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 Notat 

 

 Fagnotat Energi- og 

klimaplanlegging Sandnes 

kommune 
 

 

 

1 Innledning 
 

I forbindelse med arbeid med ny kommuneplan, er dette fagnotatet utarbeidet for 

å gi innspill til arbeid med klima- og energitemaet i planens strategidel. Sandnes 

kommune har hatt klima- og energiplaner siden 2010, og før det jobbet med 

miljøspørsmål og tiltak i mange år, mye av arbeidet under paraplyen «Sandnes 

Sunn by. Mye godt arbeid er utført; mye skal videreføres og andre oppgaver skal 

startes opp.  

 

Dette fagnotatet er en gjennomgang av hvilke rammebetingelser som Sandnes 

kommune sitt arbeid med klima- og energiplanlegging skal forholde seg til. Både i 

forhold til overordnede målsettinger, og forventninger om resultater på lokalt nivå. 

Videre vil vi peke på muligheter for å sette egne mål og hvilke tiltak man 

iverksetter for å nå disse og hvordan tiltak kan måles og rapporteres på. 

 

En del av kommunens tidligere planer og tiltak har vist seg å ikke i tilstrekkelig 

grad bli fulgt opp. Vi vil derfor peke på noen muligheter for bedre å forankre 

planleggingen og tiltakene, og dermed gjøre veien til gjennomføring kortere. Slik 

vil vi peke ut veien videre inn i arbeidet med ny kommuneplan og til rullering av 

Miljøplan og Handlingsplan energi og klima. 

 

 

2 Rammebetingelser 
 

Arbeidet med å sette globale og lokale mål og å finne løsninger har pågått lenge. 

Milepæler har vært Riokonferansen i 1992, som bl.a. definerte Lokal Agenda 21, 

som Sandnes Sunn By også var engasjert i. Senere har flere internasjonale 

konferanser blitt avholdt; sist i Paris i 2015, der Norge skrev under på 

Parisavtalen. Hovedvedtaket her var at den globale oppvarmingen bør holdes 

under 2 grader, og helst under 1,5 grader, i forhold til 1990. 

 

FN’s bærekraftmål fra 2015 er også en del av Norges forpliktelser internasjonalt. 

Energi- og klimaspørsmål er viktig for flere av disse målene.  

Videre er det en rekke nasjonale vedtak og planer som forplikter også Sandnes 

kommune: 
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Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene1 

I 2009 ble det gitt retningslinjer for hvordan kommunene skulle arbeide med 

klima- og energiplanlegging, og hva slike planer skulle inneholde.  

 
Klimaforliket og Klimameldingen (2011 – 2012)  

Målene i klimameldingen ble vedtatt i Klimaforliket i 2012: 

 Norge skal fram til 2020 kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 

30 % av Norges utslipp i 1990 

 Overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng 

 Norge skal være karbonnøytralt i 2050. 

Nasjonal transportplan (NTP)/ Byvekstavtalen 

Ingen vekst i persontransport skal skje med privatbil,  men med 

kollektivtransport, gange og sykling. Dette er formulert som null-vekst-målet. 

 

Regionalplan for energi og klima i Rogaland.  

Planen ble vedtatt 2010, og Handlingsdelen ble vedtatt i oktober 2014. Planen skal 

være retningsgivende for kommunene.  

 

Planen legger opp til følgende hovedmål: 

 

 Rogaland skal produsere 4 TWh ny fornybar energi innen 2020 

 Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20 prosent innen 2020 

 Rogaland skal innen 2020 redusere sitt utslipp av klimagasser med 600 000 - 

700 000 tonn CO2-ekvivalenter - når stor-industrien er holdt utenfor. 

Stortingsmelding 18 (2016/2017) «Berekraftige byar og sterke distrikt» 

Stortingsmelding 18 «Berekraftige byar og sterke distrikt» gir både retningslinjer 

og gode innspill til bærekraftige byer og tettsteder. Et hovedgrep her er 

arealplanlegging; å legge riktig virksomhet og bygg på riktig plass, og å utvikle 

kompakte byer og tettsteder for å minimere transportbehov. Samtidig er bevaring 

av matjord et viktig aspekt det pekes på. Fortetting og kompakte sentra kan føre 

til mindre behov for å ta i bruk matjord til andre formål. 

 

 

3 Kommunens oppgaver og plikter 
 

Sandnes kommune har altså forpliktelser til å bidra til en utvikling i samfunnet i 

tråd med internasjonale og nasjonale føringer.  

 

Innsatsen for å nå målet rettes mot tre hovedsatsningsområder: 

 miljøvennlig drift av Sandnes kommune  

 klimavennlig samfunnsutvikling 

 klimatilpassingstiltak 

 «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene»2 gir 

føringer på hvordan kommunen skal arbeide. 

 

Videre skal kommunen bidra til å oppfylle de mål som er vedtatt på regionalt, 

statlig og internasjonalt nivå, som oppsummert i forrige kapittel. 

                                                 

1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-

energi/id575764/ 

 
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-

energi/id575764/ 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
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Sandnes kommune kan beslutte tiltak i egen drift. Kommunen  har allerede planer 

og har gjennomført tiltak på dette. Her har man gode målinger og resultater på 

f.eks. energi.  

 

Å endre samfunnet og innbyggernes adferd kan gjøres gjennom rammene som 

legges for f. eks. arealbruk, utbygging og transport. 

 

Samtidig vil tiltak i kommunens egen virksomhet utvikle kunnskap og praksiser, 

og sette eksempler som bidrar til endringer i øvrige deler av samfunnet. 

 

Det er ikke alle tiltak, verken internt i kommunens drift eller rettet mot 

kommunens innbyggere og næringsliv, som lar seg direkte måle i redusert 

energibruk eller lavere utslipp. Dette fordi det krever målinger som per i dag ikke 

finnes, og som til dels vil være ressurskrevende å gjennomføre 3. Likevel er det 

mulig å sette seg målbare mål som man vet fører til lavere energibruk og mindre 

utslipp. 

 

 

4 Mål og måloppnåelse i tidligere planer 
 

Sandnes kommune har planer for miljø- og klimaarbeidet:  

«Miljøplan for Sandnes 2015 – 2030» er den siste planen vedtatt. Den bygger på 

«Handlingsplan for energi og klima» (2010). Begge er del av Kommuneplan for 

Sandnes 2015 – 2030. Videre er elementer fra «Miljøplan for Sandnes 2015 – 

2030» gjentatt i «Samfunnsdel, Kommuneplan for Sandnes kommune 2015 – 

2030» – også fra juni 2015. 

 

Slik griper ulike planer og handlingsplaner utarbeidet inn i hverandre og 

overlapper og utfyller hverandre. Mål og tiltak overlapper og gjentas i de ulike 

planene. 

 
I «Miljøplan 2007-2020» ble følgende mål satt:  
 Sandnes skal i løpet av perioden 2008-2012 ikke overskride utslippsmengdene 

i 1990 + 1 % jf. Kyoto-protokollen og St.meld. 34 (2006-2007).  

 20 % reduksjon av klimagassutslipp i 2020 (mål fra Framtidens byer) 

Dette målet bekreftes i Miljøplan for Sandnes 2015 – 2030. 
 

Til tross for at det ikke er gode og sammenhengende målinger av utslipp i 

Sandnes, kan vi likevel slå fast at disse målene ikke er nådd, verken for Norge 

eller Sandnes. 

 

Mange av de tiltakene som har vært besluttet i «Handlingsplan for energi og 

klima» (2010) har heller ikke blitt fulgt opp og oppnådd. 

 

Når vi nå går inn i et nytt planarbeid , er det viktig at de intensjoner, mål og tiltak 

som vedtas for å oppnå nedgang i klimagassutslipp og mer effektiv energibruk, blir 

forstått, kommunisert og fulgt opp gjennom hele organisasjonen 

 

Samtidig har miljø- og klimafeltet endret seg veldig i denne perioden; klimasaken 

er kommet høyt opp på dagsordenen både i det offentlige ordskifte og bevissthet, 

                                                 

3 SSB førte i årene fram til 2009 kommunefordelt klimastatistikk. Denne ble lagt 

ned fordi tallmaterialet var for usikkert. Fra 2009 har SSB utarbeidet en ny 

kommunefordelt statistikk, der man fordeler de norske utslippene på kommunene 

(top-down). Disse to statistikkrekkene kan ikke sammenlignes. Tiltak på 

kommunenivå vil heller ikke synes framkomme i disse statistikkene. 
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og teknologi og tekniske krav har endret seg raskere enn man har trodd på noen 

felt. Byggeprosjekter med ambisiøse miljømål på planleggingstidspunktet er blitt 

«tatt igjen» av skjerpede myndighetskrav til bygg. 

 

Disse erfaringene er det viktig å ta med seg inn i en ny planperiode; å finne de 

riktige målene og tiltakene som er godt forankret i alle ledd i kommunens 

forvaltning, og som står seg gjennom endrede vilkår. 

 

5 Kunnskapsgrunnlag 
 

Dersom man fordeler klimagassutslipp i Norge (CO2-ekvivalenter) på kommunene 

og på utslippskilder, er Sandnes sin del som vist i Fig. 5.1. Dette er altså ikke 

spesifikke tall for Sandnes, men en beregning ut fra norske tall. Dette er tall som 

angir de direkte utslippene. Studier viser at i kommunal tjenesteproduksjon utgjør 

de indirekte utslippene 80 % av de totale utslippene4. Dette er utslipp som 

kommer fra produksjon og transport av varer og tjenester kommunen kjøper. Når 

kommunen skal velge sine strategier for å redusere klimagassutslipp, er det viktig 

at også dette er med i betraktningen.  

 

Figur 5.1 Fra Miljøstatus.no 

Disse tallene publiseres av Miljøstatus.no annethvert år. Dette er alle utslipp i 

Norge fordelt på kommunene etter antall innbyggere (samt noen andre 

justeringer) – såkalte «top-down»-tall. Det betyr at tiltak gjennomført i Sandnes 

ikke vil vise igjen i denne statistikken. Tallene viser imidlertid at disse utslippene 

har økt siden 2009. Om vi tar med oss tallene fra figur 5.1, kan vi uansett slå fast 

at det både er utslippsøkninger vi må ta fatt i, og at det er tydelige 

samfunnsområder med store potensialer. 

 

Hvorvidt klimagassutslippene i Norge går opp eller ned er det faktisk ikke helt 

enighet om. Dette fordi store deler av de norske utslippene er fra kvotepliktig 

                                                 

4 Larsen, Hogne Nersund (2011): Developing consumption-based greenhouse gas 

accounts: The carbon footprint of local public service provision in Norway 

3 % 1 % 
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sektor5, noe som gjør det komplisert å avgjøre. Videre er jo ikke utslipp knyttet til 

forbruksvarer produsert andre steder i verden «bokført» der brukeren befinner 

seg.  

5.1 Transport 
I følge Miljøstatus.no har utslippene fra transport økt med 24 % fra 1990 til 20166.  

 
Ser vi på figur 5.1, ser vi at transport utgjør nesten halvparten av utslippene i 

Sandnes. Lette kjøretøy – altså persontrafikk – utgjør 37 %. Transport utgjør slik 

et stort potensiale for utslippskutt for Sandnes kommune. I forslag til «Lokal 

transport og mobilitetsplan for Sandnes» er tallmateriale utarbeidet  av 

Transportøkonomisk Institutt for Sandnes kommune benyttet som grunnlag (figur 

5.3 og 5.4) 

 

Figur 5.2 framstiller utslippene forbundet med transport i Norge. 

 

 
Figur 5.2 

                                                 

5 
http://www.norskeutslipp.no/no/Komponenter/Klimakvoter/Kvoteutslipp/?Compon
entType=kvoteutslipp&ComponentPageID=1103&SectorID=90 

 
6 http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/utslipp-av-
klimagasser-fra-transport/ 
 

http://www.norskeutslipp.no/no/Komponenter/Klimakvoter/Kvoteutslipp/?ComponentType=kvoteutslipp&ComponentPageID=1103&SectorID=90
http://www.norskeutslipp.no/no/Komponenter/Klimakvoter/Kvoteutslipp/?ComponentType=kvoteutslipp&ComponentPageID=1103&SectorID=90
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/utslipp-av-klimagasser-fra-transport/
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/utslipp-av-klimagasser-fra-transport/
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Figur 5.3 fra forslag til «Lokal transport og mobilitetsplan for Sandnes»  

 
Figur 5.4 fra forslag til «Lokal transport og mobilitetsplan for Sandnes» 

 

Av figur 5.3 og 5.4 ser vi at over 40 % av reisene i Sandnes er under tre km., og 

kunne dermed ha vært gjennomført uten bil, samtidig som at over 70 % av de 

som transporterer seg er enten sjåfør eller passasjer i en bil. Vi kan  også anta at 

mange av bilturene er under tre km. Potensialet for forbedring er derfor tydelig. 

5.1.1 Jordbruk 
Videre ser vi av figur 5.1 at jordbruk representerer et betydelig utslipp, til sammen 

18 %. Også her har Sandnes et viktig potensiale, ettersom kommunens jordbruk i 

betydelig grad består av kjøtt- og melkeproduksjon, som utgjør den største delen 

av utslippene fra jordbruket. Selv om jordbruk også i Sandnes er regulert av 

statlige retningslinjer, kan kommunen stimulere til tiltak som har positiv effekt på 

klimagassutslipp. 

5.2 Annet næringsliv / produksjon 
25 % av utslippene tillagt Sandnes kommune er «Olje og gassutvinning, industri, 

bergverk og energiforsyning». Til tross for at dette er en stor andel, har ikke 

Sandnes kommune noen virksomheter som alene står for så store utslipp at det 

anses som hensiktsmessig å ta dette inn i kommuneplanen. De virksomhetene 

16 % 

5 % 

63 % 

9 % 

6 % 1 % 

Reisemiddel i Sandnes (2014) 

Til fots
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Bilfører

Bilpassasjer

Kollektiv
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Reiselengde i Sandnes (2014) 
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med de største utslippene vil dessuten være en del av kvotepliktig sektor7, og slik 

være underlagt egne regimer for klimagassutslipp og –kutt. 

5.3 Energibruk i bygg 
Oppvarming av bygg utgjør en relativt liten andel av utslippene. Her har det 

imidlertid blitt gjort mye bra arbeid de siste år med forbedringer i kommunens 

egen bygningsmasse. Kommunen har også gode muligheter til å overvåke og måle 

energibruk i bygg, se Fig 5.5. 

 

 
Figur 5.5 Sandenes Eiendoms målinger 

Sandnes kommune har selv tall for energibruk i sine bygg, slik at det er mulig å 
finne reelle energitall år for år og å følge energibruken i alle kommunens bygg, 
fordelt på type bygg og energikilder. Eksempel på dette ser man i tabellen under: 
 

 
Fra Sandenes Eiendoms målinger 

CO2-utslippet er beregnet ut fra de ulike energikildene som forbruket består av (el, 
gass, bilenergi). Bak endringen fra 2010 til 2016 kan det ligge ulike årsaker; noe 
vi bero på nye, energieffektive bygg som får ned gjennomsnittlig forbruk. Og noe 
vil skyldes enøk-tiltak i eksisterende bygg. I dette tilfellet der man har tatt kun to 
ulike år, kan forskjellen også bero noe på ulikhet i temperatur de to årene. Men 
uansett har Sandnes Eiendom målinger som viser hvordan ulike tiltak og endringer 
slår ut i endring i utslipp av CO2. 
 

6 Forslag mål til kommende kommuneplans 

samfunnsdel og arealdel 
 

                                                 

7 
http://www.norskeutslipp.no/no/Komponenter/Klimakvoter/Kvoteutslipp/?Compon
entType=kvoteutslipp&ComponentPageID=1103&SectorID=90 
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2010

2016

Bygg kategori 2010 2016 Endring Endring i % 2010 2016 Endring Endring i %

Administrasjonsbygg 155,7 139,7 -16,0 -10 % 0,0616         0,0507         -0,0108         -18 %

Skoler 160,5 133,5 -27,0 -17 % 0,0614         0,0472         -0,0141         -23 %

Barnehager 148,1 137,6 -10,5 -7 % 0,0580         0,0499         -0,0081         -14 %

Boas 181,7 192,3 10,6 6 % 0,0710         0,0524         -0,0186         -26 %

Idrettsbygg 221,9 164,0 -57,8 -26 % 0,0876         0,0587         -0,0289         -33 %

Kulturbygg 438,1 250,0 -188,1 -43 %

Annet -            

Totalt 170               151               -19,0 -11 % 0,0679 0,0518 -0,0161 -24 %

CO2 utslipp per m2Forbruk kwh per m2

http://www.norskeutslipp.no/no/Komponenter/Klimakvoter/Kvoteutslipp/?ComponentType=kvoteutslipp&ComponentPageID=1103&SectorID=90
http://www.norskeutslipp.no/no/Komponenter/Klimakvoter/Kvoteutslipp/?ComponentType=kvoteutslipp&ComponentPageID=1103&SectorID=90
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I Miljøplan 2007-2020 er det vedtatt at Sandnes i løpet av perioden 2008-2012 

ikke skal overskride utslippsmengdene i 1990 + 1 % (jf. Kyoto-protokollen og 

St.meld. 34 (2006-2007)), dvs. 207.000 tonn CO2 -ekvivalenter pr år. Dette er 

imidlertid et tall som ikke lenger lar seg sammenligne med de tallene vi har fra 

SSB nå – se fotnote 1 s. 2. 

Klimaforliket innebærer 30 % reduksjon i 2030 i forhold til 1990. 

Selv om det ikke lages statistikk som gjør at man kan sammenligne 1990-tallene 

med tall fra i dag, bør dette målet opprettholdes. Vi må holde trykket oppe på 

arbeidet med å få ned klimagassutslippene, og ha store ambisjoner på å forbedre 

de områdene der kommunen har muligheter og potensialer. 

For å oppnå disse målene må internasjonal, nasjonal og lokal innsats samvirke. 

Det er ikke alt man har mulighet til å løse lokalt. Men lokalsamfunn som Sandnes 

må gjøre sin del. Selv om næringsliv og befolkning skal forholde seg til de 

rammevilkår som settes av staten, har kommunen mulighet til å stimulere til 

utviklinger i bestemte retninger, til pilotprosjekter og forsøk for å skape ny 

kunnskap og prøve ut nye praksiser. 

Tar vi inn over oss f.eks. økningen av utslipp fra transportsektoren gjengitt 

ovenfor, er det klart at det gjenstår mye arbeid – og store potensialer. Selv om 

Sandnes kommune per i dag ikke har måltall på alle egne utslipp og dermed ikke 

kan måle nøyaktig effekt av tiltak, kan man likevel sette mål og følge opp tiltak. 

Noen områder kan måles nøyaktig, f. eks. kommunens eget energiforbruk i egne 

bygg og deler av transportutslipp. 

I tidligere planer har man identifisert  en lang rekke tiltak. Mange av disse er ikke 

gjennomført.  Det kan synes som om alle ikke har vært like godt forankret. Vi 

foreslår derfor en bredere prosess i de enkelte tjenesteområder og enheter der 

man fastsetter tiltak og mål. Disse kan man om ønskelig målsette med hensyn på 

utslippsreduksjonene de vil representere.  

Tiltakene bør også komme to (eller tre) klare kategorier: 

 Tiltak i Sandnes kommunes egen drift 

 Tiltak i Sandnes kommune som samfunn 

 Klimatilpasningstiltak 

 

6.1 Prioriterte satsningsområder 

Ut fra hvilke potensialer Sandnes kommune har og de rammebetingelsene som 

kommunen skal operere innenfor, er noen områder identifisert som 

satsningsområder: 

6.1.1 Transport 

Byvekstavtalen8 og Bypakke Nord-Jæren 9 inngått mellom staten og kommunene 

på Nord-Jæren innebærer at staten går inn med over 7 milliarder NOK til 

prosjekter definert i avtalenmot at kommunene har forpliktet seg til at framtidig 

utvikling av boliger og arbeidsplasser skjer på en måte som styrker 

kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Dette er altså et område med 

både store muligheter og store forpliktelser for Sandnes. 

 
Transportformer 

                                                 

8 http://www.rogfk.no/Aktuelt/Byvekstavtalen-signert-med-staten 
9 http://www.bypakken.no/ 

http://www.rogfk.no/Aktuelt/Byvekstavtalen-signert-med-staten
http://www.bypakken.no/
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Å få persontransport over på gange, sykling og kollektivtransport er et viktig 

satsingsområde. Prosjektet Hjem-jobb-hjem har vist seg å gi konkrete resultater. 

Utbygging av gang- og sykkelveier er et annet viktig grep. 

Her er det muligheter for tiltak både innenfor kommunens egen drift og overfor 

kommunens innbyggere og næringsliv. 

Samordnet areal- og transportplanlegging - byutvikling 

Som referert tidligere, gir Stortingsmelding 18 både retningslinjer og gode innspill 

til bærekraftige byer og tettsteder. Et hovedgrep her er arealplanlegging; å legge 

riktig virksomhet og bygg på riktig plass, utvikle kompakte byer og tettsteder for å 

minimere transportbehov; fortetting og knutepunkt er viktige stikkord. Å 

samordne transport- og arealplanlegging er også viktig. 

Å beslutte at utbygging og utvikling skal skje i forhold til kollektivakser er et viktig 

grep. Da må man også sørge for at de områdene der folk skal bo og arbeide er 

attraktive og inneholder de tilbudene folk trenger, slik at behovet for transport 

minimeres. Det arbeides mye med fortetting og urbanisme for tiden og det er både 

gode om mindre vellykkede prosjekter under denne overskriften. Sandnes 

kommune bør tilegne seg de erfaringer som er gjort på dette området og bygge på 

de gode erfaringene, slik at fortetting fører til bedre bo- og arbeidsområder, og 

ikke bare flere bygde kvadratmeter per kvadrat bygulv. 

Videre må lokalisering av offentlige bygg vurderes ut fra et transportfokus; At 

bygg og utbygginger legges slik at folk kan komme til uten privatbil (nærhet til 

boliger og/ eller andre tjenester og til kollektivakser). Samlokalisering av 

aktiviteter kan gi store gevinster og besparelser; skolebygg som er tilpasset også 

brukergrupper med aktivitet på ettermiddag- og kveldstid kan fjerne behov for 

bydelshus eller tilsvarende bygg. 

6.1.2 Innkjøp / forbruk 

Utslipp forbundet med forbruk utgjør mer enn de direkte utslippene i kommunen. I 

2016 kom ny lov om offentlig anskaffelser der kommunenes mulighet for å stille 

miljøkrav til sine innkjøp ble utvidet, og dermed også ansvaret for å ta 

miljøhensyn ved innkjøp. 

Å gå gjennom kommunens innkjøpspolicy med hensyn på å stille miljøkrav vil 

kunne gi viktige klima- og miljøbesparelser.  

Bygg er kommunens største innkjøp. Noen av de erfaringene som faktisk har vist 

seg å fungere for å få mer miljøvennlige bygg er miljøsertifisering der 

ambisjonsnivået for bygget legges på forhånd og må dokumenteres helt fram til 

bygget er ferdigstilt. Slike sertifiseringer vil oppdateres i forhold til utviklingen og 

man unngår at kravene er foreldet før bygget bygges. Sertifiseringsordningen 

BREEAM er blitt godt kjent i Norge og er et initiativ som kommer fra 

byggebransjen selv. Å gjøre livsløpsanalyser i forkant av innkjøp (spesielt av bygg) 

er en annen måte å skaffe seg gode beslutningsgrunnlag for klima- og 

energivennlige innkjøp. 

En annen fordel med slik sertifisering er at det er en lang rekke krav å velge 

mellom. Slik kan man virkeliggjøre de mulighetene man faktisk har, selv om alle 

muligheter ikke er til stede. 

6.1.3 Energiforbruk 

Energiforbruk i tilknytning til bygg står for, som vist på fig. 5.1, en relativ liten 

andel av utslippene i kommunen. Det er likevel et viktig område, ikke minst fordi 

dette ofte vil ha en positiv økonomisk side. Det er også et område som kommunen 

selv bestemmer over og kan beslutte tiltak i.  
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Kommenuens arbeid med forbedringer i egen bygningsmasse videreføres. Ved å 

utnytte mulighetene for rapportering av forbedringer kan kommunens arbeid gi 

kunnskap til øvrig næringsliv om gode praksiser og tiltak. 

6.1.4 Jordbruk 

Jordbruket i Sandnes er underlagt de samme rammebetingelser som i resten av 

landet. Det er likevel mulig å stimulere til tiltak og forsøk som fører til mindre 

utslipp av klimagasser, eller som binder opp klimagasser. Tiltak for jordbruk 

foreslått i Kimakur 202010 er drøftet i «Klimatiltak i landbruket – En gjennomgang 

av tiltak i Klimakur 2020» 11. Her er jordbruket i Norge gitt et 

utslippsreduksjonspotensial på ca. 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. de 

viktigste tiltakene, og estimerte utslippskutt på nasjonal basis, er omfatter blant 

annet: 

 Estimert reduksjon av utslipp  

(tonn CO2-ekvivalenter) 

 
*Bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass 568 000 

*Forbedret gjødsling av jordbruksjord, bedre drenering og 

mindre jordpakking 

206 000 

*Stans i nydyrking av myr 78 000 

*Produksjon av biokull og lagring av biokull i jordbruksjord  78 000 

*Energiomlegging i veksthus 45 500 

 

Et eksempel på hva dette kan bety lokalt, er at biogass fra 60 % tilgjengelig 

husdyrgjødsel i Rogaland innført på gassnettet vil representere et utslippskutt på 

62 000 tonn CO2-ekvivalenter12. 

Dette er statlige virkemidler som Sandnes kommune kan stimulere til. Det er ikke 

sagt at alle disse områdene skal være satsninger i Sandnes kommune, men det gir 

innspill til hvor potensialene for jordbruket ligger. 

6.2 Rapportering og måling 

6.2.1 Prosess 
Mål og tiltak må være forankret i de enkelte tjenesteområder og i kommunen, 

samtidig som det stilles klare krav til utslippsreduserende arbeid.  

 

Derfor er det viktig å få en god planprosess, og finne gode måter å rapportere 

resultater på. I Oslo kommune har alle enheter budsjett for klimagassutslipp og –

kutt på samme måte som for pengebruk, og de rapporterer på klimagassutslipp på 

samme måte som på økonomi. Det er ikke nødvendigvis slik vi skal gjøre det i 

Sandnes kommune, men vi må likevel ha forankring og kontinuitet i oppfølging av 

tiltak og rapportering. 

 

Sandnes kommune har besluttet, og kommet et stykke på vei, med å 

miljøfyrtårnsertifisere hele sin virksomhet. Alle miljøfyrtårn skal rapportere årlig på 

ulike miljøparametere. Noen miljømål for den enkelte enhet settes her og 

rapporteres inn i Miljøfyrtårnportalen. 

 

                                                 

10 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/Klimakur-2020/ 
11 https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2463855/NILF-Notat-
2011-11.pdf?sequence=1 
12 Dette vil være utslippskutt i transportsektoren, men forutsetter tiltak i 

jordbruket. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/Klimakur-2020/
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2463855/NILF-Notat-2011-11.pdf?sequence=1
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2463855/NILF-Notat-2011-11.pdf?sequence=1
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Når man skal arbeide med å bestemme tiltak i Sandnes kommune, er det viktig at 

de enkelte tjenesteområder og enheter selv er med å sette tiltakene på områder 

som er relevante for dem. Slik vil tiltakene både være forankret i tjenesteområder 

og enheter, og de vil være gjennomførbare og meningsfulle for dem som skal 

gjennomføre dem. En bredere prosess fram mot handlingsplanen enn man har 

hatt ved tidligere planprosesser er altså viktig. 

6.2.2 Rapportering og måling 
Per i dag er det ikke målinger av klimaparametere eller indikatorer som vil vise 

effekt av tiltak på kommunenivå. Men man kan likevel beregne utslippsreduksjon 

på tiltak man gjennomfører. 

 

Slike mål kan være  

 Utslippsreduksjon fra energibruk i bygg 

 Reduksjon i antall kilometer kjørt i kommunens regi 

 Reduksjon i antall flyreiser i kommunens regi 

 

Miljøfyrtårn genererer et enkelt klimagassregnskap for de virksomhetene som 

rapporterer i deres portal. 

 

Dette kan være et godt utgangspunkt for å måle klimagassutslipp for kommunen 

som virksomhet. 

 

 

I tillegg til det enhetene skal rapportere inn i Miljøfyrtårnportalen, må det velges 

indikatorer som kommunens tjenesteområder og enheter skal rapportere på. 

 

Målsettinger og tiltak bør settes nedenfra og opp slik at de er godt forankret i de 

ulike tjenesteområder og enheter som skal gjennomføre dem, og slik at man 

utnytter den kompetansen som kommunen har på egen drift og på eget samfunn. 

 

For å sikre at arbeidet gir de resultater på klimagassutslipp og framdrift man 

ønsker, er det en mulighet å gjøre som Oslo kommune; å si noe om hvor store 

kutt man forventer at de ulike tjenesteområder og enheter skal bidra med, og så 

be dem finne og velge ut tiltak som gir den ønskede effekten. Overordnet bør 

kommunen sette noen indikatorer som man måler for å følge utviklingen år for år. 

Forslag til slike indikatorer er gitt nedenfor: 
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6.3 Indikatorer 
Krav om å rapportere på måloppnåelser er et viktig insentiv til å følge opp tiltak. 

Kommunen har allerede flere rapporteringsregimer det skal rapporteres inn i; 

Byvekstavtalen, Miljøfyrtårn m.fl. Indikatorene foreslått nedenfor er samkjørt med 

disse kravene, slik at man ikke rapporterer inn i flere kanaler enn nødvendig, men 

heller samler resultatene  man har rapportert. 

6.3.1 Transportformer 

 Andel av antall reiser pr. år der det benyttes miljøvennlige 

transportformer (kollektivtransport, sykkel og gange) 

 Kommunale gang- og sykkelveier i km. pr. 1000 innb. 

 Antall biler pr. 1000 innbyggere over 18 år i kommunen. 

 Andel kommunale lavutslippsbiler (egne og leasede) 

 Antall kjørte km med kommunale biler i tjeneste (ref. år 2014) 

 Antall deltakere i Hjem-jobb-hjem 
 

6.3.2 Samordnet areal- og transportplanlegging 

 Andel av nye boliger og arbeidsplasser innenfor prioriterte 

utviklingsområdene 

 Andel av befolkningen (boliger, skoler og barnehager) som har trygg 

tilgang på leke- og rekreasjonsarealer (minst 5 dekar) i en avstand på 200 
meter. 

 Boligers avstand til sentra/kollektivknutepunkt 

 Besøks- / arbeidsplassintensive arbeidsplassers avstand til 

sentra/kollektivknutepunkt 

 Andel arbeidstakere med gratis parkeringsplass fra arbeidsgiver 

 CO2-utslipp fra vei 

 Antall og typer offentlig tilgjengelige parkeringsplasser 

6.3.3 Innkjøp 

 Andel miljøsertifiserte leverandører 

 Andel miljøsertifiserte produkter  

 Antall BREEAM-sertifiserte bygg 

6.3.4 Energiforbruk 
Kommunens egen virksomhet: 

 Energiforbruk pr. m2 pr. type virksomhet (skole, omsorg osv) fordelt på 

strøm, biobrensel, fjernvarme/avfall og fossilt brensel 
 

Kommunen forøvrig 

 Samlet energibruk i kommunen fordelt på strøm, biobrensel, 

fjernvarme/avfall og fossilt brensel pr. innb. pr. år. 

 Energibruk til private husholdninger fordelt på strøm, biobrensel, 
fjernvarme/avfall og fossilt brensel pr. innb. pr. år. 

6.3.5 Jordbruk 

 Mengde husdyrgjødsel til biogassproduksjon 

 Areal nydyrket myr 

 Drenering av dyrket areal 
  
 

6.4 Kommuneplanens arealdel - bestemmelser 
 

Minimere transport ved god arealplanlegging 

Som referert tidligere, gir Stortingsmelding 18 både retningslinjer og gode innspill 

til bærekraftige byer og tettsteder; utvikle kompakte byer og tettsteder for å 

minimere transportbehov. Å samordne transport- og arealplanlegging er også 

viktig. 
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I kommuneplanens arealdel er det disse hensynene som ivaretas; å sørge for at 

utbygging kommer der man ønsker det. 

Det betyr at man må identifisere prioriterte fortettings- og vekstområder som 

minimerer transportbehovet ved godt tjenestetilbud, og at det er muligheter for 

kollektivtransport, gange og sykling. Andelen utbygging som skal lokaliseres i 

disse bestemmes. Lokalisering av fortettings- og vekstområder må plasseres og 

planlegges slik at det bidrar til å oppfylle null-vekst-målet i Byvekstavtalen. 

Andelen av utbygging som skal legges i disse områdene kan bestemmes. 

Bevaring av matjord et annet viktig aspekt det pekes på i Stortingsmelding 18. 

Fortetting og kompakte sentra kan føre til mindre behov for å ta i bruk matjord til 

andre formål. 

Ulike tiltak med energi- og klimareduserende effekt som kommunen ønsker å 

gjennomføre hjemles i ulike deler av kommunens planprosesser, for eksempel 

parkeringsnormer eller krav til energiforsyning. Det anbefales ikke å legge inn 

slike bestemmelser i kommuneplanens arealdel ut fra betenkningene i kap. 4 

ovenfor; at det bør være en åpenhet for den raske utviklingen innen energi- og 

klimafeltet, spesielt mhp bygg og transport. 

 


