring. Informere om Enovas støtte m.v. 

Resultatmål Oppfølging av fremdriftsplan. 

Ønsket effekt/ estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Ved å fremme energieffektive og miljøvennlige nybygg med klimavennlig energiforsyning og 
byggematerialer kan energibruk og klimautslipp reduseres. 

Ansvar Utbyggingstjenester. Miljørådgiver. 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med tidsfrister 2017: Informasjon på nettsidene til plan- og utbyggingstjenester om ENOVAs støtteordninger for 
næring http://www.enova.no/finansiering/naring/41/0/ og nye boliger som har høye energiambisjoner 
utover forskriftskrav http://www.enova.no/boligkampanje. Informasjon om tre som klimavennlig 
byggemateriale fra prosjektet «Bygg i tre» (Vestfold fylkeskommune) legges også ut. 2017: Utarbeide 
informasjonsfolder for byggesakskontoret på rådhustorget. 

Vurdering av status for tiltak Godkjente energiløsninger er temaer i byggesaker. Det er gjennom byggesaksbehandling også gitt fravik 
fra TEK for miljøbygg, og alternative energiløsninger. Det er saksbehandlet flere miljøprosjekter i 
byggesaker. Det er også gitt dispensasjon til forsøk med oppsamling/lagring av termisk solenergi for 
privatboliger.  

 

Tabell 1.4: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen energieffektivisering i næringslivet. 

Tiltak 5.4 KEP Ta initiativ for energieffektivisering i næringslivet. For eksempel som tema i næringsfrokoster eller annet. 
Vise til kommunens gode resultater i egne bygg. 

Resultatmål Energiforbruk i industrien i Horten kommune (53,4 GWh i 2014) (11). 

Ønsket effekt/ estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Energieffektiviseringstiltak omfatter en lang rekke tiltak som reduserer energibruken, uavhengig av 
energibærer. 

Ansvar Næringssjef. 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med tidsfrister 2016: Ta dette opp med næringsforeningen og kartlegge interesse for temaet. 2017: Planlegge og 
gjennomføre næringsfrokost i samarbeid med næringsforeningen. 

Vurdering av status tiltak Energiforbruket til industrien i Horten kommune var i 
2015: 51,8 GWh 
2016: 52,6 GWh 
2017: 49,6 GWh 
2018: Det er gjennomført to næringsfrokoster som har handlet om energieffektivisering og 
klimagassutslippsreduksjoner / grønt skifte i næringslivet. Det vil bli et tema videre fram imot 2020. 
Kommunen vil innrette arbeidet med energieffektivisering bransjevis. Industrien er en del av 
næringslivet  
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Tabell 1.5: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen bedrifter med Miljøsertifisering. 

Tiltak 5.5 KEP Promotere miljøsertifisering av bedrifter. Blant annet som kriterium for leveranser til offentlig virksomhet. 

Resultatmål Antall bedrifter i kommunen som er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn (16 i 2016 (8)) eller i EMAS-
registeret (0 i 2016 (9)). 

Ønsket effekt/ estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Miljøsertifiseringen innebærer blant annet fokus på energieffektivisering, klimavennlige innkjøp og 
kildesortering. 

Ansvar Næringssjef 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med tidsfrister 2017: Ses i sammenheng med tiltak 5.4 og tas opp som tema på næringsfrokost. Sees også i 
sammenheng med tiltak 7.20 – 7.23. 

Vurdering av status for tiltak 20 bedrifter er Miljøfyrtårnsertifisert i Horten kommune pr. 23.09.2019. 

 

Tabell 1.6: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen energisparing i hortensamfunnet. 

Tiltak 5.6 KEP 
 

Holdningsskapende arbeid overfor husholdningene. F.eks kampanje for alternativ fyring, kampanje 
etterisolering, lavenergi og lignende. Samarbeide med utbyggere og leverandører.  

Resultatmål  Energiforbruk i husholdninger i Horten kommune (190,3 GWh i 2014) (11). 

Ønsket effekt/ estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Reduksjon av direkte klimagassutslipp fra fossile brensler samt reduksjon av indirekte klimagassutslipp 
gjennom ENØK-tiltak. 

Ansvar Miljørådgiver. 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med tidsfrister 2017: Informasjonsarbeidet gjennom kommunens nettsider og sosiale medier styrkes: Informasjon om 
fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning finnes på nettsiden 
http://oljefri.no/. Informasjon om enovatilskuddet for energitiltak i egen bolig samt enovas 
energirådgivning https://www.enova.no/finansiering/privat/898/0/. 

Vurdering av status for tiltak Tiltaket er ikke gjennomført. 
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1.2 Tiltaksområde transport (kommunen som geografisk område) 

1.2.1 Hovedmål for transport 
«Samlet utslipp av klimagasser fra mobile kilder skal i 2020 være 20 % lavere enn i 2009.»   

 

1.2.2 Status for tiltakene for å oppnå målet for transport 
Tabell 1.7: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen transportbehov. 

Tiltak 6.1 KEP Vektlegge transportforhold i betydelig grad ved nye arealdisponeringer og lokalisering/etablering av større 
arbeidsplasser, institusjoner, næringsvirksomhet og lignende. Utrede konsekvenser i fht økte utslipp av klimagasser 
ved lokalisering / arealdisponeringene 

Resultatmål Oppfølging i planarbeidet 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i kWh/ 
tCO2ekv 

Å redusere transportbehovet (og dermed energibruk til transport), og å legge til rette for at gjenværende 
transport kan gjøres på en klimavennlig måte. 

Ansvar Planavdelingen 

Kostnad og 
finansiering 

Tiltaket vurderes løpende i planarbeidene, og dette gjøres innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2015-2027: I kommuneplanens arealdel har spredt konsentrasjon, dvs, konsentrasjon rundt eksisterende byer 
og tettsteder vært en langsiktig arealstrategi for kommunen. Dette er vesentlig nettopp av hensyn til 
transportarbeid og ivaretagelse av verdifullt natur- og kulturlandskap. Tiltaket følger også opp statlig 
planretningslinje om samordnet bolig, areal og transportplanlegging, og vurderes i de løpende planarbeidene. 

Vurdering av status 
for tiltak 

Løpende.  

 

Tabell 1.8: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen transportbehov til Bakkenteigen. 

Tiltak 6.3 KEP I samarbeid med involverte aktører, sørge for at langsiktige løsninger for å redusere bilbasert transportbehov til 
Bakkenteigen. Tilrettelegge for bedre kollektivtilgjengelighet, tilrettelegge for boliger og servicetilbud i 
nærområdet og lignende. 

Resultatmål Oppfølging i planarbeidet 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i kWh/ 
tCO2ekv 

Å redusere transportbehovet (og dermed energibruk til transport), og å legge til rette for at gjenværende 
transport kan gjøres på en klimavennlig måte. 

Ansvar Planavdelingen 

Kostnad og 
finansiering 

Tiltaket vurderes løpende i planarbeidene, og dette gjøres innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016: Det er igangsatt et samarbeid mellom fylkeskommunen, Høgskolen i Sørøst-Norge og kommunen med 
sikte på å finne både kortsiktige og langsiktige løsninger for å få en bedre forbindelse mot eksisterende og ny 
jernbanestasjon, nettopp med sikte på å redusere antall bilreiser. 2017-2018: Utarbeide plan for Campus 
Vestfold og Borre. Det prioriteres å se på den overordnede infrastrukturen. 2017: Sak om grønn mobilitet. 
Inkluderer sentrale knutepunkter i kommunen (sentrum, havna, Kopstad, Skoppum og Bakkenteigen). 

Vurdering av status 
for tiltak 

Det har vært et eget prosjekt med shuttlebuss mellom Campus Vestfold og Skoppum, beregnet for studenter, 
ansatte og besøkende til og fra USN. I dette forsøket har Horten kommune bidratt med økonomisk støtte, i 
tillegg til USN og Vfk. Her ble det i vinter gjennomført en administrativ evaluering og USN gjennomfører nå en 
egen evaluering med brukerne. Resultatene av dette vil bli oppsummert i en egen politisk sak av Vfk, 
sommeren 2019. Det er grunn til å tro at det vil bli foreslått en permanent videreføring, med noen endringer 
av reisetider. Det vil også trolig bli etterspurt om Horten kommune kan fortsette med et fast økonomisk bidrag 
til ordningen. I så fall må dette behandles politisk og det må vurderes innarbeidet i vår økonomi- og 
handlingsplan. Vi vil fremme saken når den foreligger fra Vfk. 
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Tabell 1.9: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for å øke antallet passasjerer i kollektivtrafikken. 

Tiltak 6.4 KEP Samarbeide med VKT om nye ruter, økte frekvenser og større passasjerantall, både for arbeidspendling og internt i 
kommunen (stikkord: Forbindelse til ferjeterminal, Skoppum stasjon, KJV, Strandparken.). 

Resultatmål Antall kollektivreiser med buss i Horten (1 039 964 i 2015, VKT).  
Kjørelengde (165,5 mill. km i 2015 (12)) og antall personbiler i kommunen (12980 i 2015 (13)). 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

For de som erstatter bruk av personbil med forbrenningsmotor, vil utslippene av klimagasser (som hovedregel) bli 
redusert. 

Ansvar Klima- og miljørådgiver, teknisk sjef. 

Kostnad og 
finansiering  

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016: Horten kommune har gjennomført møte med VKT og har uttrykt at man på generelt grunnlag ønsker et så 
godt busstilbud som mulig. VKT har lagt til grunn en behovsvurdering for sitt rutetilbud. Ruter med gode 
passasjertall blir satsningsområder.  
2017-2020: Det gjennomføres jevnlig møter med VKT. Satsing på videre god dialog og videreformidling av 
innbyggernes og kommunens behov og ønsker.  

Vurdering av 
status for tiltak 

2015:  
Antall personbiler i kommunen var 12 980. 
Kjørelengde var 165,5 millioner km.  
Antall kollektivreiser med buss i Horten var 1 040 014. 
 
2016:  
Antall kollektivreiser med buss i Horten var 1 087 315.  
 
2017: 
Antall kollektivreiser med buss i Horten var 1 048 716. 
 
2018:  
Antall kollektivreiser med buss i Horten var 1 005 520. 
 
Nedgangen i antallet kollektivreiser i Horten kommune skyldes sannsynligvis bortfallet av ekstrakjøringen da Granly 
skole holdt til på Karl Johans Vern. 

Tabell 1.10: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen etablering av ladestasjoner til elbiler. 

Tiltak 6.6 KEP Etablere hurtigladestasjoner og flere ordinære ladestasjoner på attraktive parkeringsplasser 

Resultatmål Antall ladepunkter for el-bil i kommunen (22 i 2015) (14). Andel elbiler i kommunen (2,24 % i 2015) (15). 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Estimerte kutt er på rundt 2 tonn CO2 i året per konvensjonell bil som erstattes med en el-bil. 

Ansvar Teknisk sjef 

Kostnad og 
finansiering 

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017-2020. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016: Iht. vedtak i HKMK i juni 2015, saksnr. 023/15. Etablering av en rekke nye ladepunkter for kommunens egne el-
biler. Videre er det etablert nye ladestolper på offentlige parkeringsplasser, som halverer ladetiden. Totalt 10 nye 
dedikerte el-bilkontakter.  
2017: Etablering av resterende ladestasjoner i henhold til vedtak.  
Innen 2018: Etablering av hurtigladestasjoner.  

Vurdering av 
status for 
tiltak 

2013: Markedsandelen på el-biler var i 2013 på 6%, og for hybridbiler < 1%. 
2017: Var det ifølge statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall registrert 540 elbiler og 40 ladepunkter for el-biler i Horten 
(SSB, 2018). Markedsandelen av el-biler var på 20%, og for ladbar hybrid var den 18%. Antallet registrerte elbiler 
utgjorde omtrent 4 % av Hortens biler i 2017.  
2018: 
Markedsandelen av el-biler var i 2018 på 31 %, og for ladbare hybridbiler 17%.  
 
En utfasing av fossilt drevne biler vil være helt avgjørende når det gjelder å få ned utslippene i kommunene og 
nasjonalt.  
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1.3 Tiltaksområde landbruk  

1.3.1 Hovedmål for landbruk 
«Redusere utslippet av klimagasser i landbruket med 10 % innen 2020 (med basis i 2009-tall).»  

 

1.3.2 Status for tiltakene for å oppnå hovedmålet for landbruk 
Tabell 1.11: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen landbruk. 

Tiltak 8.1 KEP Samarbeide med landbruksorganisasjonene om å utarbeide handlingsplaner for gjennomføring av omforente tiltak 
innenfor husdyrhold, jordbruk, skogbruk 

Resultatmål At kommunen har en vedtatt landbruksplan med klimatiltak. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Redusere utslipp av klimagasser, bestående i hovedsak av metan (CH4) og lystgass (N2O) fra jordbruket. Øke 
nettoopptak/ lagring av CO2 i skog. 

Ansvar Landbrukssjef. 

Kostnad og 
finansiering 

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2014: Tiltaket er gjennomført i Landbruksplan 2014 – 2018 KSAK 122/14. 
2019: Utarbeidelse og politiske behandling av ny plan. Vurdering av gjennomførte tiltak, samt videreføring av, og 
eventuelt tillegg av nye tiltak. 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Landbruksplanen blir revidert i løpet av 2019. Klimatiltak for landbruket vil være en viktig del av denne revisjonen. 
Revisjon blir foretatt etter resultatet fra Jordbruksforhandlingene i 2019 slik at resultater fra disse forhandlingene 
kan tilpasses i planen. Tiltakene anses å ville oppfylles i løpet av 2019.  

 

Tabell 1.12: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen klimagassutslippsreduksjoner fra 

husdyrgjødsel. 

Tiltak 8.2 KEP Sammen med næringen vurdere landbrukets nytte og muligheter i fht etablering av biogassanlegg på Taranrød. 
Leveranser av husdyrgjødsel, retur av utgjæret gjødsel, kontra transportkostnader og klimagassregnskap. 

Resultatmål Leveranse av husdyrgjødsel til, og retur av utgjæret gjødsel fra, biogassanlegg. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i kWh/ 
tCO2ekv 

Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel reduserer metan- og lystgassutslipp fra gjødsellager. Lystgassutslipp fra 
spredning reduseres ved bruk av slepeslanger ved nedfelling i jord. Biogassen kan erstatte fossil energi. 
Restproduktet fra biogassproduksjon, biogjødsel/biorest, kan brukes som erstatning for mineralgjødsel og 
dermed redusere utslippene fra produksjon av mineralgjødsel. 

Ansvar Landbrukssjef. 

Kostnad og 
finansiering 

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016: Greve biogassanlegg ble tatt i bruk. 
2016 – 2020: Målsetning om at 30 % av kommunens husdyrgjødsel leveres til Greve Biogass.  
2016 - 2020: Kommunen informerer om ordningen ved kontakt med landbruket. 

Vurdering av status 
for tiltak 

Pr. 2018 ble 30 % av kommunens husdyrgjødsel levert til Greve Biogass AS. Svinegjødsel og storfegjødsel er 
attraktive råstoff for prosessen ved Greve Biogass AS som produserer biogass og biorest. Hønsegjødsel har for 
høyt innhold av nitrogen til at det kan fungere brukbart i prosessen ved Greve Biogass AS.  
Kommunen jobber aktivt med å informere om ordningen ved kontakt med landbruket. Tiltakene anses å ville 
oppfylles i løpet av 2019. 
Mengde / prosentandel husdyrgjødsel levert til Greve Biogass AS var i  
2016: 15 prosent (oppstartsår) 
2017: 51 prosent (beregnet av samlet storfe- og svinegjødsel) 
2018: 49 prosent (beregnet av samlet storfe- og svinegjødsel) 
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Tabell 1.13: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen karbonopptak i skog. 

Tiltak 8.3 NYTT Foryngelseskontroll av foretatte hogster 

Resultatmål Andel godkjente hogstfelt. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i kWh/ 
tCO2ekv 

Å sikre gjenvekst av ny skog som tar opp og binder karbon. Skogen kan deretter være en kilde til fornybar energi 
eller bli bruk som byggematerialer og dermed videre karbonlagring. 

Ansvar Landbrukssjef. 

Kostnad og 
finansiering 

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016-2020: Videreføres i årlige kontroller av utvalgte hogstfelt. 
 

Vurdering av status 
for tiltak 

Den siste 10-årsperioden fra 2009 til 2018 har det i gjennomsnitt blitt avvirket 6 400 m3 i Horten kommune. Ved 
lagring av CO2 i trelast og substitusjon av stål og sement, samt bruk av bioenergi, så tilsvarer denne 
hogstmengden en effekt i forhold til fossilt karbon på 4 700 tonn CO2-ekvivalenter. Horten kommune har 
bærekraftig skogproduksjon gjennom jevn avvirkning og rask tilplantning etter hogst. Midler til oppfølging av 
hogstflater og sikre økt karbonopptak, øke intensiviteten i skogen slik at det opprettholdes jevn avvirkning og 
med høy skurandel. Det kan være vanskelig å se om foryngelse av skogen er tilfredsstillende kort tid etter hogst. 
Det er behov for flere foryngelseskontroller og flere felt som følges opp over tid.  
Godkjent andel hogstfelt var i  
2016: 100 prosent (1 av 1 kontrollfelt)  
2017: 100 prosent (3 av 3 kontrollfelt) 
2018: 100 prosent (4 av 4 kontrollfelt) 

 

Tabell 1.14: Tabellen viser en statusoppdatering for utslippsreduserende tiltak i landbruket. 

Tiltak 8.4 NYTT Sikre god drenering av landbruksarealer 

Resultatmål Antall daa grøftet per år i perioden. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Dårlig drenerte jordbruksarealer kan gi økte utslipp av lystgass. Disse utslippene reduseres ved god drenering, 
samtidig som jordas produksjonsevne reetableres. 

Ansvar Landbrukssjef. 

Kostnad og 
finansiering 

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016 – 2020: Kommunene forvalter tilskudd til drenering av dyrka mark* *Forbehold om at Stortinget godkjenner 
videreføring av midler til drenering gjennom jordbruksoppgjørene i perioden. 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Tilskuddordningen til drenering av dyrket mark, på 2 000,- NOK pr. daa, for systematisk grøfting er videreført gjennom 
jordbruksforhandlingene. Tiltaket bidrar til å redusere utslippet av lystgass, gir bedre jordstruktur og styrker 
bæreevnen for opprettholdelse av avlingsnivå.  
# daa grøftet i 2016 var: 272 daa  
# daa grøftet i 2017 var: 234 daa 
# daa grøftet i 2018 var: 338 daa 
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Tabell 1.15: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen klimavennlig gjødsling i landbruket. 

Tiltak 8.5 NYTT Klimavennlig gjødsling: a) Unngå å tilføre mer næringsstoffer enn plantenes behov gjennom å optimalisere 
spredningstidspunkt og –metode av gjødsel, samt oppfølging av gjødselplan. b) Redusere utslipp til luft og jord ved 
tilstrekkelig tett lagring og kapasitet av husdyrgjødsel c) Tilrettelegging for bruk av biorest fra Greve Biogass som gjødsel 
og jordforbedringsmiddel. 

Resultatmål Andel av dyrket mark areal gjødslet med slepeslanger og nedfelling. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Overskudd av nitrogen fra husdyrgjødsel og mineralgjødsel kan føre til økte utslipp av lystgass – og til økt avrenning av 
viktige næringsstoffer. Ved gjødsling tilpasset plantenes behov vil disse utslippene reduseres. Redusere utslipp til luft 
og jord ved tilstrekkelig tett lagring og kapasitet av husdyrgjødsel. Restproduktet fra biogassproduksjon, 
biogjødsel/biorest, kan brukes til erstatning for mineralgjødsel og dermed redusere utslippene fra produksjon av 
mineralgjødsel. 

Ansvar Landbrukssjef. 

Kostnad og 
finansiering 

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016 – 2020: Landbrukssjefen informerer om tiltaket ved samarbeid med landbruket. 
 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Andelen areal av dyrket mark som ble gjødslet med slepeslanger og nedfelling var i  
2016: 0 daa 
2017: 1 025 daa 
2018: 1 025 daa 

 

1.4 Tiltaksområde kommunens egne virksomhet 

1.4.1 Hovedmål for kommunens egne virksomhet 
«Kommunen skal bli klimanøytral innen 2020.» 

 

1.4.2 Status for tiltakene som skal sikre kommunens måloppnåelse  

Mål for tiltak i kommunens eiendommer 

Energibruk i kommunens bygg og anlegg skal reduseres med 25 % i 2020, med basis i tall fra 2010.  

Tabell 1.16: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen arealbruk i kommunal virksomhet. 

Tiltak 7.1 KEP Redusere arealet, ha bedre arealeffektivitet 

Resultatmål Antall m2 i kommunal eiendomsforvaltning, egne bygg (127 400 m2 i 2015). Areal per innbygger (4,69 m2 i 
2015) og per årsverk (65,81 m2 i 2015) (14). 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Å redusere kommunens energiforbruk. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk. 
Kostnad og finansiering - 
Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2012-2016: Arealet er økt som en konsekvens av politiske vedtak, sammen med ny og økt aktivitet. 
Arealeffektiviteten er økt for en rekke bygg, herunder Rådhuset.  
2017-2020: En rekke vedtak ifm nye byggeprosjekter gjør at arealet vil være økende. 

Vurdering av status for 
tiltak 

Pr. 2019, eier Horten kommune eiendommer med et areal på omtrent 150 000 m2. Per 4. kvartal i 2018, var 
det 27 335 innbyggere i Horten kommune.2 Beregnet areal av kommunal eiendom per innbygger er per 2019, 
5,49 m2. Areal per årsverk i Horten kommune er pr 2019, 83 m2/ årsverk. Det er ca 1800 årsverk innen 
kommunal virksomhet i 2019.  
 
Horten kommune har dermed økt sitt areal. Målet om kommunale arealreduksjoner er ikke oppfylt, og det 
kan heller ikke forventes oppfylt innen 2020. Det vil være å forvente at behovet for økningen i areal vil øke, 
da det på sikt er forventet en befolkningsvekst i områdene rundt Oslofjorden. Det anses som et behov å 
enten kutte ut dette målet i neste planperiode, da det ikke fungerer etter hensikten. Energieffektivisering kan 
rapporteres på andre måter. For eksempel gjennom energiforbruk pr. arealenhet. Det er behov for å 
revurdere denne typen målsettinger, da elektrisk energiforbruk også forventes å øke sett ut i fra 
framskrivningene og omlegging på mange områder fra fossile energikilder.  

 

                                                           
2 Statistisk sentralbyrå SSBs internettside med kommunefakta for Horten. https://www.ssb.no/kommunefakta/horten  

https://www.ssb.no/kommunefakta/horten
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Tabell 1.17: Tabellen viser en statusoppdatering for utfasing av elkjeler i kommunal virksomhet. 

Tiltak 7.2 KEP Utfasing av elkjeler i KJV-skole, Indre havn sykehjem. Erstatte med fornybar energi 

Resultatmål Elkjeler utfaset. 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Energiomlegging fra elektrisk kraft til fjernvarme. Høykvalitetsenergi frigjøres til andre formål. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk. 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016: Arbeidet på KJV-skole ferdigstilles.  
2017-2020: Arbeidet ferdigstilles på Indre havn sykehjem samtidig med første byggetrinn av Indre havneby. 

Vurdering av status for 
tiltak 

Tiltaket er ferdigstilt. Alle kommunale elkjeler er ikke 100% faset ut. Elkjeler blir beholdt som back-up til 
bruk ved situasjoner med strømbrudd. Tiltaket bør ikke videreføres.  

 

Tabell 1.18: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen fjernvarmeanlegg innen kommunal virksomhet. 

Tiltak 7.3 KEP Koble Rådhuset, Nye Sentrum skole med svømmehall til fjernvarmeanlegget. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk 

Framdriftsplan med 
tidsfrister 

2015: Arbeidet er fullført 

 

Tabell 1.19: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen fjern- og nærvarmeanlegg i kommunal 

virksomhet. 

Tiltak 7.4 KEP Enøktiltak: SD anlegg på Lysheim skole, Horten Kino. Nye vinduer på Lillås skole. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk 
Framdriftsplan med 
tidsfrister 

2012-2016: Arbeidet er fullført. 

 

Tabell 1.20: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen energieffektivisering i kommunal virksomhet. 

Tiltak 7.5 KEP Utarbeidelse av plan for energieffektivisering og konvertering fra olje og el til fornybar energi, søke 
Enovastøtte (kr.100.000) til planen. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk 

Framdriftsplan med 
tidsfrister 

2014: Planen er ferdigstilt (ArkivSakID 14/1853). 
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Tabell 1.21: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for utsetting av fyringsolje som grunnlast. 

Tiltak 7.6 NYTT Fullstendig utfasing av fyringsolje som grunnlast. 

Resultatmål Å eliminere direkte klimagassutslipp fra kommunens bruk av fyringsolje som grunnlast (10 tonn CO2-
ekvivalenter i 2015 (16)). 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Estimert kutt: 10 tonn CO2-ekvivalenter. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2017 - 2020: Videre utfasing. Steder hvor man ikke kan skifte fra olje planlegges det bruk av bærekraftig bio-
olje. Alternativ løsning er bruk av biogass. 
 

Vurdering av status for 
tiltak 

Det er ikke kjøpt inn ny fyringsolje siden 2015. Den fossile fyringsoljen som er på tankene vil kunne bli brukt 
som spisslast/ nødlast. Fossil fyringsolje vil fases ut og vil på sikt erstattes med bærekraftig bioolje når 
Horten kommune finner et godt alternativ for innkjøp. Bærekraftig bioolje må ikke være produsert basert på 
matvarer som noen kunne ha spist, eller vekster som dyrkes på arealer der det tidligere har stått regnskog.  

 

Tabell 1.22: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen energieffektivisering i kommunal virksomhet. 

Tiltak 7.7 KEP På grunnlag av plan for energieffektivisering, søke Enova om investeringsstøtte til prioriterte tiltak. (Konvertering til 
varmepumpe o.l., SD-anlegg, innføring av system for Klimaregnskap/Energiledelse/EOS, utskifting av vinduer Lysheim, 
etterisolering mv.) 

Resultatmål Om det søkes enova om støtte i alle prosjekter. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Energieffektivisering og omlegging fra fossile energibærere til fornybar energi. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk. 

Kostnad og 
finansiering 

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016-2020: Det søkes i alle nye prosjekter, herunder Åsgården skole, Granly skole og ny varmesentral Braarudåsen. 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Alle prosjekter som har vært søkbare i henhold til Enovas kriterier for støtte, har fått tildelt omsøkte midler. Dette 
gjelder Granly skole, Åsgården skole og for ny varmesentral ved Braarudåsen. 

 

Tabell 1.23: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen energieffektivisering i kommunal virksomhet. 

Tiltak 7.8 KEP Etablere et godt system for energiledelse og ukentlig energioppfølging. 

Resultatmål Energiforbruk per areal (150 kWh/m2 i 2015 (16)). 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Energieffektivisering. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk. 

Kostnad og 
finansiering 

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2012-2016: Er faset inn. Daglig oppfølging av alle større bygg.  
2017: Nytt system for energioppfølging tas i bruk.  
2017-2020: Viser til egen sak om offensiv energiøkonomisering fremmet i kommunestyret desember 2016. 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Det pågår en etablering av to ulike systemer for energiledelse og energioppfølging. De to systemene er Gurusoft og 
en fornyelse av SD-systemet, det vil si sentraldriftsstyring. 
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Tabell 1.24: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen utslipp fra kommunale anskaffelser. 

Tiltak 7.9 KEP Vektlegge miljøkriterier i tillegg til pris m.v. i sine innkjøp av varer og tjenester. 

Resultatmål Tiltak inkludert i kommunens innkjøpspraksis. 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Reduksjon av indirekte utslipp knyttet til bygg og infrastruktur, bl.a. ved innkjøp av byggematerialer og 
gjennom byggeprosess. De beregnede utslippene fra innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og 
infrastruktur var i 2015 på i underkant av 6 000 tonn CO2-ekvivalenter (16). 

Ansvar Kommunalsjef teknisk, innkjøpssjef 

Kostnad og finansiering Kan gi økte eller reduserte kostnader. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016: Som offentlig innkjøper er kommunen pålagt å ta miljømessige hensyn i planleggingen av sine 
anskaffelser, jf. anskaffelsesloven § 6.  
2017: Nytt regelverk for offentlige anskaffelser, som forventes å gi bedre muligheter til å sette miljøkriterier.  
2018 - 2020: Ny kommunal innkjøpsstrategi, som inkluderer klimavennlige innkjøp ihht. nytt regelverk. 

Vurdering av status for 
tiltak 

2018: Det ble vedtatt en ny innkjøpsstrategi med miljøkrav.  
2018: Det har kommet et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. 
Tiltaket anses som fullført. Eventuelt nytt tiltak rundt dette må omformuleres til å innrette seg mot 
framtidas utvikling innen feltet. Kommunens innkjøpere vil hele tiden følge med på utviklingen av miljøkrav 
som kan stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser. Innkjøpsstrategien vil inkludere og gjenspeile 
utviklingen innen miljøkrav i offentlige anskaffelser ved hver oppdatering. 

 

Tabell 1.25: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen energiforbruket i kommunal virksomhet. 

Tiltak 7.10 KEP Utarbeide krav til nye bygningers energiforbruk (pr kvm) og energiforsyning. Vurdere materialbruk og 
energiløsninger ut fra et livssyklusperspektiv med klimagassregnskap. 

Resultatmål Innfasing av TEK 15. 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Reduksjon av klimagassutslipp direkte i kommunen, samt indirekte. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk, innkjøpssjef. 

Kostnad og finansiering Ikke kalkulert, må kalkuleres i hvert enkelt tilfelle. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016: Krav til energimerke A og passivhus- standard foreligger. Difi krever LCC-vurderinger.  
2017-2020: TEK 15 er under innfasing. Tiltaket ivaretas dermed. 

Vurdering av status for 
tiltak 

TEK 17 er innført i alle nye prosjekter. Tiltaket kan videreføres. Nyeste kravspesifikasjoner til bygningers 
energibruk og energiforsyning vil alltid bli inkludert i offentlige anskaffelser som gjøres i Horten kommune.  
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Tabell 1.26: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen varmepumper og kjøleanlegg i kommunal 

virksomhet. 

Tiltak 7.11 NYTT Varmepumpeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, inkl. luftkondisjoneringsanlegg i nye bygg planlegges slik at det ikke er 
behov for å bruke de sterke klimagassene i HFK-gruppen. Eksisterende anlegg brukes slik at lekkasjer og sjansen 
for uhellsutslipp minimeres. 

Resultatmål Gjennomføring av fremdriftsplan. 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Reduksjon av klimagassutslipp. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk. 

Kostnad og finansiering Må løses innen tildelte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2017-2020: Vurderinger gjøres løpende ved alle nybygg, rehabiliteringer og løpende vedlikehold. 

Vurdering av status for 
tiltak 

Horten kommune forlater bruken av varmepumper og erstatter disse med andre former for 
energiproduserende enheter, som for eksempel solfangere og solceller, som kan sikre lokal produksjon av 
energi til kommunale bygg. Tiltaket bør videreføres i neste planperiode.  

 

Tabell 1.27: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for overgang til LED i kommunal eiendom, anlegg og 

lysløyper.  

Tiltak 7.12 
NYTT 

LED i kommunal eiendom og utendørs belysning ved kommunale bygg og på kunstgressbaner og øvrige idrettsanlegg 

Resultatmål Gjennomføring av fremdriftsplan. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Energieffektivisering. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk. 

Kostnad og 
finansiering 

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 – 2020. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016: Rådhuset, Nordskogen og Fagerheim skolers gymsaler samt Hortenshallen er konvertert til LED. 2017-2020: LED 
benyttes i alle nye bygg. I eldre bygg skiftes dette der det er hensiktsmessig, herunder i Blåbærlyngen og Rørehagen 
barnehager samt utendørs belysning ved kommunale bygg. 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

LED er innført i alle kommunale bygg, men det gjenstår en utskifting ved flere kommunale idrettsanlegg. Tiltaket bør 
videreføres.  
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Tabell 1.28: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen energiforbruk i kommunal virksomhet. 

Tiltak 7.13 NYTT Radikal energiøkonomisering  

Resultatmål Energiforbruk i kommunens eiendommer (150 kWh/ m2 i 2015 (16)). 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i kWh/ 
tCO2ekv 

Faktisk realiserbart potensial for energieffektivisering er estimert til 10 %. 

Ansvar Kommunalsjef teknisk. 

Kostnad og 
finansiering 

Viser til egen sak om radikal energiøkonomisering fremmet i kommunestyret desember 2016. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2017-2020: Viser til egen sak om radikal energiøkonomisering fremmet i kommunestyret desember 2016. 
 

Vurdering av status 
for tiltak 

Erfaringene til kommunen, er at der det er gjort mye for å redusere energiforbruket, er det vanskelig å få til å 
gjøre mer. Effektstyring og tidsstyring av lys ved flere utearealer kan vurderes videre.  
Energiforbruk i kommunens eiendommer var 154 kWh/ m2. Energiforbruket har altså økt per areal, samtidig som 
at andelen areal har økt.  

 

Tabell 1.29: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen vann og avløp for klimatilpasning. 

Tiltak 7.14 KEP Fortsette arbeidet med lekkasjetetting og utskifting av gamle VA rør. Erstatte gamle pumper med nye og mer 
energieffektive. 

Resultatmål Andel av total vannleveranse til lekkasje (29 % i 2015). Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 
(1,63 i 2015) (17). 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i kWh/ 
tCO2ekv 

Reduksjon av energibehovet forbundet med kommunal vannforsyning. 

Ansvar Driftssjef kommunaltekniske anlegg. 

Kostnad og 
finansiering 

Bevilget midler innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016-2020: Lekkasjetetting pågår kontinuerlig. Pumper erstattes når dette er nødvendig.  
2017 – 2020: Viser for øvrig til hovedplan vann og hovedplan avløp som rulleres i planperioden. 

Vurdering av status 
for tiltak 

Lekkasjetallet for 2018 var på 21 prosent.  
Fornyet ledningsnett var på 2 040 meter i 2016, 2088 meter i 2017 og 2487 meter i 2018, av totalt 157 440 
meter i denne treårsperioden. Altså 1,4 prosent per år i snitt, som er noe mindre enn det som var 
gjennomsnittet for årene 2013, 2014 og 2015 (1,5 prosent).  

 

Tabell 1.30: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen energieffektivisering i kommunal virksomhet. 

Tiltak 7.15 KEP Vurdere ny teknologi (LED og lignende, styringer m.v.) for reduksjon av elektrisitetforbruket i veglys. 

Resultatmål Samlet energiforbruk til veilys og lysløyper (var i 2015 på 1,8 GWh (16)). 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i kWh/ 
tCO2ekv 

Energieffektivisering, bedre lysutbytte. 

Ansvar Driftssjef kommunaltekniske anlegg. 

Kostnad og 
finansiering 

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 – 2020. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016: En rekke kvikksølvholdige armaturer skiftet til LED. 2017 – 2020: Alle konvensjonelle armaturer i Horten 
kommune byttes til LED. 

Vurdering av status 
for tiltak 

Samlet energiforbruk til veilys og lysløyper var i 2017 på snaue 1,7 kWh. Forbruket av elektrisitet til veilys og i 
2016 var på 1,8 millioner kWh. Utskiftningen fra konvensjonelle lyspærer til LED i veilys og lysløyper var altså 
redusert med 100 000 kWh fra 2016 til 2017.  
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Tabell 1.31: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak med støtte fra Enova. 

Tiltak 7.16 KEP Søke Enova om støtte til å utarbeide en oversikt over kommunens anlegg og kartlegge tiltak for energieffektivisering. 
(Inngå i samme søknad som eiendomsavdelingen) 

Resultatmål Ferdigstilt plan. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i kWh/ 
tCO2ekv 

Energieffektivisering. 

Ansvar Driftssjef kommunaltekniske anlegg. 

Kostnad og 
finansiering 

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2014: Plan ferdigstilt (ArkivSakID 14/1853).  
2017-2020: Viser til egen sak om radikal energiøkonomisering fremmet i kommunestyret desember 2016. 

Vurdering av status 
for tiltak 

 

 

Tabell 1.32: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen miljøtiltak i havna. 

Tiltak 7.17 
NYTT 

Utvikling av en egen tiltaksplan for miljø. Planen skal være handlingsorientert og tiltaksbasert, og bl.a. inkludere temaer 
som ENØK, klimavennlig transport og landstrømtilkobling 

Resultatmål Oppfølging av fremdriftsplanen. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i kWh/ 
tCO2ekv 

Å redusere klimagassutslipp og energiforbruk. 

Ansvar Havnefogd. 

Kostnad og 
finansiering 

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 – 2020. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2018: Plan ferdigstilt. 
 

Vurdering av status 
for tiltak 

Tiltaket er gjennomført. Horten havn har utviklet et eget miljøprogram for havna. 
 

 

Nytt mål frem mot 2020  

CO2-nøytral drift av kommunens personbiler innen 2020. Til dette målet er nådd, skal årlige mål 

være minst 20 % reduksjon (Ihht vedtak i saknr 156/14). 
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Tabell 1.33: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen utskifting av den kommunale bilparken. 

Tiltak 7.18 KEP Ved neste behov for utskifting av bilparken, sette krav til maksimalt utslipp, og vurdere «lavutslippsbiler» som elbiler / 
hybridbiler. 

Resultatmål Utslipp av klimagasser fra kommunens egne kjøretøy (20 kg CO2e/ innbygger i 2015).  
 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Estimert kutt: minst 270 tonn CO2e per år. Det antas da at rundt halvparten av utslippene fra kommunens egne 
kjøretøy kommer fra kommunens lettbilpark. Resterende utslipp fra tyngre kjøretøy og utstyr (16). 

Ansvar Kommunalsjef teknisk. Innkjøpssjef. 

Kostnad og 
finansiering 

Tiltaket er inkludert i administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 – 2020. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

Biogass:  
2016: Innkjøp av 4 stk biogassbiler.  
2017: Innkjøp av 50 stk biogassbiler.  
2018: innkjøp av 50 stk biogassbiler.  
2017: Det etableres en egen energifyllstasjon på Langgrunn. 
2017 – 2020: Fortløpende vurdering av om det foreligger gode alternativer for fossilfrie tyngre kjøretøy og utstyr. 
Viser for øvrig til sak om grønn mobilitet som ble behandlet i kommunestyret 20.06.2016.  
El-sykkel: 2016: Prøveprosjekt med 2 stk. el-sykler til bruk i helse.  
2017-2020: Evaluering av prøveprosjekt og evt. innkjøp av flere el-sykler. 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Per første kvartal i 2019, eier Horten kommune: 

 17 el-biler 

 91 biogassbiler 

 9 hybridbiler som går på strøm og bensin 

 1 el-truck 

 12 el-sykler 
Kommunen skal anskaffe en lastebil som kan gå på biogass i løpet av 2019.  
Det som gjenstår av fossilt drevne kommunale kjøretøy, kan kun skiftes ut når den typen anleggsmaskiner blir utviklet 
og tilgjengelige i markedet. 
Kommunen kan være pådriver i utviklingen av elektriske og større anleggsmaskiner, men dette vil avhenge av 
kommuneøkonomien i årene som kommer. Det finnes lite av større anleggsmaskiner som gravemaskiner og 
brøytebiler etc som går på biogass eller elektrisk energi. Lademuligheter til elektriske anleggsmaskiner vil bli en 
utfordring. En løsning kan være at det utvikles elektriske anleggsmaskiner som kan lades opp ved hjelp av en flyttbar/ 
mobil generator som drives av miljøvennlig og bærekraftig energi. 

 

Tabell 1.34: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen kommunalt ansattes tjenestereiser. 

Tiltak 7.19 KEP Oppfordre de ansatte å reise kollektivt til møter/kurs og lignende, så sant dette er praktisk mulig 

Resultatmål Klimagassutslipp fra tjenestereiser (51 kg CO2e/ årsverk i 2015). 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Å redusere klimautslipp fra personbiltransport ved tjenestereiser. 

Ansvar Administrasjonssjefen. 

Kostnad og 
finansiering  

Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016-2020: Informasjon om klimavennlige tjenestereiser til ansatte i Horten kommune.  
2017-2020: Tilrettelegge for gjennomføring av videokonferanser 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Administrasjonen oppfordrer ansatte til å delta i «sykle til jobben», og legger i noen grad til rette for sykling også på 
jobb – som alternativ til bil. Ut over dette oppfordres det til felleskjøring til konferanser/møter som har flere 
deltakere fra kommunen 
Når det gjelder videokonferanser, er det tilrettelagt for dette på et møterom i rådhuset, men det viktigste tiltaket er 
innføringen av Microsoft Teams. I Teams er videosamtaler lett tilgjengelig – og det ser ut til at stadig flere av våre 
samarbeidspartnere også går inn for Teams (selv om dette ikke er en betingelse for å utnytte videokonferanse-
muligheten). 
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Tiltak vedrørende kommunens innkjøp 
Tabell 1.35: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for å sikre miljøvennlige innkjøp.  

Tiltak 7.20 KEP Vurdere å skjerpe de generelle kvalifikasjonskrav når det gjelder miljøstandard til kommunens leverandører ( f.eks. 
Miljøsertifisering ). 

Resultatmål Antall avtaleleverandører som er miljøsertifisert. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Reduserte direkte og indirekte utslipp av klimagasser ved å stimulere til miljøsertifisering hos leverandører. 

Ansvar Innkjøpssjef. 

Kostnad og 
finansiering 

Klimavennlige innkjøp kan medføre høyere eller lavere kostnader. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016: Det er ikke lovlig å stille krav til miljøsertifisering ved offentlige anskaffelser pdd. 
2017: Nytt anskaffelsesregelverk i form av ny lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter trer i kraft i 
2017. Det ventes bedre muligheter til å stille krav til miljøsertifisering av leverandører.  
2016: Antall avtaleleverandører som er miljøsertifisert kartlegges.  
2017: Revidert innkjøpsstrategi for 2017 - 2021. Klimavennlige innkjøp inkluderes ihht. nytt regelverk 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Revidert innkjøpsstrategi vedtatt i kommunestyret september 2019. Innkjøpsstrategien inkluderer klimavennlige 
innkjøp som et delmål. I gjeldende regelverk er det nå tillatt å sette krav til miljøsertifisering eller tilsvarende. 
Kravene som settes skal ha tilknytning til leveransen og være relevante. AV 102 avtale leverandører i 2018 er 48 
miljøsertifiserte.  

 

Tabell 1.36: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for å sikre miljøvennlige innkjøp.  

Tiltak 7.21 KEP Vektlegge miljøkriterier høyere enn tidligere. Innføre livssyklusanalyser der hvor dette er relevant (f.eks nye bygg. 
Avfallsminimering, levetid. m.v). 

Resultatmål Oppfølging av fremdriftsplan 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Redusere utslipp av klimagasser, direkte i kommunen, og indirekte. 

Ansvar Innkjøpssjef. 

Kostnad og 
finansiering 

Klimavennlige innkjøp kan medføre høyere eller lavere kostnader. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016: Det er ikke lovlig å stille krav til miljøsertifisering ved offentlige anskaffelser pdd. 
2017: Nytt anskaffelsesregelverk i form av ny lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter trer i kraft i 2017. 
Det ventes bedre muligheter til å stille krav til miljøsertifisering av leverandører og miljømerking av produkter. 
Revidert innkjøpsstrategi for 2017 - 2021. Klimavennlige innkjøp inkluderes ihht. nytt regelverk.  
2017-2020: Større bevissthet rundt miljømerking ved kjøp innenfor rammeavtaler og annet. Økt fokus på dette når 
innkjøpssjef holder kurs og informerer kommunens innkjøpere.  
Økt bevissthet blant kommunens innkjøpere om transportbehov – og kostnadene knyttet til levering – som ofte 
reduseres vesentlig dersom innkjøp planlegges godt, samles opp i større enkeltleveranser og leveres med sjeldnere 
intervall. Del av innkjøpssjefens innkjøperopplæring. 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Nytt regelverk med flere muligheter til å stille miljøkrav ble gjeldende fra 01.01.2017 i Norge. Miljø er et av temaene i 
opplæringen av kommunens innkjøpere. 
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Tabell 1.37: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for å sikre innkjøp av strøm med opprinnelsesgaranti 

til kommunal virksomhet.  

Tiltak 7.22 KEP Vurdere innkjøp av elektrisitet basert på sertifisert fornybar kraft. 

Resultatmål Markedsbaserte utslipp fra innkjøp av elektrisitet uten opprinnelsesgarantier i egen virksomhet (6549 tonn 
CO2e i 2015) (16). 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Markedsbaserte klimagassutslipp forbundet med innkjøp av elektrisitet i kommunens klimaregnskap vil ved 
innkjøp av opprinnelsesgarantier bli 0. 

Ansvar Teknisk sjef, innkjøpssjef 

Kostnad og finansiering Foreløpig estimat tilsier at dette utgjør kr. 45 000,- per år. Tiltaket er ikke finansiert. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016 - 2017: Tiltaket er vurdert. Fremfor å kjøpe elektrisitet med opprinnelsesgarantier fokuserer Horten 
kommune først og fremst på å redusere egne utslipp av klimagasser og sin egen energibruk så mye som mulig. 
2018-2020: Tiltaket vurderes på nytt ved valg av strategi for innkjøp av elektrisitet gjennom VOIS. 

Vurdering av status for 
tiltak 

Markedsbaserte utslipp fra innkjøp av elektrisitet uten opprinnelsesgarantier i egen virksomhet var i 2018 på 
10 976,1 tonn CO2 ekvivalenter. Dette er nesten en dobling i utslipp, sammenlignet med tallene fra 2015. Vi 
har riktig nok økt forbruket vårt. Et halvt tonn CO2 ekvivalenter  

 

Tabell 1.38: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for å sikre reduserte klimagassutslipp knyttet til 

transport av varer til kommunal virksomhet.  

Tiltak 7.23 KEP Forplikte leverandørene til å slå av motoren ved levering. (Ikke gå på tomgang) 

Resultatmål Om tiltaket er innarbeidet i kommunens innkjøpspraksis. 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Å redusere direkte klimautslipp. 

Ansvar Innkjøpssjef. 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016 – 2020: Settes som krav ved alle avtaleinngåelser. 

Vurdering av status for 
tiltak 

Ikke ha bilen på tomgang er en del av kravene som settes til leverandørene ved avtaleinngåelser. Dette er 
implementert i malene pr. 2019. 

 

Tabell 1.39: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for å sikre miljøvennlige innkjøp til kommunal 

virksomhet.  

Tiltak 7.24 KEP Informere kommunens leverandører om at kommunen vil skjerpe miljøkravene i årene framover. 

Resultatmål Om tiltaket er innarbeidet i kommunens innkjøpspraksis. 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Stimulere til miljøtiltak hos leverandørene, slik som innføring av miljøstyringssystemer og miljømerking av 
produkter. 

Ansvar Innkjøpssjef. 

Kostnad og finansiering Innen gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2017 – 2020: Kommunen informerer om dette i sine konkurransedokumenter. 
 

Vurdering av status for 
tiltak 

I de anskaffelsene hvor vi har dialogmøter med leverandører, er ett av temaene hvilke miljøkrav og –kriterier 
er relevant å sette fremtidig anskaffelse. Ut over dette informeres ikke leverandørene om fremtidens krav, 
men mer fokus på krav og kriterier som er relevante «her og nå».  
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Tabell 1.40: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for å informere om miljøsertifisering av bedrifter.  

Tiltak 7.25 KEP Ta opp temaer som Miljøsertifisering av virksomheter i møter med næringslivet. 

Resultatmål Gjennomførte aktiviteter. Antall sertifiserte bedrifter i kommunen. 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Miljøsertifiseringen innebærer blant annet fokus på energieffektivisering. 

Ansvar Næringssjef. 
Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2017: Ses i sammenheng med tiltak 5.1/ 5.4 og tas opp som tema på næringsfrokost. 2018: Øke 
synliggjøringen av bedrifter som har vært gode på miljø. 

Vurdering av status for 
tiltak 

Miljø- og energismarte løsninger for gjennomføring av det grønne skiftet har vært diskutert i flere møter 
(næringsfrokoster og egne møter) mellom kommuneadministrasjonen og næringslivet.  

 

Tabell 1.41: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for å skjerpe kildesorteringen i husholdningene.  

Tiltak 7.26 KEP Samarbeide med Vesar om tiltak for å skjerpe kildesorteringen i husholdningene. 

Resultatmål Andel avfall levert til materialgjenvinning, biologisk behandling (52 % i 2015 (18)). 

Ønsket effekt/ estimert 
kutt i kWh/ tCO2ekv 

Sortert avfall går til materialgjenvinning og biogassproduksjon. Biogass kan erstatte fossilt drivstoff. Å 
redusere behovet for å fremstille nye råvarer, og dermed klimagassutslipp og energibruk knyttet til 
produksjon og transport. Dette vil ofte skje utenfor kommune- og landegrensene. 

Ansvar Kommunalteknikk 

Kostnad og finansiering Innenfor gitte rammer. 

Fremdriftsplan med 
tidsfrister 

2016-2020: Årlige møter med Vesar ang. status, gjennomførte aktiviteter og videre målsetninger. Vesar selv 
er en sterk pådriver for å øke gjenvinningsgraden og et forslag om å ha en målsetting på 70% blir tatt opp på 
generalforsamling i juni 2016. Viser for øvrig til strategiplan for Vesar. 

Vurdering av status for 
tiltak 

For Horten har materialgjenvinningsgraden vært 54% i 2016, 61% i 2017 og 63,9% i 2018. 
 

 

Tabell 1.42: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for avfallshåndtering og sortering knyttet til 

byggetillatelser. 

Tiltak 7.27 KEP Krav til avfallsplaner og sortering (tilknyttet byggetillatelser) 

Resultatmål Gjennomføring av tiltaksplan 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Sortert avfall går til materialgjenvinning og energigjenvinning/ biogassproduksjon. 

Ansvar Kommunalområde teknisk, Eiendom, (Plan og utbyggingstjenester). 

Kostnad og 
finansiering 

Dekkes av entreprenør i det enkelte byggeprosjekt (kommunen erfarer at dette også er kostnadsbesparende for 
entreprenør). 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet utgjør en vesentlig andel av mengden næringsavfall som genereres. Særskilte 
krav til behandlingen av dette avfallet reguleres gjennom byggeteknisk forskrift.  
2012-2020: Det kontrolleres ihht. gjeldende regelverk at utbygger har avfallsplaner ved byggetillatelser. 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

Byggesak og kommunalteknisk avdeling gjør dette. Tiltaket kan og bør videreføres. 
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Avfall fra kommunalvirksomhet 
Tabell 1.43: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for å sikre miljøsertifisering av kommunale enheter.  

Tiltak 9.1 KEP Miljøsertifisering av skoler, barnehager, sykehjem. Dette vil medføre innskjerpinger av avfall-systemene og rutinene for 
oppfølging. 

Resultatmål Andel sertifiserte enheter (2 stk. i 2016: Horten havnevesen og rådhus). 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Sortert avfall går til materialgjenvinning og energigjenvinning/ biogassproduksjon. Biogass kan erstatte fossilt 
drivstoff. Å redusere behovet for å fremstille nye råvarer, og dermed klimagassutslipp og energibruk knyttet til 
produksjon og transport. 

Ansvar Administrasjonssjefen 

Kostnad og 
finansiering 

Estimerte kostnader: År 1: 50 000,- Resertifisering av rådhuset etter hovedkontormodellen. År 2: 250 000,- 
Sertifisering av 8 enheter. År 3: 250 000,- Sertifisering av 9 enheter. År 4: 250 000,- Sertifisering av 9 enheter. Årlig 
koordineringsarbeid: 40 % av ett årsverk. Etter år 4 påløper årlig 200 000,- i serviceavgifter og resertifiseringer. 
Tiltaket er pt ikke finansiert. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

Tiltaket er pt ikke finansiert. 

Vurdering av 
status for 
tiltak  

Ikke gjennomført.  

 

 

Tabell 1.44: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak for kildesortering fra kommunal virksomhet.  

Tiltak 9.2 NYTT Innføring av systemer for kildesortering i kommunale bygg 

Resultatmål Sorteringsgrad av avfallet fra kommunale bygg. 

Ønsket effekt/ 
estimert kutt i 
kWh/ tCO2ekv 

Sortert avfall går til materialgjenvinning og energigjenvinning/ biogassproduksjon. Biogass kan erstatte fossilt 
drivstoff. Å redusere behovet for å fremstille nye råvarer, og dermed klimagassutslipp og energibruk knyttet til 
produksjon og transport. Dette vil ofte skje utenfor kommune- og landegrensene. 

Ansvar Administrasjonssjefen 

Kostnad og 
finansiering 

Viser til egen sak om kildesortering i kommunale bygg og vedtak i Kommunestyret 22. juni 2015. Tiltak inkludert i 
administrasjonssjefens budsjettforslag 2017-2020. 

Fremdriftsplan 
med tidsfrister 

2016 – 2018: Forbedret kildesortering innføres i kommunale bygg over en 3-årsperiode. 

Vurdering av 
status for 
tiltak 

2016: 40%. 
2017: 38%. 
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2. Effekter av tiltak i perioden 2012 – 2017  
Tiltakene som er gjort for å redusere klimagassutslippene og for å oppnå redusert energiforbruk, 

spesielt innenfor kommunal virksomhet, ser ut til å fungere. Mange av målsettingene som er satt 

fram imot 2020 ble oppnådd i løpet 2017. Likevel sier ikke beregningene for totale utslipp noe om 

hvilken effekt hvert tiltak har, og i hvilken grad hvert tiltak bidrar til å kutte klimagassutslippene og 

energiforbruket. Det vil være hensiktsmessig å få en bedre oversikt over effekten til hvert tiltak, for å 

bedre kunne utnytte ressursbruken knyttet til hvert tiltak. På sikt kan denne kunnskapen styrkes ved 

å ta i bruk et klimabudsjett i tillegg til klimaregnskap.  

Miljødirektoratet har utarbeidet beregningsmetoder for beregning av utslippsreduksjoner som effekt 

for enkelte tiltaksområder.3 Metodene som er utviklet gjelder for følgende tiltaksområder: 

 Endring i gjødsellagringssystem 

 Gjødsling av skog 

 Arealbruksendringer 

 Biodrivstoff 

 Produksjon av biogass 

 Kuldeanlegg og varmepumper 

 Oppvarming – utfasing av fossile energikilder 

 Fjernvarmeproduksjon – utfasing av fossile energikilder  

 Anleggsmaskiner – drivstoffendring 

 Traktor – drivstoffendring  

 Landstrøm i havn 

 Fiskebåter og skip – drivstoffendring 

 Busser – teknologitiltak 

 Person og varebil – teknologi og kjørelengdetiltak  

 Lastebil og varebil – teknologi og kjørelengdetiltak  

 Økt sykkel- og gangeandel 

 CO2-utslipp fra flyreiser 

Horten kommune ønsket å rapportere på effekten i utslippsreduksjoner og energiforbruk i henhold til 

disse beregningsmetodene, men etter at fagpersoner i administrasjonen jobbet seg gjennom 

metodikken ble det konkludert med at vi ikke besitter riktige data til å kunne bruke disse metodene 

på nåværende tidspunkt. Metodikken er heller ikke alltid egnet til beregning av effekt av tiltak i 

Horten kommune. En gjennomgang av metodene er vist i tabell 45.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Miljødirektoratets internettside om å beregne effekt av ulike klimatiltak. https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-
kommuner/gjennomfore-klimatiltak/  

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
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Tabell 2.1: Tabellen viser en gjennomgang av metodene som er utviklet av Miljødirektoratet for beregning av 

effekten av tiltak. 

Tiltaksområde for beregning av effekt Vurdering av metoden 

Endring i gjødsellagringssystem Horten kommune har relativt få dyr i landbruket. En potensiell 
beregning viste at et tiltak som kunne virke realistisk i 
størrelsesorden ville kunne redusere utslippene med omkring 10 
tonn CO2-ekvivalenter. Metoden tok ikke hensyn til effekten i 
utslippsreduksjoner knyttet til avvikling av dyrehold, som er en mer 
relevant problemstilling i Horten kommune pr. 2019. Horten 
kommune har en målsetting om at 30 prosent av husdyrgjødsel skal 
leveres til biogassproduksjon. Bøndene i Horten kommune leverer 
mer enn denne målsettingen tilsier at de skal.  

Gjødsling av skog Ikke relevant tiltak i Horten kommune som geografisk område.  
Arealbruksendringer Utslippsreduksjoner er beskrevet i eget kapittel ut i fra det 

kommunefordelte klimagassopptakregnskapet til Miljødirektoratet. 
Biodrivstoff Horten kommune har pr. 2019 ingen kjøretøy som drives av 

biodiesel. Metoden er derfor ikke relevant å bruke. 
Produksjon av biogass  
Kuldeanlegg og varmepumper Metoden tar for seg utskifting av energibærende væsker i 

kuldeanlegg og varmepumper. Dette er ikke relevant for Horten 
kommune. Når vi skifter system, endrer vi hele systemet og ikke 
bare den energibærende delen av energisystemet. Vi har ikke noen 
oversikt over registrerte energibærere i kommunale kuleanlegg og 
varmepumper per i dag.  

Oppvarming – utfasing av fossile 
energikilder 

Fyringsolje er ikke fylt de siste årene. Vi har ingen statistikk 
tilgjengelig for hva som måtte være brukt av oljen som tidligere er 
fylt.  

Anleggsmaskiner – drivstoffendringer Horten kommune har ikke opparbeidet seg en oversikt over utkjørte 
kilometer per anleggsmaskin som kan kobles til fylling av drivstoff. 
Dette gjør det vanskelig å bruke beregningsmetodikken. Horten 
kommune må framover opparbeide en statistikk for hvor stort 
volum som fylles av drivstoff på hvert tjenestebil, slik at forbrukt 
volum kan kobles til utkjørt distanse.  

Traktor – drivstoffendring Horten kommune har ikke tilgang til drivstoffendringer og innkjøp av 
drivstoff til traktorer, da dette ikke er en del av de rapporterte 
tallene fra landbruket. Opparbeiding av tallmateriale her vil kreve et 
innsyn i regnskapet til hver enkelt gård i drift innenfor kommunens 
grenser.  

Landstrøm i havn Data mangler for andre skip enn for Bastøferjene.  
Fiskebåter og skip – drivstoffendring Beregning av dette krever innsyn i rederienes regnskap. Data 

mangler for andre skip enn for Bastøferjene. 
Busser – teknologitiltak VKT. 
Person – og varebil – teknologi og 
kjørelengdetiltak 

Metoden krever at km-standen avleses for hvert kjøretøy. Pr. 2019 
har ikke Horten kommune bygget opp datasaett som kobler utkjørt 
distanse til forbruk av drivstoff.  

Lastebil – og varebil – teknologi og 
kjørelengdetiltak 

Metoden krever at km-standen avleses for hvert kjøretøy. Pr. 2019 
har ikke Horten kommune bygget opp datasaett som kobler utkjørt 
distanse til forbruk av drivstoff. 

Økt sykkel- og gangeandel Kun mulig å legge Vestfold inn i metoden. Ikke Horten kommune.  
CO2-utslipp fra flyreiser  Beregning av utslipp fra flyreiser i kommunal virksomhet kan la seg 

gjøre for en del tjenestereiser. En nøyaktig beregning her vil kreve 
kjennskap til alle distanser som er fløyet og en gjennomgang av alle 
reiseregninger innenfor kommunal virksomhet. 
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3. Vurdering av grad av måloppnåelse i tiltaksperioden 2016 til 

2020  

3.1 Grad av måloppnåelse hovedmålsettinger for perioden 2016-2020 
 

«Klimagassutslippet i 2020 skal være 20 prosent lavere enn i 2009.» 

 

Den kommunefordelte utslippsstatistikken som leveres av Miljødirektoratet inneholder noen 

usikkerheter som gjør det utfordrende å vurdere graden av måloppnåelse. Det er særlig 

utslippsstatistikken fra sjøfarten som inneholder en del usikkerheter, da beregnede utslipp i 2009 og 

2017 baserer seg på ulike utregningsmetoder, og ulikt aktivitetsnivå innenfor fartøykategorien 

passasjerskip.  

Hvis man ser bort ifra utslippsstatistikken for klimagasser fra sjøfart, viser den øvrige statistikken at 

klimagassutslippene er redusert fra 2009 til 2017 for sektorene: 

i) Industri, olje og gass  

ii) Oppvarming 

iii) Veitrafikk 

iv) Annen mobil forbrenning 

v) Jordbruk 

Klimagassutslippene har i samme periode (2009-2017) økt fra sektorene: 

i) Energiforsyning 

ii) Sjøfart 

Utslippene av klimagasser fra avfall og avløp har holdt seg relativt stabilt gjennom perioden.  

Klimagassutslippene fra hortensamfunnet, hvis man ser bort i fra utslippene fra sjøfarten, var til 

sammen 51 244,6 tonn CO2-ekvivalenter i 2009, mens de i 2017 var på 31 875,7 tonn CO2-

ekvivalenter i 2017. Dette tilsvarer en utslippsreduksjon på 37,8 prosent i perioden 2009 til 2017. 

 

3.2 Grad av måloppnåelse for delmålsettingene for perioden 2016-2020  

3.2.1 Grad av måloppnåelse for delmål om elektrisitetsforbruk og fossilt brensel fra 

stasjonære kilder for perioden 2016 – 2020 
 

«Forbruket av elektrisk strøm og fossilt brensel ved stasjonære kilder skal i 2020 være 20 prosent 

lavere enn i 2009.»  

 

Elektrisk strøm 

Nettoforbruket av elektrisk strøm i hortensamfunnet var ifølge tall fra Skagerak Energi, på 404 Gwh i 

2017. I 2009 var forbruket på 393 GWh. Elektrisitetsforbruket henger gjerne sammen med 

kuldeperioder på vinterstid og behovet for oppvarming. I kaldere år er energiforbruket høyere enn i 

varmere år. Overgang fra fossil energi vil også kreve et høyere forbruk av elektrisk energi. 
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Per 2017 kan det ikke konkluderes med at målet om en 20 prosent reduksjon i forbruket av elektrisk 

strøm er oppnådd for hortensamfunnet. Det er kanskje heller ikke å forvente at målet kan oppnås 

innen 2020, da overgang fra fossile energikilder til fornybare energikilder vil kreve en del 

elektrifisering og økt forbruk av elektrisk strøm.  

 

Forbruket av fossile brensler ved stasjonære kilder 

Når det gjelder forbruket av fossile brensler ved stasjonære kilder, så var det et delmål i klimaplanen 

for planperioden 2012 – 2020, at forbruket skulle reduseres med 20 prosent innen 2020.  

Miljødirektoratets kommunefordelte statistikk gir ikke en direkte oversikt over forbruket av fossile 

brensler som kjøpes inn ved de stasjonære kildene, men gir en oversikt over utslippene av 

klimagasser fra disse kildene. Kilder som regnes for å være stasjonære er for eksempel: 

i) Industrielle virksomheter, olje- og gassindustri 

ii) Energiforsyning  

iii) Oppvarming med forbrenning av fossile energikilder 

Utslipp fra industri, olje og gass i Horten kommune, gikk ifølge Miljødirektoratets kommunefordelte 

statistikk, ned fra 700 tonn CO2-ekvivalenter i 2009, til 0,2 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Denne 

reduksjonen var på hele 99,7 prosent. 

Utslippet av klimagasser fra fossil oppvarming gikk ned fra 5 883,9 tonn CO2-ekvivalenter i 2009, til 

845,3 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Reduksjonen var på hele 85,6 prosent. 

En forklaring på den kraftige nedgangen i utslipp fra fossile stasjonære kilde, kan være det varslede 

forbudet mot bruk av fossil mineralfyringsolje fra og med 2020. 

 

3.2.2 Grad av måloppnåelse for hovedmålsetting om utslipp av klimagasser fra mobile kilder 

for perioden 2016 – 2020 
 

«Det samlede utslippet av klimagasser fra mobile kilder skal i 2020 være 20 prosent lavere enn i 

2009.» 

 

Mobile kilder regnes som kjøretøy for vei, og andre mobile forbrenningskilder.  

Utslippene fra veitrafikken ble redusert fra 30 699,7 tonn CO2-ekvivalenter i 2009 til 23 980,9 tonn 

CO2-ekvivalenter i 2017. Reduksjonen var på 21,79 prosent, som vist i regnestykket nedenfor. 

Utslippsreduksjonene fra veitrafikken var til sammenligning på 21,1 prosent i mossesamfunnet, og     

22,95 prosent i bærumsamfunnet i samme periode.  

Målet om en reduksjon i klimagassutslippet fra veitrafikken i hortensamfunnet på 20 prosent innen 

2020 kan anses som oppnådd i 2017.  

Når det gjelder utslipp fra andre mobile forbrenningskilder, så var disse på 8 216,8 tonn CO2-

ekvivalenter i 2009, mens de i 2017 var på 1313 tonn CO2-ekvivalenter. Tallene baserer seg på salget 

av avgiftsfri diesel som forekommer innenfor kommunegrensen. Utslippsreduksjonen i perioden 

2009 til 2017 var på 84 prosent.  
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3.3 Grad av måloppnåelse for hovedmålsettinger for kommunens egne virksomhet 

3.3.1 Grad av måloppnåelse for hovedmålsetting om klimagassutslipp fra kommunal 

virksomhet for perioden 2016 – 2020  
 

«Kommunen skal bli klimanøytral innen 2020.» 

 

Horten kommunes klimaregnskap for 2017 viste at klimagassutslippene fra kommunal virksomhet var 

redusert fra 1 932 tonn CO2-ekvivalenter i 2009, til 1 429 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Reduksjonen i 

klimagassutslipp fra kommunal virksomhet fra 2009 til 2017 var altså på 26 prosent.  

De største utslippsreduksjonene som er gjort innenfor kommunal virksomhet i Horten, foregikk først i 

2018 gjennom anskaffelsen av et stort antall biogassbiler til den kommunale kjøretøyflåten. De 

største klimagassreduksjonene innenfor kommunal virksomhet vil bli synlige i klimaregnskapet for 

2018.  

Horten kommune oppnådde ikke målet om å bli en klimanøytral kommune i 2017. Den eneste måten 

Horten kommune kunne ha blitt en klimanøytral kommune per 2017, ville ha vært gjennom å kjøpe 

klimakvoter. Horten kommune hadde i løpet av 2017 ikke kjøpt klimakvoter. Klimakvotesystemet er 

først og fremst laget for industrien.4 Målsettingen om å bli en klimanøytral kommune innen 2020 er 

ambisiøs, og det er lite sannsynlig at målet vil oppnås i Horten kommune i løpet av 2020. 

 

3.3.2 Grad av måloppnåelse for hovedmålsetting om reduksjon i energibruken i kommunal 

virksomhet for perioden 2016 – 2020 
 

«Energibruk i kommunens bygg og anlegg skal reduseres med 25 prosent innen 2020, med basis i 

tall fra 2010.» 

 

Horten kommunes elektrisitetsforbruk var i 2017 på 20 589 MWh. Elektrisitetsforbruket i 2009 var på 

27 626 Mwh. Endringen i elektrisitetsforbruk i kommunal virksomhet i Horten var på 25,5 prosent i 

perioden 2009 til 2017.  

Målsettingen om at kommunal virksomhet i Horten skal redusere elektrisitetsforbruket med 25 

prosent ble altså nådd i 2017. Systematisk arbeid med utskifting til LED og andre 

energieffektiviserende tiltak har bidratt til måloppnåelsen.  

 

 

 

                                                           
4 Miljødirektoratets internettside med informasjon om EUs klimakvotesystem, 2019. 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/klimakvoter/eus-klimakvotesystem/  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/klimakvoter/eus-klimakvotesystem/
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3.4 Grad av måloppnåelse for hovedmålsetting for klimagassutslipp fra landbruket  
 

«Redusere utslippet av klimagasser i landbruket med 10 prosent innen 2020.» 

 

Klimagassutslippet fra landbruket innenfor Horten kommunes grenser var i 2009 totalt på 4 374,8 

tonn CO2-ekvivalenter i 2009. I 2017 var utslippet fra landbruket 3 671,6 tonn CO2-ekvivalenter. 

Utslippsreduksjonen var på 16 prosent.  

Målet om å redusere klimagassutslippet fra landbruket innenfor Horten kommune som geografisk 

område med 10 prosent innen 2020, må anses som nådd i 2017. 

 

4. Vurdering av behov for endringer av mål for klima og energi i 

Horten kommune for perioden 2020 – 2032  
 

4.1 Mål for direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet 2020 – 2032  
Enkelte kommuner har kjøpt klimakvoter og høster ros for å ha blitt klimanøytrale. Det er likevel 

viktig å påpeke at kjøp av klimakvoter ikke fører til faktiske utslippsreduksjoner innenfor den enkelte 

kommune, da det per 2019 er overskudd av tilgjengelige klimakvoter i EUs internasjonale 

klimakvotemarked.  

Tiltak som medfører faktiske reduksjoner av direkte klimagassutslipp i stor skala bør fortsatt 

prioriteres, og det vil være en kostnad forbundet med rigging og gjennomføring av disse. I tillegg bør 

det satses på å etablere et nasjonalt rapporteringssystem som også vekter negative klimagassutslipp, 

altså karbonbinding og karbonlagring i tiden som kommer. Uten dette kan klimaregnskapene ikke 

oppnå en reell balanse, og samfunnet vil ikke kunne bli et reelt lavutslippssamfunn. 

Det foreslås at målsettingen mot å bli en klimanøytral kommune justeres for planperioden 2020 til 

2032, slik at målsettingen også harmonerer mer med den nasjonale målsettingen om 45 prosent 

reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, som et mål på veien til at Norge skal bli et 

lavutslippssamfunn i 2050, der utslippene er redusert med 80-95 prosent. 

Tabell 4.1a: Oversikt over målhierarkiet for klimagassutslipp fra kommunal virksomhet i perioden 2020 – 2032.  

HOVEDMÅL D1 Direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet skal være redusert med 70 
prosent innen 2032, sammenlignet med utslippstall fra 2012.  

DELMÅL D1.1 Innen 2032 er alle kommunens kjøretøyer (mindre og større biler) fossilfrie. 
DELMÅL D1.2 Klimagassutslippene fra kommunalt ansattes tjenestereiser og kommunal transport 

skal reduseres (direkte og indirekte utslipp). 
DELMÅL D1.3 Alle kommunale bygg- og anleggsplasser skal være fossil- og utslippsfrie innen 2032. 
DELMÅL D1.4 D1.4: Oppvarming i kommunale bygg og anlegg skal være fossilfri innen 2032. 
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Målene som vist i tabell 4.1a for klimagass fra kommunal virksomhet i perioden 2020 – 2032 ble 

vedtatt justert til å bli mer ambissiøse av kommunestyret tirsdag den 12. november 2019. Justerte 

mål er vist i tabell 4.1b.5 

Tabell 4.1b: Oversikt over målhierarkiet for klimagassutslipp fra kommunal virksomhet i perioden 2020 – 2032.  

HOVEDMÅL D1 Direkte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet skal være redusert med 90 
prosent innen 2032, sammenlignet med utslippstall fra 2012, dvs fra 560 t CO2e til 
56 t CO2e.  
Reduksjonen i de direkte utslippene fra kommunal virksomhet skal være på: 

 50 prosent (utslippet skal være redusert til 280 t CO2e),  innen 2024 

 70 proesent (utslippet skal være redusert til 170 t CO2e), innen 2028 

 90 prosent (utslippet skal være redusert til 56 t CO2e), innen 2032  

DELMÅL D1.1 Innen 2032 er alle kommunens kjøretøyer (mindre og større biler) fossilfrie. 
DELMÅL D1.2 Klimagassutslippene fra kommunalt ansattes tjenestereiser og kommunal transport 

skal reduseres (direkte og indirekte utslipp). 
DELMÅL D1.3 Alle kommunale bygg- og anleggsplasser skal være fossil- og utslippsfrie innen 2032. 
DELMÅL D1.4 D1.4: Oppvarming i kommunale bygg og anlegg skal være fossilfri innen 2032. 

 

4.2 Mål for direkte klimagassutslipp fra hortensamfunnet 2020 – 2032  
Målet om utslippsreduksjoner bør videreføres, men justeres, slik at det oppfyller nasjonale krav og 

forventninger til utslippskutt fram imot 2032. For å imøtekomme de nasjonale forventningene til 

reduksjoner av klimagassutslipp i kommunene til 2032, og siden Hortens kommunedelplan for klima 

og energi 2020-2032 skal gjelde fram til og med 2032, og for å oppfylle Horten kommunes ønske om 

å ha en ambisiøs klimaplan, bør målet om utslippsreduksjoner av klimagasser heves til 50 prosent i 

2032, sammenlignet med tall fra 2009. 

Forbruket av fossile brensler ved stasjonære kilder må forventes å bli faset ut. Målsettinger innenfor 

dette temaet kan utelates i neste ny planperiode, da mål for dette vil være overflødige med mindre 

det skulle oppstå en beredskapssituasjon.  

En målsetting for å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken i hortensamfunnet bør i tråd med 

ønsket om å være en ambisiøs kommune, etterstrebe å nå de nasjonale forventningene om å 

redusere utslippene med 50 prosent. TØI sin analyse og framskrivninger om utslipp fra veitrafikken i 

hortensamfunnet, anslo at utslippene i 2030 vil være redusert med 36 prosent. Målsettingen for 

utslipp fra veitrafikken i hortensamfunnet bør ikke settes til å bli et urealistisk mål, og settes derfor til 

å være en målsetting om 50 prosent reduksjon. Veitrafikken har nådd målet om reduksjoner på 20 

prosent i løpet av en periode på åtte år. Det vil være rimelig å anta, at teknologien og utskiftingen fra 

fossile biler til fornybarbiler vil gå raskere fram imot 2032, enn i perioden som allerede har gått.  

Størrelsen på klimagassutslippene fra annen mobil forbrenning har variert i stor skala i årene fra 2009 

til 2017. Det er utfordrende å finne den reelle årsaken til de store variasjonene i utslippene, og derfor 

er det også utfordrende å kunne si noe sikkert om hvordan utslippet fra denne gruppen av kilder vil 

utvikle seg i perioden fram imot 2032. Likevel bør utviklingen følge de nasjonale forventingene om å 

redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030.  

                                                           
5 Kommunestyrevedtak KOM-161/19 Vedtak, fattet 12. november 2019. 
https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=i
nfolink&Mid1=14134& 

https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&
https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&
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Utslippsreduksjoner fra landbruket er utfordrende, men ikke umulig. Et realistisk mål for 

planperioden 2020 – 2032 vil være en reduksjon på ytterligere 10 prosent. Utslippene fra landbruket 

bør i 2032 altså være 20 prosent lavere enn i 2009. 

Landbruket vil med tiden som kommer få et økt fokus rundt rollen som en del av løsningen mot 

klimaproblematikken, spesielt innenfor funksjonelle tjenester som karbonbinding.  

Tabell 4.2a: Tabellen viser målhierarkiet for direkte klimagassutslipp fra hortensamfunnet i perioden 2020 – 

2032.  

HOVEDMÅL D2 Direkte klimagassutslipp fra hortensamfunnet skal være redusert med 50 prosent 
innen 2032, sammenlignet med utslippstall fra 2009.  

DELMÅL D2.1 Innen 2032 er utslippene fra veitrafikken redusert med 50 prosent og bilparken til 
Hortens innbyggere består i hovedvekt av nullutslippsbiler (biogass, elbiler, 
hybridbiler). 

DELMÅL D2.2 Antallet sykelister og fotgjengere i hortensamfunnet skal øke fram imot 2032 (basisår 
2016). 

DELMÅL D2.3 Klimagassutslippene fra kollektivtrafikken som trafikkerer innenfor Horten kommune 
som geografisk område skal reduseres med 50 prosent fram imot 2032. 

DELMÅL D2.4 Klimagassutslippene fra sjøfarten som trafikkerer i Horten kommunes farvann skal 
reduseres med 50 prosent fram imot 2032 (basisår 2017). 

DELMÅL D2.5 Det skal etableres nullutslippsområder i hortensamfunnet fram imot 2032. 
DELMÅL D2.6 Innen 2032 er klimagassutslippene fra landbruket redusert med 20 prosent, 

sammenlignet med utslippstall fra 2009. 

 

Målet ble vedtatt delt opp til å gjelde for de tre periodene av planen, altså mål satt for 2024, 2028 og 

2032. Oppdelte mål er vist i tabell 4.2b.6  

 

Tabell 4.2b: Tabellen viser målhierarkie for direkte klimagassutslipp fra hortensamfunnet i perioden 2020 – 

2032.  

HOVEDMÅL D2 Direkte klimagassutslipp fra hortensamfunnet skal være redusert med 50 prosent 
innen 2032, sammenlignet med utslippstall fra 2009.  
Reduksjonen i de direkte klimagassutslippene fra hortensamfunnet skal være på: 

 30 prosent (utslippet skal være redusert til 50 000 t CO2e) innen 2024 

 40 prosent (utslippet skal være redusert til 43 000 t CO2e) innen 2028 

 50 prosent (utslippet skal være redusert til 35 000 t CO2e) innen 2032 

DELMÅL D2.1 Innen 2032 er utslippene fra veitrafikken redusert med 50 prosent og bilparken til 
Hortens innbyggere består i hovedvekt av nullutslippsbiler (biogass, elbiler, 
hybridbiler). 

DELMÅL D2.2 Antallet sykelister og fotgjengere i hortensamfunnet skal øke fram imot 2032 (basisår 
2016). 

DELMÅL D2.3 Klimagassutslippene fra kollektivtrafikken som trafikkerer innenfor Horten kommune 
som geografisk område skal reduseres med 50 prosent fram imot 2032. 

DELMÅL D2.4 Klimagassutslippene fra sjøfarten som trafikkerer i Horten kommunes farvann skal 
reduseres med 50 prosent fram imot 2032 (basisår 2017). 

DELMÅL D2.5 Det skal etableres nullutslippsområder i hortensamfunnet fram imot 2032. 
DELMÅL D2.6 Innen 2032 er klimagassutslippene fra landbruket redusert med 20 prosent, 

sammenlignet med utslippstall fra 2009. 

                                                           
6 Kommunestyrevedtak KOM-161/19 Vedtak, fattet 12. november 2019. 
https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=i
nfolink&Mid1=14134& 

 

https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&
https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&
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4.3 Mål for indirekte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet 2020 – 2032  
Klimaplanen fra 2012 hadde som mål å redusere indirekte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet 

med 10 prosent innen 2020. Målet var nådd i 2012. Reduksjonene i indirekte utslipp har i ettertid 

vært i en større størrelsesorden. Målet justeres til å være mer i tråd med nasjonale målsettinger fram 

imot 2032, på 50 prosent.  

Tabell 4.3a: Oversikt over målhierarkiet for indirekte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet.  

HOVEDMÅL ID1 
De indirekte klimagassutslippene fra kommunal virksomhet skal reduseres med 50 
prosent i løpet av 2032, sammenlignet med tall fra 2012.  

DELMÅL ID1.1 Fra 2024 vil alle nye kommunale bygg bli lavutslippsbygg. 
DELMÅL ID1.2 Horten kommune tar klimahensyn i sine anskaffelser og innkjøp av varer og 

tjenester. 
DELMÅL ID1.3 Matsvinn er redusert i kommunale virksomheter innen 2024. 
DELMÅL ID1.4 Horten kommune skal jobbe for å redusere genererte mengder avfall fra kommunal 

virksomhet fram imot 2024 og 2032. 

 

Målet ble vedtatt justert til å bli mer ambisiøst og til å få en tredeling for de ulike fireårsperiodene 

som kommunedelplanen skal gjelde for, altså 2024, 2028 og 2032.7 Justerte mål er vist i tabell 4.3b. 

   

Tabell 4.3b: Oversikt over målhierarkiet for indirekte klimagassutslipp fra kommunal virksomhet.  

HOVEDMÅL ID1 De indirekte klimagassutslippene fra kommunal virksomhet skal reduseres med 70 
prosent i løpet av 2032, sammenlignet med tall fra 2012, dvs fra 1380 t CO2e til 414 
t CO2e.  
Reduksjonen i de indirekte klimagassutslippene fra kommunal virksomhet skal 
være på:  

 57 prosent (indirekte utslipp skal være redusert til 593 t CO2e) innen 2024 

 64 prosent (indirekte utslipp skal være redusert til 497 t CO2e) innen 2028 

 70 prosent (indirekte utslipp skal være redusert til 414 t CO2e) innen 2032 

DELMÅL ID1.1 Fra 2024 vil alle nye kommunale bygg bli lavutslippsbygg. 
DELMÅL ID1.2 Horten kommune tar klimahensyn i sine anskaffelser og innkjøp av varer og 

tjenester. 
DELMÅL ID1.3 Matsvinn er redusert i kommunale virksomheter innen 2024. 
DELMÅL ID1.4 Horten kommune skal jobbe for å redusere genererte mengder avfall fra kommunal 

virksomhet fram imot 2024 og 2032. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Kommunestyrevedtak KOM-161/19 Vedtak, fattet 12. november 2019. 
https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=i
nfolink&Mid1=14134& 

https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&
https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&
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4.4 Mål for indirekte klimagassutslipp fra hortensamfunnet 2020 – 2032  
Tidligere klimaplaner har ikke omfattet egne mål for indirekte utslipp fra hortensamfunnet. Indirekte 

utslipp utgjør de største klimagassutslippene til en gjennomsnittlig nordmann. Det bør derfor 

etableres målsettinger innenfor dette tiltaksområdet. Det finnes per tid lite tilgjengelig statistikk som 

kan vise reduksjoner i indirekte utslipp. Statistikk som kan brukes til å vurdere graden av 

måloppnåelse for dette området må bygges opp. Det er derfor også vanskelig å sette måltall for hvor 

mange prosent det indirekte utslippet bør reduseres med. Det er likevel viktig å ha med en 

målsetting om å redusere indirekte utslipp, for å øke bevisstheten rundt dette. 

Tabell 4.4: Oversikt over målhierarkiet for å redusere indirekte klimagassutslipp fra hortensamfunnet i 

perioden 2020 – 2032.   

HOVEDMÅL ID2 Indirekte klimagassutslipp fra hortensamfunnet skal reduseres fram imot 2032. 

DELMÅL ID2.1 Horten kommune skal legge til rette for at hortensamfunnet i større grad tar i bruk 
lokal fornybar energi fram imot 2032. 

DELMÅL ID2.2 Antall nullutslippsbygg og plusshus i hortensamfunnet har økt innen 2032. 
DELMÅL ID2.3 Horten kommunes innbyggere forbruker mindre, benytter seg mer av lokale 

opplevelser på fritiden og gjør klimavennlige handlinger og valg i sin hverdag. 

 

4.5 Mål for opptak av CO2 og karbonbinding  
Kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 setter fokus på nye områder innenfor klima- og 

energiplanleggingen. Opptak av CO2 og karbonbinding er ett av disse nye temaene i planen som har 

fått et eget målhierarki.  

Tabell 4.5a: Oversikt over målhierarkiet for opptak av CO2 og karbonbinding.  

HOVEDMÅL K1 Innen 2032 har Horten kommune som geografisk område økt opptak og binding av 
karbon (basisår 2016).  

DELMÅL K1.1 Innen 2032 skal Horten kommune som geografisk område ha økt opptaket av CO2 i 
skog, utmark og beiteområder med 30 prosent, sammenlignet med tall fra 2016. 

DELMÅL K1.2 Innen 2032 skal Horten kommune som geografisk område ha tatt i bruk biokull som 
jordforbedringsmiddel, som sammen med biorest fra Greve Biogass AS erstatter 
kunstgjødsel på minst 5 prosent av all dyrket mark. 

DELMÅL K1.3 Innen 2025 har Horten kommune flere byggeprosjekter å vise til der tre og annet tre 
er tatt i bruk som karbonlagringstiltak. 

 

I kommunestyremøtet den 12. november 2019 ble det vedtatt å endre ordlyden til selve hovedmålet 

for karbonbinding.8 Vedtatt målsetting er vist i tabell 4.5b.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Kommunestyrevedtak KOM-161/19 Vedtak, fattet 12. november 2019. 
https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=i
nfolink&Mid1=14134& 

 

https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&
https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=14134&
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Tabell 4.5b: Oversikt over målhierarkiet for opptak av CO2 og karbonbinding.  

HOVEDMÅL K1 Hortens natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn 
blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 
2032. Innen 2032 har Horten kommune som geografisk område økt opptak og 
binding av karbon (basisår 2016).  

DELMÅL K1.1 Innen 2032 skal Horten kommune som geografisk område ha økt opptaket av CO2 i 
skog, utmark og beiteområder med 30 prosent, sammenlignet med tall fra 2016. 

DELMÅL K1.2 Innen 2032 skal Horten kommune som geografisk område ha tatt i bruk biokull som 
jordforbedringsmiddel, som sammen med biorest fra Greve Biogass AS erstatter 
kunstgjødsel på minst 5 prosent av all dyrket mark. 

DELMÅL K1.3 Innen 2025 har Horten kommune flere byggeprosjekter å vise til der tre og annet tre 
er tatt i bruk som karbonlagringstiltak. 

 

 

4.6 Mål for klimatilpasning  
Kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 setter fokus på nye områder innenfor klima- og 

energiplanleggingen. Klimatilpasning er ett av disse nye temaene i planen som har fått et eget 

målhierarki.  

Tabell 4.6: Oversikt over målhierarkiet for klimatilpasning.  

HOVEDMÅL KT1 I framtida er det ikke noen uønskede hendelser eller erstatningskrav mot 
kommunen som tiltakshaver for naturskade som følge av at kommunen har 
godkjent tiltak på feil grunnlag. Kommunen skal også bidra til reduserte skader på 
bygninger og infrastruktur som følge av ekstremvær, store nedbørsmengder, med 
mer.  

DELMÅL KT1.1 Klimatilpasning skal alltid legges til grunn i plan- og byggesaksbehandling. Lokal 
overvannshåndtering skal legges til grunn ved tiltak i eksisterende områder og ved 
gjennomføring av nye utbyggingsområder. 

DELMÅL KT1.2 Klimatilpasning skal være en viktig og integrert del i hovedplanen for vann og avløp. 
DELMÅL KT1.3 Horten kommune skal ha god kompetanse på klimatilpasning. Overvann- og 

flomhåndtering skal være kunnskapsbasert og klimatilpasset. 
DELMÅL KT1.4 Etter «føre-var-prinsippet» vil Horten kommune jobbe for å styrke det biologiske 

mangfoldets robusthet til å takle klimaendringene. 

 

 

4.7 Mål for energibruk i kommunal virksomhet 
Overgangen fra fossile energikilder til fornybare energikilder, medfører i utgangspunktet et økt 

elektrisitetsforbruk. Dette har likevel ikke blitt en konsekvens innenfor kommunal virksomhet i 

Horten kommune, da utskifting av fossile biler ikke har basert seg på økt behov for elektrisk strøm, 

men biogass fra organisk avfall. Horten kommune har redusert energibruken sin. Med alle tiltakene 

som er gjennomført i 2017 og 2018, forventes det at kommunen i realiteten har gjennomført et 

ytterligere kutt i elektrisitetsforbruk enn det som er vist i klimaregnskapet for 2017. Det vil på ett 

eller annet tidspunkt likevel komme til en grense for hvor mye energi som kan spares gjennom 

tradisjonelle ENØK-tiltak som for eksempel overgangen til LED. Ved å ta i bruk egenprodusert energi, 

kan innkjøpt energi reduseres i framtiden.  
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Tabell 4.7a: Oversikt over målhierarkiet for energibruken i kommunal virksomhet. 

HOVEDMÅL E1 Horten kommune skal begrense og minimere (effektivisere) energibruken sin fram 
imot 2032, sammenlignet med tall fra 2009.  

DELMÅL E1.1 Andelen kjøpt og tilført elektrisk energi per areal i kommunale bygg skal reduseres 
med 10 prosent fram imot 2032. 

DELMÅL E1.2 I 2032 skal 30 prosent av elektrisitetsforbruket i kommunale bygg komme fra 
egenprodusert strøm. 

DELMÅL E1.3 Andelen kjøpt og tilført elektrisk energi til kommunale veier og anlegg skal 
minimaliseres fram imot 2032. 

 

Målsettingen for energibruk per arealenhet i kommunale bygg ble vedtatt justert i 

kommunestyremøtet den 12. november 2019.9 Justert og differensierte mål er presentert i tabell 

4.7b.  

Tabell 4.7b: Oversikt over målhierarkiet for energibruken i kommunal virksomhet. 

HOVEDMÅL E1 Horten kommune skal begrense og minimere (effektivisere) energibruken per 
kvadratmeter med 50 prosent innen 2032, sammenlignet med tall fra 2009. 
Reduksjonen i energibruk per arealenhet settes til: 

 Energibruken i kommunale bygg skal være redusert til å være 154 kWh/ 
m2 innen 2024 

 Energibruken i kommunale bygg skal være redusert til å være 134 kWh/ 
m2 innen 2028  

 Energibruken i kommunale bygg skal være redusert til å være 113 kWh/ 
m2 innen 2032 

DELMÅL E1.1 Andelen kjøpt og tilført elektrisk energi per areal i kommunale bygg skal reduseres 
med 10 prosent fram imot 2032. 

DELMÅL E1.2 I 2032 skal 30 prosent av elektrisitetsforbruket i kommunale bygg komme fra 
egenprodusert strøm. 

DELMÅL E1.3 Andelen kjøpt og tilført elektrisk energi til kommunale veier og anlegg skal 
minimaliseres fram imot 2032. 

 

4.8 Mål for energibruk i hortensamfunnet  
Det er viktig å ha en realistisk tilnærming til størrelsen på framtidas elektrisitetsforbruk i 

hortensamfunnet. I følge Skagerak Energi sine framskrivninger for elektrisitetsforbruk fram imot 

2032, er det ikke sannsynlig at elektrisitetsforbruket vil reduseres i framtida. Omlegging fra fossil 

energi til fornybar energi vil innebære et økt forbruk av elektrisk energi. Et sobert tiltak vil derfor 

være å heller jobbe for å redusere den forventede økningen i elektrisitetsforbruket mest mulig. En 

målsetting bør derfor ikke ha som mål å redusere energiforbruket fra dagens energibruk, men heller 

bidra til å begrense den forventede økningen.  

Det er å forvente at kraftprisene vil øke og derfor være at innbyggerne blir mer bevisst på sitt eget 

forbruk av elektrisk energi, og at derfor flere vil iverksette private tiltak for å redusere sitt eget behov 

for å kjøpe elektrisk strøm. For eksempel ved å installere solcellepanel på taket av egen bolig, eller å 

gjennomføre andre energieffektiviseringstiltak som støttes av Enova.  

                                                           
9 Kommunestyrevedtak KOM-161/19 Vedtak, fattet 12. november 2019. 
https://www.horten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019046474&scripturi=/innsyn.aspx&skin=i
nfolink&Mid1=14134& 
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Tabell 4.8: Tabellen viser en oversikt over målene som er satt for elektrisitetsbruk i hortensamfunnet i 

perioden 2020 – 2032.  

HOVEDMÅL E2 Hortensamfunnet skal etterstrebe å begrense det forventede økte forbruket av 
elektrisk energi fram imot 2032 (basisår 2009).  

DELMÅL E2.1 Hortens innbyggere skal i økende grad fram imot 2032 produsere elektrisitet til eget 
forbruk. 

 

 

4.9 Mål for holdningsskapende arbeid, kunnskapsbygging, engasjement og helse 
Effekten av holdningsskapende arbeid kan være utfordrende å måle. Det er likevel et viktig 

tiltaksområde som bør være med i kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032.  

Tabell 4.9: Oversikt over målhierarkiet for holdningsskapende arbeid, kunnskapsbygging, engasjement og 

helse, som kan knyttes til klima.  

HOVEDMÅL HAKEH1 I Horten er det høyt kunnskapsnivå om klima og miljø.  

DELMÅL HAKEH1.1 Horten kommune skal ha god kunnskap om klima og miljø. 
DELMÅL HAKEH1.2 Innbyggerne i Horten kommune skal ha nødvendig kunnskap som omsettes til 

klimavennlige handlinger og valg i hverdagen. 

 


