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Forord – ord til ettertanke 
 
Klimasvingninger har eksistert tidligere, før påvirkning av menneskeskapte drivhuseffekter. Vi 
lever i en mellomistid som har fått navnet Holocene. Vår egen mellomistid er resultatet av 
nærmest ufattelige dramatiske begivenheter med bl.a. relativ rask nedsmelting av en 2000 m 
tykk iskappe over Skandinavia, etterfulgt av landheving – som fortsatt pågår. Hovedaktøren i 
disse globale begivenhetene er sola - og jordas posisjon i forhold til sola – mens CO2 spiller 
en mindre rolle her. Endringer i jordas posisjon i forhold til sola forekommer med en ganske 
fast rytme som gjør at jorda veksler mellom to tilstander – istid og mellomistid – der den siste 
er kortvarig i forhold til istiden.  
 
Det var også en varmere periode rundt år 1000 – høydepunktet for Middelalderens klima, 
som bl.a. førte til norske bosetninger på Grønland. Dette ble fulgt av en kaldere periode, Den 
lille istid, rundt år 1500. Begge disse periodene hadde en varighet på 300-400 år. I nyere tid, 
fra 1940 til 1960, kom det en ny varmeperiode, fulgt av en synkende trend fra 1960 og fram 
til 1980 – der fagmiljøet fryktet en ny istid. 
 
CO2 er en del av det naturlige kretsløpet – og de naturlige utslippene til atmosfæren er langt 
større enn de menneskeskapte, som f.t. utgjør 3-4 % av det totale utslippet. Det er også slått 
fast at vanndamp er den viktigste av klimagassene, men denne får liten plass i klimadebatten 
fordi den påvirkes lite av menneskelig aktivitet. 
 
Kompleksiteten knyttet til beregninger av framtidig klima umuliggjør pålitelige prognoser. 
Utfordringene innefor fornybar energi, produksjon og utslipp av klimagasser står i kø.  
 
En ting kan en likevel med sikkerhet slå fast: energi er i ferd med å bli en mangelvare. 
Erkjennelsen om at fossilt brensel er en knapphetsressurs gir alene nok grunn til å utvikle 
erstatningskilder. Vi ser nå at de første stegene i denne retningen har skapt uventede 
problemer. Produksjon av biodrivstoff i u-land på bekostning av rimelig mat for befolkningen 
er bare et av disse. Med en stadig økende folkemengde med et like stadig økende krav om 
høyere levestandard i alle deler av verden, er det ingen tvil om at det vil bli en knapphet av 
ressurser på flere områder – ikke bare på energi. 
 
Det er derfor ingen tvil om at det er grunn til å begrense forbruket, både med hensyn til 
energi og andre ressurser, uansett hva slags klima vi står ovenfor i kommende år.  
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Sammendrag 
For å sette energi- og klimautfordringer på dagsorden, har Evje og Hornnes kommune 
utarbeidet en temaplan for energi og klima med økonomisk støtte fra Enova SF. Utvalget 
som har arbeidet med planen siden vedtaket i februar 2008 har bestått av: Line Vennesland, 
John Olav Uleberg, Torgeir Hodne, Eivind Rørvik, etter hvert erstattet av Egil Kjebekk, Anna 
Desmond fra ungdomsrådet og Hildur Håkås som sekretær. Deler av arbeidet har blitt utført i 
samarbeid med Nettkonsult AS.  
 
Temaplanen gir først litt bakgrunn om klimautfordringen, nasjonale og lokale målsettinger, 
fakta om kommunen og status energikilder. Så presenterer den status og prognoser frem til 
2020, for stasjonært og mobilt energiforbruk og klimagassutslipp. Basert på dette er det 
utarbeidet målsettinger, strategier og tiltak relatert til energieffektivisering og reduksjon i 
klimagassutslipp. End el generell informasjon er lagt i Vedlegg. Vedlegg 1 inneholder en liste 
over nyttige referanser og internettadresser. 
 
Evje og Hornnes er en kommune i vekst, med høy aktivitet innen blant annet jordbruk og 
turistnæring. innbyggertallet er forventet å øke, og plasseringen i sentrum av Agderfylkene 
gir store muligheter for fremtiden. 
 
Diagrammene under viser fordelingen på brukergrupper/aktivitet for energiforbruk og 
klimagassutslipp i Evje og Hornnes kommune for 2006. Mobil forbrenning, for det meste 
persontrafikk og tungtransport, står for 43 % av energiforbruket og 61 % av 
klimagassutslippene. Beregninger viser at nærmere 2/3 av veitrafikken foregår på rv9 og 
rv42. 
 
 

Energiforbruk 2006 
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Evje og Hornnes kommune har definert følgende målsettinger:  
 

• Kommunen har som mål å energieffektivisere sine bygg med 10 %  
• Kommunen vil i sin plan- og pådriverrolle arbeide for å redusere klimagassutslippene 

med 10 % i forhold til 2006-nivå i kommunen som geografisk område  
• Kommunen vil være en pådriver for fornybar kraft- og varmeproduksjon.  

 
Tabellen under oppsummerer strategiene for å nå disse målene. 
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For hvert satsingsområde er det definert en rekke tiltak, med gjennomføringsperiode og 
indikator for oppfølging. Dersom disse gjennomføres er det forventet følgende virkning: 
 

• Effektivisert energiforbruk i tjenesteytende sektor og husholdninger med 10 % 
• Alt olje- og gassforbruk erstattet med biobrensel 
• Stabilisert mobilt energiforbruk på dagens nivå 
• Økt CO2-binding i skog og slåttemyrer 
• Redusert utslipp fra jordbruk 
• Mer bevisste innbyggere og ansatte 

 
Rådmannen i kommunen er ansvarlig for å utarbeide et energi- og klimaprogram basert på 
målsettinger og tiltak som er beskrevet i planen. Programmet skal utarbeides årlig og 
arbeidet med å følge opp og gjennomføre tiltak skal legges fram til politisk behandling.  
 
Kommunen vil benytte følgende verktøy i oppfølgingen av energi- og klimaplanen: 
 

 Stasjonært energistatus for kommunen som geografisk område 

 Mobilt energistatus og klimagasstatus for kommunen som geografisk område 

 Energiregnskap for kommunal virksomhet 

 Klimagassregnskap for kommunal virksomhet 
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Bakgrunn for planarbeidet 

Klimautfordringen 
Klimaet på kloden er i ferd med å endre seg, og FNs klimapanel har fastslått at det er 
menneskeskapte utslipp av klimagasser som forårsaker endringene. Siden den industrielle 
revolusjonen har temperaturen på jorda allerede økt med nesten 0,8o C, og havnivået har 
steget med 17 cm. Disse observerte endringene er imidlertid små i forhold til de mulige 
dramatiske konsekvensene verden vill stå ovenfor de neste tiårene dersom ikke kraftige tiltak 
blir gjennomført. Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er i dag 
regnet som den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. 
 
FNs klimapanel (rapport 2007) anslår at en begrensning av temperaturøkningen til 2-2,4o C 
vil kreve at de globale klimagassutslippene i 2050 ligger 50-85 % under nivået i 2000. For å 
oppnå så store kutt, må klimagassutslippene kuttes radikalt både i i-land og u-land. 
Situasjonen krever raske reduksjoner, og vil medføre reduksjoner ut over Kyotoprotokollens 
forpliktelser. Dette gjelder også for Norge, da utslipp i 2010 vil ha økt 10 % fra 2000 dersom 
det ikke innføres nye virkemidler. Klimapanelts rapport (2007) peker på at gjennomføring av 
tiltak rettet mot energibruk i bygg, transport og industri vil være vesentlig for å kunne nå 
ambisiøse klimamål. 
 

Nasjonale målsettinger 
Den norske regjering har gjennom St. meld. Nr. 34 (2006-2007): Norsk klimapolitikk. 
Tilrådning fra Miljøverndepartementet av 22. juni 2007 (”Klimameldingen”) skisserer tiltak i 
dette århundre for å tilfredsstille Kyotoavtalen og redusere CO2 utslippet.  
 
Målsetninger for Norges klimapolitikk: 

 Norge skal redusere det nasjonale klimagassutslippet med 30 % innen 2020 

 Norge skal være karbonnøytralt innen 2030.  
 
 

 
 
Klimameldingen inneholder sektorvise planer for redusert utslipp av CO2 i Norge og framfor 
alt kjøp av klimakvoter i utlandet. Miljøorganisasjoner retter skarp kritikk mot meldingen. De 
påpeker at målsetningen er skjøvet for langt fram i tid, at regjeringen foreslår få konkrete 
tiltak i Norge, og at ingen tiltak er foreslått for petroleum og energisektoren i Norge. 
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Energiplan for Agderregionen 
 
Hovedmål:  
For å sikre en bærekraftig utvikling av vår landsdel, har energipolitikken som overordnet mål 
å sikre regionen et godt, bærekraftig og sikkert energisystem. Dette innebærer:  
 

 en bred energimiks  

 en god og robust infrastruktur  

 forutsigbare rammebetingelser  

 økt miljøvennlig energiproduksjon  
 
For å bygge opp under hovedmålet for energipolitikken og de klima- og miljøforpliktelser som 
gjør seg gjeldende, har en formulert følgende sju mål for Agder:  
 
1. Agder skal ha 20 prosent mer effektivt energiforbruk i 2020.  
 
2. Innen 2020 skal det produseres ytterligere 2 TWh fornybar kraft- og varmeproduksjon på 
Agder  
 
3. Minst 60 prosent av oppvarmingsbehovet på Agder skal i 2020 kunne dekkes av andre 
energibærere enn elektrisitet og fossiltbrensel.  
 
4. Utslippene av klimagasser fra transportsektoren skal reduseres med 20 prosent innen 
2020.  
 
5. Agder skal ha en sterk, sikker og fleksibel regional energiinfrastruktur som tilfredsstiller det 
21. århundre sine krav til forbruk, distribusjon og produksjon av energi.  
6. Agder skal profileres som en bærekraftig region, der hensynene til energi og miljø 
vektlegges i den regionale politikken på Agder. 
 
7. Sikre en bærekraftig utvikling av industrien på Agder 
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Kommunale målsettinger 
20 % av det nasjonale utslippet av klimagasser er knyttet til kommunal virksomhet. 
Kommunene er derfor sentrale aktører i det nasjonale klimaarbeidet og regjeringen har 
vedtatt en økt satsing på kommunale energi- og klimaplaner, der målet er at alle landets 
kommuner skal ha langsiktig og bærekraftig strategi for energi- og klimaarbeidet. Energi- og 
klimaplanlegging i kommunen er overordnet og skal ivaretas ved langsiktig strategi gjennom 
bygge- og reguleringsplaner, transportplaner, avfallsplaner og næringsutviklingsplaner. 
Retningslinje for kommunal energi- og klimaplanlegging har vært på høring sommeren 2009 
og forventes vedtatt under plan- og bygningsloven. 
 
Energi- og klimaplanen skal belyse forhold knyttet til områder som har relevans for energi og 
klimagassutslipp i kommunen: 

 Energibruk i ulike sektorer 

 Utslipp av klimagasser fra ulike sektorer 

 Tilgang på lokale/fornybare energiressurser 

 Vurdere framtidige energi- og klimaløsninger 

 Finne fram til mulige tiltak og sette opp en gjennomførbar handlingsplan 
 
I gjeldende Kommuneplan (2004 – 2014) er det vedtatt å legge Lokal Agenda 21 og 
bærekraftig utvikling til grunn for alt videre planarbeid i kommunen. Her står det bl.a. at 
kommunens administrasjon har ansvaret for å legge LA21- prinsippene til grunn for videre 
utvikling, gjennom langsiktige mål og strategier. Det er derfor i tråd med målsetningene i 
kommuneplanen å utarbeide en strategi både for å forminske det lokale energiforbruket og 
begrense lokale klimagassutslipp 
 
Veitrafikk, landbruk, avfall og oppvarming utgjør en betydelig del av klimagassutslippene i 
norske kommuner. På disse områdene råder kommunene helt eller delvis over tiltak som kan 
redusere utslippene. En gjennomgang Statens forurensningstilsyn (SFT) har gjort av tiltak og 
virkemidler kommunene helt eller delvis råder over, viser at samlet kan norske kommuner 
bidra til å redusere utslippene av klimagasser med rundt 8 millioner tonn årlig.  
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Fakta om kommunen 
 

Bosettingsmønster 
Evje og Hornnes kommune hadde 3 408 innbyggere per 1. januar 2009.  De siste ti årene 
har befolkningsutviklingen vist en gjennomsnittlig økning på rundt 0,2 % årlig. Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) forventer i sitt alternativ med middels nasjonal vekst at befolkningen i 
kommunen skal vokse med gjennomsnittlig 0,7 % årlig i perioden 2010-2025.  
 
65 % av befolkningen i kommunen bor i tettbygde strøk i 2009. Denne andelen har steget 
jevnt siden 2000. Til sammenligning bor 69 % av innbyggerne i Aust-Agder i tettbygde strøk, 
og dette nivået har holdt seg jevnt de siste årene. På landsbasis bor 79 % av befolkningen i 
tettbygde strøk i 2009. 
 

 
Figur 1 Bosettingsmønster i Evje og Hornnes kommune 

 

Andelen av husholdningene i kommunen som bor i eneboliger var hele 83 % i 2001. Dette 
gjør at boligarealet pr person er relativt stort. 35 % av husholdningene i kommunen besto av 
én person. Tilsvarende tall for Aust-Agder er 35 % og for hele landet er det 38 %. 
Gjennomsnittlig antall personer pr husholdning var 2,5 - litt over landsgjennomsnittet på 2,3. 
Som resten av landet opplever Evje og Hornnes at husholdningene blir mindre og mindre. 
Dette gjør at det blir flere boliger i kommunen, og at samlet boligareal i kommunen øker.  
 

Næringsliv 
I Evje og Hornnes kommune er offentlig forvaltning og annen tjenesteyting den klart største 
næringen målt etter antall ansatte. Hele 38 % av de sysselsatte i kommunen jobber i denne 
sektoren. Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet er også en viktig næring i kommunen, 
som fungerer som et regionalt handelssenter. Reiseliv og turisme er et satsningsområde. 
Industri og handel er lokalisert til sentrumsområdet Evje, Verksmoen, Evjemoen og Dåsnes. 
 

Klimatiske forhold 
Kommunen har innlandsklima, med relativt varme somrer og kalde vintrer. Gjennomsnitts-
temperaturen ligger på 5,6 ºC og normal årlig nedbørsmengde er 1365 millimeter. 
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Status energikilder 
 
I Norge er nesten all elektrisitetsproduksjon basert på vannkraft. Økt vannkraftproduksjon 
kombinert med fokus på energieffektivisering, overgang til andre varmekilder og utbygging av 
vindkraft, gjør at Norge mest sannsynlig vil ha overskudd på kraft i årene framover. 
Utveksling av strøm til kontinentet gjør imidlertid vår grønne og karbonnøytrale elektrisitet 
svært attraktiv, og prisene vil øke. Elektrisitet er også energi med høy kvalitet som like 
effektivt kan benyttes til å utføre arbeid. Det betyr at det ikke er like ressurseffektivt å varme 
opp med elektrisitet som med for eksempel biobrensel. Det er derfor viktig at vi ikke forblir 
avhengig av strøm til oppvarming. 
 
Kommunen utnytter i dag både biobrensel, noe vannkraft og andre energiressurser som 
grunnvarme og uteluften i varmepumper. Det er ubenyttede energiressurser både innen 
vannkraft og i tilveksten til skogen. 
 

Vannkraft  
Evje og Hornnes kommune har et godt utbygd elektrisitetsnett, drevet av Agder Energi Nett. 
Både Otra- og Tovdalsvassdraget er regulert til kraftutbygging. Det er også ressurser for 
videre kraftutbygging både i hovedvassdrag og i flere mindre sidevassdrag i kommunen. 
 
Vannkraftverk deles inn i store og små vannkraftverk der store har installert effekt over 
10 MW og små har installert effekt under 10 MW. Det er to eksisterende små vannkraftverk i 
kommunen: 

- Storebekk, med en middels årsproduksjon på 5,4 GWh (installert effekt 2,3 MW) 
- Uleberg, med en middels årsproduksjon på 10 GWh (installert effekt 9,5 MW) 

 
Følgende små vannkraftverk er under planleggingsfase: 

- Fennefossen med middels årsproduksjon 55 GWh (installert effekt 9,5 MW) 
- Lislevatn mede middels årsproduksjon 18 GWh (installert effekt 4 MW) 
- Lindåna med middels årsproduksjon 3,3 GWh (installert effekt 0,95 MW) 
- Kjetsåna med middels årsproduksjon 1,5 GWh (installert effekt 0,5 MW) 
- Nordåna med middels årsproduksjon 1,3 GWh (installert effekt 0,5 MW) 

 
Kraftpotensialet for småkraftverk i kommunen er totalt antatt til 80 GWh.  
 
Evje og Hornnes kommune har også potensial for å bygge to store vannkraftverk: 

- Hovland kraftverk (Evje og Hornnes og Birkenes) med et potensial på 65 GWh 
- Syrtveitfoss kraftverk med en potensiell årsproduksjon på omtrent 100 GWh 

 
Kraftpotensialet av store vannkraftverk er totalt antatt til 165 GWh. 
 
Mange vannkraftutbygginger kan imidlertid være konfliktfylte og innebære tap av biologisk 
mangfold, kulturmiljø, allmennhetens rett til friluftsliv m.v. Det vises spesielt til at utbygging av 
både Fennefossen og Syrtveitfossen vil inneha slike kontroversielle problemstillinger, og at 
disse utbyggingene vil være gjenstand for en bred debatt om kostnadseffekt vs. nytteeffekt. 

Vindkraft 
Vindkraft er en fornybar energi som kan utnyttes i større grad der det er vindressurser. 
Produksjonen kan variere mye over kort tid og egner seg derfor best i kombinasjon med 
vannkraft som har bedre reguleringsevne pga oppdemming. NVE har utarbeidet et vindatlas 
som viser ressursene for vindkraft i Norge. Agder Energi Produksjon satte våren 2009 opp 
vindmåler på Hornåsheia med tanke på et eventuelt vindkraftverk i Evje og Hornnes 
kommune. 
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Biobrensel 
Biobrensel er en fornybar energikilde og regnes også som en nøytral energikilde fordi den 
samme mengden CO2 som slippes ut ved forbrenning ville ha sluppet ut i den naturlige 
råtningsprosessen. Siden utslippet skjer fortere ved å framskynde den naturlige prosessen, 
stiller man likevel spørsmål ved om det bidrar til å øke klimagassutslippet.  
 
Forbruksstatistikken på ved og vedfyring har blitt vesentlig bedre de siste årene. Et 
utviklingstrekk er at stadig flere husholdninger skifter ut gamle vedovner med moderne, 
rentbrennende og energieffektive ovner. Nesten 40 % av veden ble brent i rentbrennende 
ovner i 2006, og denne andelen øker raskt. Derfor øker mengde nyttiggjort varme fra 
vedfyring selv om ikke forbruket av ved endrer seg mye fra år til år.  
 
Evje og Hornnes kommune er rik på ressurser for biobrensel og bør kunne nytte dette på en 
mer effektiv måte. Særlig gjelder dette bedre utnyttelse av vanlig hogstavfall. I følge SSB ble 
1 200 fm3

 avvirket for salg i 2005 i kommunen. Man kan anta at dobbelt så mye ved ble 
avvirket til eget bruk, slik at totalt sluttavvirket biobrensel 3 600 fm3 i 2005. Energimengden i 
denne veden er omtrent 7,2 GWh. Til sammenlikning var det reelle forbruket av biobrensel til 
energiformål i husholdingene i kommunen 11,2 GWh i følge SSBs energi-statistikk. Dette 
tilsier at netto import av biobrensel til oppvarming var 4 GWh i 2005. 
 
AT Skog har utarbeidet en modell for å beregne energipotensialet i tilveksten for bioenergi til 
brenselsformål på kommunenivå. I Evje og Hornnes ble potensialet 25 GWh. Dette er et 
beskjedent overslag over hva som burde være mulig å realisere. 
 

Klimavennlig skogsdrift 
I klimadebatten har det vært fokus på regnskogen og hvordan avskogning i tropene truer 
jordens klima. I motsetning til den tropiske regnskogen, er det jorda og ikke trestammen som 
tar vare på drivhusgassene i våre skoger. Helt siden istiden har trær og planter sugd CO2 ut 
av luften og sendt det ned i bakken. Lag på lag har jordsmonnet bygget seg opp til å bli store 
karbonlagere.  
 
I Norge er ikke avskoging et spesielt aktuelt tema. Fordi tapet av karbon i hovedsak er 
knyttet til snauhogst, kan utslippet reduseres ved å erstatte flatehogst med plukkhogst, øke 
skogens alder og få en jevn fordeling av karbon i jordsmonnet. Ved å redusere utslippene 
ved hogst, økes også mulighetene for øke lagring av karbon i jorda. I Norge økte hogsten 
med 13 % fra 2006 til 2007. Utslippene fra norsk skogsdrift kan være langt høyere enn det 
Stortinget har lagt til grunn ved Klimameldingen.  
 
Grafen på neste side viser opptak av CO2 i tilveksten sammenlignet med 
klimagassutslippene for kommunene i Aust-Agder.  
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Figur 2 Utslipp av klimagasser og binding av CO2 i skog i kommunene i Aust-Agder 

 

Solenergi 
Passiv solenergi utnyttes i de fleste bygninger både til belysning og oppvarming. Er en litt 
mer bevisst, kan en utnytte større energimengder fra sola. Store vinduer mot sør og vest er 
enkle tiltak som vil øke utnyttelsen av solenergien. 
 
Solfangere bruker solenergien til å varme opp vann, både til tappevann og til oppvarming av 
huset. Solfangere har ikke vært særlig utbredt i Norge, men de som er installert har gitt 
betydelig reduksjon i elektriske utgifter. Teknologien er under utvikling og blir stadig mer 
effektiv. Det mangler registrering på bruk av solfangere i Evje og Hornnes kommune, men 
det er liten tvil om at solenergi kan utnyttes i langt større grad enn det er gjort i dag.  
 
Solcellepaneler er brukt vesentlig som alternativ strømforsyning på hytter. Også denne 
teknologien er i sterk utvikling og kan bli av større betydning som alternativ strømkilde.  
 
Med unntak av noen få hytter, er det ikke kjennskap til bygg som benytter solenergi til annet 
enn passiv solvarme i kommunen. Det er et godt potensial for å videreutvikle dette. 
 

Grunnvarme 
Grunnvarme kan utnyttes ved at varmen i grunnen, fjellet eller grunnvann benyttes til 
oppvarming ved hjelp av varmepumper. Det er kjent at minst tre boliger i Evje og Hornnes 
kommune benytter grunnvarme.  
 
Oppvarming og kjøling basert på stedlige vannforekomster eller berggrunn er tilnærmet CO2-
fri og kan gi vesentlige bidrag til reduksjon av klimagassutslipp. Det er et godt potensial for å 
videreutvikle grunnvarme som energiressurs i framtida, spesielt i nye bygg og i sentrale, 
befolkningstette deler av kommunen.  
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Avfall 
Avfallsmengden i Evje og Hornnes er i følge SSB 406 kg husholdningsavfall per innbygger. 
Dette er over fylkesgjennomsnittet, og omtrent likt med landsgjennomsnittet. Det er et 
nasjonalt mål å gjenvinne 80 % av den totale avfallsmengden innen 2010. I Evje og Hornnes 
ble 49 % gjenvunnet i 2006. Dersom de resterende 51 % med avfall forbrennes i et 
avfallsforbrenningsanlegg er energipotensialet 2,06 GWh. Agder Energisentral i Kristiansand 
vil forbrenne restavfall i området og skal etter planen idriftsettes i 2010. Eier av anlegget er 
renovasjonsselskapene på Sørlandet. 
 
Biogass kan produseres på avfallsdeponier, i landbrukssektoren og næringsmiddelindustrien. 
Setesdal Renovasjonsselskap har et avfallsdeponi på Syrtveitmoen i Evje og Hornnes. Det 
er opplyst om at denne fyllplassen har lite metangass som ikke er drivverdig å utnytte.  

 

Energieffektiv energiforsyning 

Nær-/fjernvarme 
Det er foreløpig ingen produksjon av nærvarme i Evje og Hornnes kommune. Det vises i 
Lokal energiutredning (2007) til at Evjemoen Næringspark dekker et område med 20 bygg 
med opplegg for vannbåren varme der flere bygg er knyttet sammen i mulige 
nærvarmeanlegg. Bygningsarealet er 25.225 m2 og det antas et varmebehov på 3,32 GWh. 
Området er utredet for fjernvarmeanlegg basert på biobrensel (2005/2006).  
 
Aust-Agder fylkeskommune, Evje og Hornnes kommune og Otrahallen AS ønsker å kjøpe 
fornybar varme basert på biobrensel (flis) for oppvarming av aktuelle bygg i Dåsnes. 
De aktuelle bygningene ligger nær hverandre, har vannbårne varmesystemer (med unntak 
av internatet) og benytter i dag elektrokjel til oppvarming. Vannbåren varme basert på 
bioenergi skal i størst mulig grad erstatte elektrisitet og olje som energibærere i byggene til 
Setesdal vgs, Setesdal vgs internat, Hornnes barneskole og barnehage og Otrahallen AS. 
Totalforbruket for disse bygningene er i dag 800.000 kWh. 
 
Begge disse aktuelle nærvarmeområdene vil bli studert gjennom forprosjektet ENØK i 
kommunale bygg som utføres parallelt med denne planen. 
 

Varmepumper 
Varmepumper har fått en økt betydning i det norske energisystemet de siste årene. Dette 
framkommer ikke i energistatistikken. Utredninger utført av NVE viser at varmepumper i 
Norge bidro med ca 4 TWh netto varmetilskudd i 2004. Dette tallet har økt betydelig de siste 
årene. Varmepumper kan i flg. utredninger, komme til å bidra med et netto varmetilskudd på 
10 – 14 TWh i 2020 på landsbasis. Det er først og fremst i husholdningene det forventes økt 
bruk av varmepumper. 
 
I Evje og Hornnes har flere boliger installert luft/luft varmepumper (antatt ca 1/3). I 
forbindelse med arbeidet med energi- og klimaplan ble det i februar 2009 gjennomført en 
spørreundersøkelse blant innbyggerne i kommunen. Svarprosenten var på ca 10 % og av 
disse var det 40 % som hadde installert varmepumpe. Flere oppga betydelig kutt i 
elektrisitetsforbruket, og noen kutt i forbruket av biobrensel. 
 

Vannbåren varme 
Vannbåren varme er en måte å distribuere varme på og kan brukes til å dekke oppvarming 
og varmt tappevann. Ved bruk av vannbåren varme står man fritt til å velge energibærer, 
forutsatt at man har en kjel som er tilpasset energibæreren. Slik har man et fleksibelt system 
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som gjør det mulig å endre energibærer ved å bytte kjel eller å ha et system med flere kjeler. 
Biobrensel, gass, olje og elektrisitet er energibærere som brukes i vannbårne systemer. 
I Evje og Hornnes ble det i 2001 registrert 51 boliger med vannbåren varme (3,8 %). 
 

Passivhus- konseptet   
Et passivhus har et veldig lavt energibehov sammenlignet med vanlige hus. Det totale 
energibehovet til en bolig bygget etter passivhusstandard utgjør ca 25 % av energibehovet 
av en vanlig bolig. Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig 
passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god 
tetthet, og varmegjenvinning. Passivhuset har solvarmekollektor, jordvarmekollektor og 
avanserte gjenvinningssystemer forøvrig. Kjernen er et balansert ventilasjonssystem som 
distribuerer friskluft og varme dit den trengs. Slik kan innstrålt solvarme og kroppsvarme 
omdannes til vannbåren varme i gulv, eller som varmt vann til for eksempel vaskemaskin.  

For å kunne kalles et passivhus, må følgende 2 hovedkriterier oppfylles:  

 Beregnet årlig energibehov til romoppvarming må ikke overstige 15 kWh/m² per år.  

 Maksimalt effektbehov til romoppvarming må ikke overstige 10 kW/m². 

Passivhus har fått stor utbredelse i Tyskland og Østerrike, og etter hvert også i andre land i 
Europa som Sveits, Belgia, Nederland og Sverige. Også i Norge er interessen for passivhus 
økende, og det er flere større byggeprosjekter på gang hvor det planlegges passivhus 

 
 

Mobilt drivstoff  

I dag benyttes i all hovedsak diesel og bensin som drivstoff i Norge. I mindre grad benyttes 
biogass, naturgass, elektrisitet, hydrogen, biodiesel og bioetanol. Biodrivstoff har fått mye 
oppmerksomhet de siste åra, og i den diesel som seles i Norge er det blandet inn inntil 5 % 
biodiesel.  

 

Tidligere har mange ment at det er greit å bruke første generasjons biodrivstoff, som bl.a. 
produseres av raps, mais og soya, i påvente av annen generasjons biodrivstoff, som bl.a. 
kan produseres av matavfall. Nå har imidlertid motstanden mot bruk av førstegenerasjons 
biodrivstoff eskalert – bl.a. på grunn av matkrisen som følge av stigende matvarepriser. 
Danmark har avlyst sin satsing på biodrivstoff på tross av EUs krav om 8,5 % forbruk av 
biodrivstoff innen utgangen av 2010. I Norge er det satt et mål om 10 % forbruk av 
biodrivstoff innen 2010 (Klimaforliket).  
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Status energiforbruk  
I kommunen benyttes energi til mange ulike formål, og vi deler inn i stasjonært energiforbruk 
og mobilt energiforbruk. Størst er forbruket til veitransport og oppvarming. Kakediagrammet 
under viser hvordan forbruket fordelte seg på ulike sektorer i 2006. Her kommer det frem at 
mobil forbrenning står for hele 43 % av energiforbruket. 
 

 
Figur 3 Fordeling av totalt energiforbruk mellom ulike sektorer (2006). 

 
Figuren under viser totalt energiforbruk per innbygger for de ulike kommunene i Aust-Agder. 
Evje og Hornnes har et middels energiforbruk, både stasjonært og mobilt. Kommunene som 
skiller seg ut med ekstra høyt energiforbruk per innbygger har gjerne høy aktivitet innen 
turistnæring eller industri, og relativt få innbyggere å fordele energiforbruket på. 
  

 
Figur 4Stasjonært og mobilt energiforbruk per innbygger i kommunene i Aust-Agder 

 
Videre i kapitlet er stasjonært og mobilt energiforbruk omtalt hver for seg. 
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Stasjonært energiforbruk 
 
Ser man på temperaturkorrigert energiforbruk var det totale stasjonære forbruket i 2006 på 
66,6 GWh, derav var 51,7 GWh elektrisitet, 4,3 GWh petroleumsprodukter, 0,8 GWh gass og 
9,8 GWh biobrensel. Fordelingen mellom brukergruppene var henholdsvis 53 % for 
husholdningene, 7 % for industri, 33 % for tjenesteyting, mens primærnæringer og 
fritidsboliger utgjorde under 5 % hver av det totale forbruket.  
 

 
Figur 5 Forbruk fordelt på energibærer  Figur 6 Forbruk fordelt på brukergruppe 

 
Tabeller med tallgrunnlaget er lagt i vedlegg 2, og informasjon om datagrunnlaget i vedlegg 
3. 

Husholdninger 
Det totale energiforbruket i husholdningene lå på samme nivå i 2000 og i 2005, men redusert 
med 3,6 GWh til 35 GWh i 2006. Den mest brukte energibæreren i husholdningene er 
elektrisitet. Forbruket av biobrensel har variert gjennom årene, fra 9,8 til 13,5 GWh, men 
lavest i 2006. Elektrisitetsforbruket gikk samtidig ned med 2,7 GWh.  

 

 
Figur 7 Utvikling i energiforbruk i husholdninger fordelt på energikilder (2000-2006) 

 
Gjennomsnittlig energiforbruk i eksisterende boliger er i dag ca. 24 000 kWh/år. Statistikken 
viser at forbruket i husholdningene i kommunen er høyere både per husholdning, per person 
og per kvadratmeter enn i fylket og landet. Faktorer som spiller inn på disse indikatorene er 
blant annet klima, antall personer i husholdningene, type bolig og størrelsen på boligen. Det 
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ble registrert 51 boliger med vannbåren varme i 1991, som tilsvarer 3,8 % av boliger i 
kommunen. 
 

Fritidsboliger  
Evje og Hornnes kommune har i dag ca 1400 hytter. Det antas et veiledende årlig 
energiforbruk på 11 500 kWh per hytte, og en økning på 25 hytter per år.  
 

Industri og tjenesteyting 
De viktigste energibærerne i industrien i 2006 var elektrisitet og petroleumsprodukter, med 
henholdsvis 85 % og 15 % av det totale energiforbruket i industrien.  
 
Statistikkgrunnlaget for oppvarmingssystemer i næringsbygg i kommunen er mangelfullt. For 
å få en pekepinn på hvor stort det fleksible forbruket er kan en se på følgende størrelser: 
 

• Forbruk av petroleumsprodukter i tjenesteytende sektor og industrien 
• Forbruk av gass i tjenesteytende sektor og industrien 
• Elektrisitet levert til elektrokjeler (dvs. uprioritert kraft) 
 

Stasjonær forbrenning av petroleumsprodukter og gass innen tjenesteyting og industri i 2006 
utgjorde 2,9 GWh i Evje og Hornnes. Elektrisitet levert til elektrokjeler var 3,8 GWh i 2005.  
 

   
Figur 8 Energiforbruk i tjenesteytende sektor               Figur 9 Energiforbruk i industrien 

   

Kommunale tjenester 
Kommunen har en stor bygningsmasse, og er også medeier i Otrahallen AS. Det arbeides nå 
med et forprosjekt energieffektivisering i kommunale bygg som vil gi en god oversikt over 
energiforbruket og ENØK-potensialet for de kommunale byggene. Tabellen under viser de 
mest aktuelle byggene med tanke på alternativ oppvarming. 
 
Tabell 1 Oversikt over kommunale bygg som bør utredes for alternativ oppvarming 

Institusjon Område Eks. system Forbruk per år 

Evje barneskole Evje El. kjele - vannbåren 339.356 kWh 

Evje ungdomsskole Evje El. kjele - vannbåren 483.068 kWh 

Hornnes barneskole 
og barnehage 

Dåsnes Elkjele/oljekjele – vannb. 
141.165 kWh 

Evjeheimen Evje Elektrisk + luftpumper 1.723.130 kWh 

Hornnesheimen Dåsnes El.kjele - vannbåren 150.112 kWh 

 
Som tidligere omtalt er det et aktuelt område for nærvarme på Dåsnes, der kommunen eier 
noen av byggene. Tabellen på neste side viser hvilke bygg det er aktuelt å levere varme til 
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fra et nytt anlegg. Det forutsettes at i et normalt år skal minimum 80 % av varmebehovet 
dekkes av fornybar bioenergi. 
 
Tabell 2 Bygningsmasse som varmeleveranse basert på biobrensel på Dåsnes vil omfatte 

Institusjon Type energi i dag Antatt energibehov/år 

Setesdal vgs  Elektrisk 200.000 kWh 

Setesdal vgs internat Elektrisk 300.000 kWh 

Hornnes barneskole 
og barnehage 

Elkjele/oljekjele - vannbåren 150.000 kWh 

Otrahallen AS Elkjele - vannbåren 150.000 kWh 

 

Mobilt energiforbruk 
Energiforbruket til mobil forbrenning var i 2006 på 52,1 GWh. Figuren under viser utviklingen 
i mobilt energiforbruk.  
 

 
Figur 10 Utviklingen i mobilt energiforbruk 1991-2006. 

 
Det er interessant å se hvordan forbruket flatet ut på begynnelsen av 2000-tallet, for så å øke 
kraftig fra 2005. I neste kapittel (Status utslipp av klimagasser) er det gått mer inn på 
hvordan utslippene fra mobil forbrenning fordeler seg på aktivitet og ulike veier. 
Energiforbruket følger ca samme inndeling. 
 
Evje og Hornnes kommune og resten av Setesdalen har satset på turistnæringen, som igjen 
genererer økt veitrafikk i kommunen. Det er ikke mulig å si hvor stor andel av trafikken som 
er relatert til turistnæringen, men beregninger viser at 2/3 av persontrafikken er på de to 
hovedveiene rv9 og rv42.  
 
Rv9 er en viktig stamvei mellom sør og vest, og det er derfor naturlig med en betydelig 
mengde tungtrafikk gjennom kommunen.  
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Status utslipp av klimagasser 
 
Utslipp av klimagasser deles i stasjonære utslipp, prosessutslipp og mobile utslipp. De 
klimagassene som er tatt med i denne oversikten er CO2, N2O og CH4. Tallene er hentet fra 
SSBs statistikk. For utslipp fra stasjonær forbrenning er utslippene beregnet fra 
temperaturkorrigert energiforbruk slik at årene er bedre sammenlignbare.  
 
Figuren under viser hvordan utslippene fordeler seg på ulike brukergrupper. Selv om det er 
en direkte sammenheng mellom energiforbruk og klimagassutslipp, ser man at denne 
fordelingen er ganske annerledes enn den som gjelder for energiforbruk. Det skyldes det 
store forbruket av elektrisitet som ikke slipper ut klimagasser. Utslippene fra husholdninger 
og tjenesteytende næringer er derfor små, og skyldes forbruket av biobrensel, gass og 
petroleumsprodukter. 
 
 

 
Figur 11 Klimagassutslipp fordelt på brukergrupper (2006) 

 
 
Figuren viser også at persontrafikk står for ca 55 % av utslippene fra mobil forbrenning, og at 
ca 2/3 av trafikken foregår på rv9 og rv42. Annen mobil forbrenning dekker forbruk til 
gressklippere, ATVer, snøscootere, samt skogsmaskiner og andre mobile redskaper.   
 
Det totale utslippet av klimagasser i Evje og Hornnes kommune utgjorde i 1991 19 218 tonn 
CO2-ekvivalenter, mens det i 2006 utgjorde 22 374 tonn CO2-ekvivalenter. Det vil si det har 
økt med 16,5 % i denne perioden, noe som gir i gjennomsnitt en økning med nærmere 1 % 
per år de 15 siste årene. 
 
I 1991 utgjorde det stasjonære utslipp 14 % av det totale utslippet i kommunen mens 
prosessutslipp utgjorde ca 38 % og mobile kilder 48 %. I 2006 utgjorde det stasjonære 
utslippet 7 % av det totale, mens prosessutslipp utgjorde 31 % og mobile kilder 62 %. 
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Figuren under viser hvordan utviklingen i utslipp av klimagasser i Evje og Hornnes har vært. 
Man kan se at prosessutslipp og utslipp fra stasjonær forbrenning er noe redusert. 
Utslippene fra mobil forbrenning har økt kraftig. 
 

 
Figur 12 Historisk utslipp av totale klimagasser i Evje og Hornnes 1991 – 2006. 

 
 

Stasjonære klimagassutslipp 
 
Utslipp fra stasjonær forbrenning deles i kategoriene industri, annen næring, husholdninger 
og avfall/deponigass og består av utslipp fra forbrenning av olje, gass og biobrensel. 
Stasjonære utslipp utgjør ca 7 % av det totale utslippet i Evje og Hornnes. 
 
Av SFTs statistikk framgår det at totale stasjonære utslipp i kommunen er redusert med 43 % 
fra 1991 til 2006 – som viderefordelt viser en nedgang med 30 % for industri, 47 % for annen 
næring og 42 % for husholdninger. Det er ikke oppgitt noen årsak til nedgangen, men en 
antar at årsaken er at fyringsmetoder i en rekke bedrifter og boliger har skiftet fra fossilt 
brensel til biovarme og/eller strøm (som f. eks. pelletskaminer, mer miljøvennlige ovner og 
varmepumper). Det har vært en relativt jevn reduksjon gjennom tidsrommet, som derfor ikke 
kan skyldes noen individuell hendelse, som f. eks. nedleggingen av Evjemoen militærleir. 
Fordelt i gjennomsnitt gir dette en reduksjon i stasjonære utslipp med ca 3 % per år. 
 

 
Figur 13 Historiske stasjonære utslipp i Evje og Hornnes 1991 – 2006. 
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Industri 
Statistikken viser en nedgang på 30 % for industri fra 1991 til 2000, som skyldes reduksjon i 
oljeforbruk. Utslippet har vært konstant siden 2000.  
 

Næring (herunder kommunale tjenester) 
Statistikken viser en nedgang med 47 % for næring fra 1991 til 2006. I gjennomsnitt gir dette 
en reduksjon på litt over 3 % per år.  
 

Husholdninger (boliger og fritidsboliger) 
Statistikken viser en nedgang med 42 % for husholdninger fra 1991 til 2006. I gjennomsnitt 
gir dette en reduksjon på ca 3 % per år. Reduksjonen skyldes trolig overgang til mer effektive 
oppvarmingsmetoder, redusert olje- og biobrenselforbruk. 
 

Avfall/deponigass 
Det er ingen utslipp i Evje og Hornnes i denne kategorien. Utslipp fra avfallsdeponi er listet 
under prosessutslipp.  
 

Prosessutslipp 
 
Prosessutslipp deles i kategoriene industri, landbruk, avfallsdeponier og andre 
prosessutslipp (utslipp fra løsemidler, bensindistribusjon, kommunale avløp og bruk av 
produkter). Prosessutslipp utgjør 31 % av det totale utslippet i Evje og Hornnes kommune. 
Totalt er prosessutslipp i kommunen redusert med 2 % fra 1991 til 2006. 
 
Viderefordelt på kategorier har prosessutslipp fra landbruk har gått ned med 14 % mens 
deponier har økt med 14 % i samme tidsrom. Prosessutslipp fra industri og andre 
prosessutslipp står samlet for kun 1,3 % av utslippene i kommunen. 
 

 
Figur 14 Historiske prosessutslipp i Evje og Hornnes 1991 – 2006 
 

Landbruk 
For landbruket er utslipp fordelt mellom lystgass (3/5) og metan (2/5). I Evje og Hornnes har 
utslipp fra landbruk gått ned med 14 % fra 1991 til 2006 (ca 1 % per år), men utslipp ligger 
fremdeles høyt sammenliknet med resten av fylket. SSB har statistikk på antall husdyr og 
areal dyrket mark på kommunenivå fra 2000. Denne viser at areal dyrket mark har økt, mens 
utslippene av lystgass har avtatt. Det har altså skjedd en effektivisering når det gjelder 
klimagassutslipp fra landbruket.  
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Deponier 
Utslipp fra avfallsdeponier er stort sett i form av metangassutslipp. I Evje og Hornnes har 
utslipp fra deponier økt med 14 % fra 1991 til 2006 (ca 1 % per år). Utslippet har vært relativt 
stabilt fra 1995 og utover. Utslipp fra deponi skyldes i første rekke avfallsdeponiet på 
Syrtveit. Utslippene er såpass små at det så langt ikke er ansett som drivverdig å samle og 
fakle av gassen. 

Industri og andre prosessutslipp 
Noe økning innen industri skyldes trolig økonomisk vekst og økt produksjon ved Skibsplast, 
samt nye bedrifter som Trebyggeriet, Evje Mekaniske m.m. Andre prosessutslipp ble 
redusert noe fra 1991 til 1995.  
 

Mobile kilder 
 
Utslipp fra mobile kilder kan fordeles på:  

1) veitrafikk 
a. person- og varebiler 
b. lastebiler og busser 

2) Båttrafikk (herunder fiske) 
3) Andre mobile kilder (traktorer, gressklippere, snøscootere m.m.)  

 
Utslipp fra mobile kilder utgjør 62 % av det totale utslippet i Evje og Hornnes i 2006, mens 
det i 1991 utgjorde 48 % av det totale utslippet.  
 
Fra 1991 til 2006 har mobile utslipp i kommunen økt med 48 % totalt (litt over 3 % per år). 
Størst økning var fra 1991 til 2000, mens tidsrommet 2000-2005 viser en mindre økning, for 
så å øke igjen fra 2005 til 2006.  
 

 
Figur 15 Historiske mobile utslipp i Evje og Hornnes 1991 – 2006 
 
Utslipp fra veitrafikk har økt med 37 % mens andre mobile kilder har økt med 109 %. 
Veitrafikk er imidlertid den absolutt største utslippskilden. 
 
Viderefordeling innen kategoriene i veitrafikk viser at utslipp fra person- og varebiler har økt 
med 25 % mens utslipp fra lastebiler og busser har økt med 81 %. Økningen innen person- 
og varetransport var størst mellom 1995 og 2000. 
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Veitrafikk 
De siste 6 år har kommunen hatt en årlig økning på 2 % per år i utslipp fra veitrafikk. Dette er 
en god del høyere enn nasjonale beregninger, som antar en årlig vekst på ca 1,5 %. 
Beregninger viser at ca 2/3 av utslippene fra veitrafikk kommer av trafikken på rv9 og rv42. 
Økningen er antatt å bl.a. skyldes utbygging av hytter på Hovden og Åseral, som særlig gjør 
seg gjeldende i helgene. Det er likevel verdt å merke seg at tungtrafikken har økt mest i hht 
statistikken (økning på 81 %). 
 

Båttrafikk 
SFT har ikke oppgitt tall for båttrafikk for Evje og Hornnes kommune. En antar at en mindre 
båttrafikk på Otra og andre farbare vassdrag kommer inn under andre mobile kilder. 
 

Andre mobile kilder 
Kategorien andre mobile kilder har hatt en økning på 109 % fra 1991 til 2006. 
 
Kategorien omfatter m.a. snøscootere og ATVer – som har økt formidabelt i perioden. Blant 
annet har tallet på løyver i kommunen økt fra ca 10 til ca 120 i samme tidsrom. Per 1.1.2009 
har antall snøscooterløyver i kommunen steget til 180. 
 

Totalutslipp per person 
I følge Lokal energiutredning (2007) er det totale utslippet per innbygger litt høyere i Evje og 
Hornnes enn i fylket som helhet, men ligger under gjennomsnittet for landet. Spesielt er 
utslippene av CH4 høye i Evje og Hornnes, som skyldes relativt store utslipp fra landbruk og 
avfallsdeponi. 
 

 
Figur 16 Klimagassutslipp per innbygger i Evje og Hornnes, Aust-Agder og Norge 
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Prognoser for energiforbruk og klimagassutslipp 
 
For å få et bilde av hvordan energiforbruket og klimagassutslippene kommer til å utvikle seg 
de neste årene er det utarbeidet prognoser. Disse bygger på NVEs anbefalinger når det 
gjelder stasjonært energiforbruk. Prognosene for mobilt energiforbruk og klimagassutslipp 
bygger på informasjon fra SFT. I tillegg er det tatt hensyn til befolkningsutvikling og 
kjente/sannsynlige utbygginger som hytteutbygginger og nærvarmeanlegg. Forutsetningene 
for prognosene er beskrevet i Vedlegg 4. 
 

Prognose stasjonært energiforbruk 
 
Det stasjonære energiforbruket i kommunen i 2006 var 66,6 GWh, derav var 51,7 GWh 
elektrisitet, 4,3 GWh petroleumsprodukter, 0,8 GWh gass og 9,8 GWh biobrensel.  
 
Prognosen nedenfor viser at vi kan vente en økning i forbruket på 8,4 GWh fram til 2020. Det 
er først og fremst innen husholdninger og fritidsboliger at forbruket øker, og det er antatt at 
det er elektrisitetsforbruket som øker. Det er antatt at et lite fjernvarmeanlegg med årlig 
produksjon på 1 GWh settes i drift i 2012. Anlegget vil levere varme til tjenesteytende sektor 
og for det meste fyres med biobrensel. Det er forventet at forbruket av elektrisitet og 
petroleumsprodukter vil avta når fjernvarmen innføres. 
 

 
Figur 17 Prognose fordelt på energibærer         Figur 18 Prognose fordelt på brukergruppe 
 
 

 
Figur 19 Prognose for produksjon av fjernvarme 
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Nyetablering av idrettsanlegg, og helse og skoleinstitusjoner innebærer økt energiforbruk. 
Det samme gjør nye kjøpesentre, hotell og så videre. I den grad det er mulig, i første rekke ut 
fra kommunens planarbeid, er det viktig å behandle nye etableringer individuelt. I denne 
prognosemodellen legges det opp til en jevn økning i energiforbruket innen tjenesteytende 
sektor som skyldes økningen i innbyggertallet i kommunen. I tillegg kommer flere planlagte 
utbyggingsprosjekter. 

 
Nye boligfelt er planlagt i Hornåsen (20 boliger) og Oddeskogen (40-50 boliger). Det 
planlegges også et stort antall nye hytter, både ved Gautestad, Himmelsyna/Høgås, 
Senumsheia og på Fjellestad. Det er antatt totalt ca 130 nye hytter. Det arbeides med å 
utvide Evjemoen Næringspark med ytterlige handel og næringsbedrifter, herunder flyskole. 
 

Prognose mobilt energiforbruk 
Det mobile energiforbruket i kommunen i 2006 var 50,3 GWh, derav var 31,4 GWh diesel og 
18,9 GWh bensin. Prognosen nedenfor viser at vi kan vente en økning i forbruket på 
11,1 GWh fram til 2020, som tilsvarer 1,5 % årlig. Økningen fra 2000 til 2006 har vært på 2 % 
per år. 
 

 
Figur 20 Prognose fordelt på energibærer        Figur 21 Prognose fordelt på brukergruppe 

 
Det er de siste årene kommet krav til innblanding av biodiesel i diesel, i tillegg til at det 
selges ren biodiesel og bensin som er 85 % bioetanol. I 2007 utgjorde biodiesel 1,6 % av all 
diesel som ble brukt i norsk veitransport. Det er i prognosen lagt inn at bio vil utgjøre 10 % av 
drivstoffet i 2020. 
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Prognose Klimagassutslipp 
 
Klimagassutslippet i kommunen i 2006 var 22 400 CO2-ekvivalenter. Prognosen i figuren 
under viser at vi kan vente en økning i utslippet på 1 600 CO2-ekvivalenter fram til 2020. 
Denne skyldes utelukkende økningen i mobil forbrenning. I figuren er også Norges 
forpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen innmerket sammen med målsettingen i 
Klimaforliket fra januar 2008. Skal Evje og Hornes ta sin andel av den reduksjonen i forhold 
til den norske målsettingen, må utslippet i kommunen reduseres med 8 900 tonn CO2-
ekvivalenter, altså nærmere 40 %, i forhold til dagens utslipp. I forhold til forventet utslipp i 
2020 må det reduseres med 10 500 tonn CO2-ekvivalenter. 
 

 
Figur 22 Prognose klimagassutslipp 
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Mål og strategier 
 
Kommunens hovedmål er å arbeide for å redusere klimagassutslippene, stabilisere 
energiforbruket og vri energibruken i en mer bærekraftig retning. Hovedmålet er at Evje og 
Hornnes kommune skal ha et bærekraftig energiforbruk, der utslippene av klimagasser 
reduseres i forhold til 2006-nivå. 
 
Kommunens virkemidler kan deles inn slik: 
 

Kommunen som forvaltningsmyndighet 
- Lovverk, bestemmelser og retningslinjer 
- Areal- og transportplanlegging 
- Energiplanlegging 
 
Kommunen som eier av bedrifter 
- Eierskap i energibransjen 
- Eierskap i kommunale bedrifter og andre bedrifter 
- Eiendomsforvalter 
 
Kommunen som samfunnsutvikler 
- Økonomisk støtte 
- Fellesprosjekter med private og andre offentlige instanser 
- Informasjon og holdningsskapende arbeid 

 
Kommunen har utarbeidet målsettinger og strategier for de områdene kommunen ønsker å 
prioritere i det langsiktige arbeidet med energi- og klimaspørsmålet. Strategier viser de 
overordnede fokusområdene, mens tiltakene i Handlingsplanen er på et mer konkret nivå. 
 

Kommunal drift  

Målsettinger 

Målsetting 1 
Kommunen har som mål å energieffektivisere sine bygg med 10 %. Det er allerede innført 
mange ENØK-tiltak, og det jobbes kontinuerlig med oppgaven. ENØK-forprosjektet som er 
påbegynt viser at dette er et ambisiøst mål.  
 

Strategier 
Tabellen under viser kommunens strategier for å nå sine mål for driften 
 

 Strategi Område 

1 Arbeide for energieffektiv drift av kommunale bygg og anlegg 
Kommunal drift, 
Stasjonært 
energiforbruk 

2 
Ta hensyn til klimaproblematikken i all plansammenheng og 
sammenheng med innkjøp og drift 

Kommunal drift, 
Planarbeid 
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Kommunen som samfunnsutvikler 

Målsettinger 

Målsetting 1 
Kommunen vil i sin plan- og pådriverrolle arbeide for å redusere klimagassutslippene med 
10 % i forhold til 2006-nivå i kommunen som geografisk område. I tillegg til de lokale 
tiltakene vil teknologiutvikling og utvikling innen fornybar drivstoff i transportsektoren være av 
avgjørende betydning for å klare å oppnå denne reduksjonen. 

Målsetting 2 
Kommunen vil være en pådriver for fornybar kraft- og varmeproduksjon.  
 

Strategier 
Tabellen under viser kommunens strategier for å nå sine mål som samfunnsutvikler 
 

 Strategi Område 

1 
Arbeide for større fleksibilitet i valg av energikilder, slik at 
lokalsamfunnet er best mulig rustet mot fremtidige endringer i 
energitilgang/-priser 

Stasjonært 
energiforbruk 

2 
Arbeide for at klimagassutslippene i Evje og Hornnes reduseres 
primært gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid 

Avfall, landbruk, 
energiforbruk, 
holdningsskapende 

3 Arbeide for utnyttelse av lokale energiressurser  
Kraft- og 
varmeproduksjon 
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Handlingsplan – konkrete tiltak 
 
Energi- og klimaplanen tar for seg tiltak for omlegging av energibruk og reduksjon i 
energiforbruk og klimagassutslipp der kommunene har innvirkning på gjennomføringen. Det 
vil også være regionale, nasjonale og internasjonale tiltak som vil ha stor innvirkning på 
utviklingen i energi- og klimasituasjonen på kommunenivå, men som ikke er hensiktsmessig 
å ta for seg i denne planen. Dette er for eksempel satsing på teknologiutvikling og utnyttelse 
av fornybar energi i bilindustrien samt utgangspunktet som gis gjennom rammebetingelser, 
lovverk og støtteordninger.  
 
Det er både kvantitative og kvalitative målsettinger. Kvantitative mål er for eksempel å spare 
energi (kWh) og redusere klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), mens kvalitative mål kan 
være øke kompetanse om energi og klima og bevisstgjøring angående klimautfordringene.  
 
Tiltakene er systematisert under de ulike satsningsområdene. Der det har vært mulig å anslå 
kostnader og virkninger for de ulike tiltakene er det lagt inn. De aktuelle tiltakene er 
beskrevet og tar i den grad det er mulig for seg:  
 

 Hvilke målsetting/målsettinger tiltaket knyttes mot 

 Indikatorer for oppfølging av tiltaket  

 Tidsperiode for gjennomføring av tiltaket 

 Ansvarlige aktører 

 Kostnadsvurdering av tiltaket 
 

Kommunal drift 
Evje og Hornnes har flere muligheter til å gjøre sin egen drift mer energieffektiv og 
miljøvennlig. Tiltakene vil ofte være lønnsomme for kommunen og samtidig gi god 
signaleffekt ovenfor innbyggerne.  
 

Tiltak 1 Følge opp anbefalingene fra forprosjektet 

Energieffektivisering i kommunale bygg 
 
Beskrivelse: Forprosjektet er utført parallelt med arbeidet med Energi- og klimaplan og vil 

avsluttes med konkrete anbefalinger til videre tiltak. Disse følger kommunen opp. 

Målsetting: Redusere energiforbruket i kommunale bygg  

Indikator: Energiforbruk i kommunale bygg (kWh/m2) 

Tidsperiode for gjennomføring: Innen 2014 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen  

Kostnadsvurdering: Betydelig. Økonomisk støtte til videre forprosjekt og til gjennomføring 

fra Enova 
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Tiltak 2 Miljøsertifisere egne bygg og driftsenheter 
 
Beskrivelse: Miljøsertifisering går ut på å gjøre en vurdering av en enhet, både med tanke 

på HMS, energiforbruk, arbeidsmiljø, innkjøp, transport, utslipp og avfall. Evje og Hornnes er 

Miljøfyrtårnkommune, og vil følge opp dette ved å få sertifisert alle sine bygg og 

driftsenheter. Ved å miljøsertifisere egen drift setter man et godt eksempel for andre bedrifter 

i kommunene 

Målsetting: Sertifisere alle kommunale enheter, 3 per år 

Indikator: Antall sertifiserte enheter 

Tidsperiode for gjennomføring: Innen 2014 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen  

Kostnadsvurdering: Lav 

 
 

Tiltak 3 Miljøvennlig innkjøpsprofil 
 
Beskrivelse: Driften av Evje og Hornnes kommune fører til klimagassutslipp andre steder 

både i Norge og utlandet pga utslipp ved produksjon og frakt av de varer kommunen 

konsumerer. Kommunen vil derfor ha en bevisst holdning til sine innkjøp og i samarbeid med 

OFA øke kunnskapen om miljøvennlige innkjøp og de muligheter man har til å stille krav til 

leverandører. 

Målsetting: Reduserte klimagassutslipp globalt, bevisstgjøring av ansatte 

Indikator:  

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen  

Kostnadsvurdering: Lav 

 
 

Tiltak 4 Utrede klimakonsekvenser for kommunen 
 
Beskrivelse: Kommunen vil utrede hvilke konsekvenser klimaendringene får for naturen, 

innbyggerne og fremtidige utbygginger i kommunen.  

Målsetting: Underlag til andre planer 

Indikator: Utarbeidet konsekvensutredning 

Tidsperiode for gjennomføring: Innen 2012 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen  

Kostnadsvurdering: Lav 
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Stasjonært energiforbruk 
Kommunen vil fortsette sitt arbeid med å effektivisere energiforbruket i egne bygg og vil bidra 
til at det blir fokus i samfunnet på effektivisering av energibruken. 
 
I Evje og Hornnes kommune sto energiforbruk i tjenesteytende sektor for 19 % av det totale 
energiforbruket i kommunen, mens det sto for 3,5 % av klimagassutslippene. Som for 
husholdningene skyldes den lave utslippsandelen av klimagasser at oljeforbruket i 
tjenesteytende sektor er lavt, og elektrisitetsforbruket i Norge regnes som utslippsfritt. 
 

Tiltak 5 Kartlegge oljekjeler i bedrifter og informere om 

støtteordninger 
 
Beskrivelse: Tjenesteytende sektor forbruker hvert år ca 2 GWh petroleumsprodukter, og 

forbruket har holdt seg konstant de siste seks årene. Kommunen kartlegger hvilke bedrifter 

som benytter olje til oppvarming, og sender ut informasjon om konverteringsmuligheter og 

støtteordninger. Et alternativ er å be Enova gjøre del to av tiltaket.  

Målsetting: Redusere klimagassutslippene  

Indikator: Forbruket av petroleum i tjenesteytende sektor 

Tidsperiode for gjennomføring: Innen 2012 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen i første omgang, så 

bedriftene 

Kostnadsvurdering: Lav for kommunen, bedriftene kan søke støtte fra Enova 

 
 

Tiltak 6 Utarbeide energiutredninger ved nye utbygginger 
 
Beskrivelse: Ved nye utbygginger skal det utarbeides energiutredninger som tar for seg 

både mulighetene for felles varmesentral og om det kan være aktuelt med lavenergi boliger 

Målsetting: Redusere energiforbruket 

Indikator: Energiforbruk i husholdningene og tjenesteytende sektor 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, utbyggere  

Kostnadsvurdering: Lav 
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Kraft- og varmeproduksjon 
Produksjon av ren kraft vil bidra til reduserte klimagassutslipp i global sammenheng. Det vil 
også være en mulig inntektskilde lokalt. Det satses i dag på utbygging av småkraft selv om 
gode rammevilkår er avgjørende for at utbygginger skal skje. 
 
I Evje og Hornnes er det også mulig med større vannkraftutbygginger, for eksempel i 
Fennefossen og Syrtveitfossen, men dette behandles ikke i energi- og klimaplanen.  
 

Tiltak 7 Utarbeide kommunal småkraftplan 
 
Beskrivelse: I følge NVEs småkraftkartlegging fra 2004 er det 20 potensielle småkraftverk i 

kommunen. Formålet med en kommunal småkraftstrategi er å forenkle kommunal 

godkjennelse og gjøre det mulig å samordne konsesjonssøking hos NVE. Det er også mulig 

å inkludere nabokommuner i en slik plan.  

Målsetting: Økt fornybar kraftproduksjon 

Indikator: GWh/år fornybar kraftproduksjon 

Tidsperiode for gjennomføring: Innen 2015 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen 

Kostnadsvurdering: Middels for kommunen. For utbygging av små vannkraftverk vil 

utbyggingsprisen ligge mellom 3-5 kr/kWh produsert energi, og noe lavere for større 

utbygginger. 

 
 

Tiltak 8 Legge til rette for nærvarme 
 
Beskrivelse: Nærvarmeanlegg basert på fornybare energibærere er vurdert for ulike 

områder i kommunen og det er konkludert med at det ikke er gjennomførbart av økonomiske 

grunner i dag. Kommunen vil imidlertid legge til rette for varmesentral på Evjemoen og i 

området rundt skolene, slik at investeringene blir lavest mulig når denne situasjonen endrer 

seg.  

Målsetting: Øke fornybar varmeproduksjon 

Indikator: Energiforbruk fra fornybare energibærere i tjenesteytende sektor (GWh/år) 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, utbyggere 

Kostnadsvurdering: Betydelig. Mulig med økonomisk støtte fra Enova.  
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Mobil forbrenning  
I Evje og Hornnes står mobil forbrenning for hele 61 % av klimagassutslippene og 43 % av 
det totale energiforbruket. Det er innen dette satsingsområdet innbyggerne har størst 
mulighet til å bidra til reduksjoner.  

 

Tiltak 9 Arbeide for en interkommunal areal- og transportplan 

for Setesdalen  
 
Beskrivelse: Et samarbeid mellom kommunene i Setesdalen om en areal- og transportplan 

vil kunne føre til lettere saksbehandling ved byggesaker og bedre kollektivt samarbeid 

mellom nabokommunene. Også positivt i forhold til behandling hos fylkesmannen. 

Målsetting: Stabilisere klimagassutslipp 

Indikator: Klimagassutslipp fra transportsektoren 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunene i samarbeid med Setesdal 

regionråd, Aust-Agder fylkeskommune og fylkesmannen 

 
 

Tiltak 10 Bedre gang og sykkelveier i sentrumsområder 
 
Beskrivelse: Bedre gang- og sykkelveier for å stimulere til at flere sykler til jobb/skole/ butikk 

og andre mindre kjøreavstander.  

Målsetting: Stabilisere klimagassutslipp 

Indikator: km gang- og sykkelvei per innbygger  

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, innbyggerne 

 
 

Tiltak 11 Opprettholde kollektivtilbud 
 
Beskrivelse: Kommunen vil arbeide for at busstilbudet inn og ut av kommunen 

opprettholdes. Det anses at det ikke er grunnlag for økt kollektivtransport i kommunen.   

Målsetting: Stabilisere klimagassutslipp 

Indikator: Antall reisende 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, busselskap, innbyggerne 
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Tiltak 12 Bedre parkeringstilbudet for mindre kjøring 
 
Beskrivelse: Kommunen vil legge til rette med parkeringsplasser langs hovedveiene som vil 

gjøre kollektivtransport mer attraktivt. Bedre parkeringstilbud ved friluftsområder vil også 

vurderes der dette kan korte ned kjørelengden. 

Målsetting: Redusere klimagassutslipp 

Indikator: Antall nye parkeringsplasser 

Tidsperiode for gjennomføring: 2014 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, innbyggerne 

 
 

Avfall 
På Syrtveit ligger den interkommunale avfallsplassen, som står for 14 % av utslippene i 
kommunen. 
 

Tiltak 13 Vurdere muligheter for alternativ avfallshåndteringen 
 
Beskrivelse: I forbindelse med deponiforbudet som trådte i kraft 1.juli 2009 ble det endring i 

avfallshåndteringen. Kommunen vil nå vurdere alternative løsninger for å unngå unødvendig 

frakt av avfall. Interkommunalt utredningsarbeid pågår og kommunen vil følge anbefalingene 

fra utredningen. 

Målsetting: Redusere klimagassutslipp 

Indikator:  

Tidsperiode for gjennomføring: Innen 2010 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, Setesdal Miljø og 

Gjenvinning IKS 

 
 

Tiltak 14 Vurdere fakling av metangass fra eksisterende fylling 
 
Beskrivelse: Høsten 09 vil det foretas nye utslippsmålinger av utslippene fra Syrtveit 

avfallsplass. Basert på disse vil fakling vurderes. 

Målsetting: Redusere klimagassutslipp 

Indikator: Antall tonn metangass avfaklet 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, Setesdal Miljø og 

Gjenvinning IKS 
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Landbruk 
Når det gjelder klimagassutslipp fra landbruket, er dette den eneste aktøren som også er 
med på å redusere utslippene ved CO2, ved binding i plantemasse og jord. Binding av CO2 i 
norsk skog er antatt å redusere totalutslippet med 50 % - selv om dette ikke kommer fram i 
noe regnskap. 
 

Tiltak 15 Tilrettelegge for bruk av biomasse til oppvarming 
 

Beskrivelse: Kommunen vil ta en aktiv rolle i forhold til å stimulere til økt bruk av biomasse 

til oppvarming, for eksempel ved å legge til rette for flisproduksjon. AT Skog og eventuelt 

andre organisasjoner kontaktes for å se på muligheter og behov knyttet til flisproduksjon i 

kommunen. Kommunen vil blant annet kunne tilby areal for lagring/tørking av flis. 

Gjennomføring av tiltaket må sees i sammenheng med utviklingen i behovet for flis.  

Målsetting: Økt varmeproduksjon 

Indikator: kWh produsert flis 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, fylkesmannen (Grønn 

varme i Agder), Innovasjon Norge med støtteordninger  

Kostnadsvurdering: Lav 

 
 

Tiltak 16 Utrede mulighetene for biogassproduksjon fra 

husdyrgjødsel på større gårder 
 

Beskrivelse: Biogassproduksjon fra husdyrgjødsel skal være lønnsomt for gårder med flere 

enn 30 kyr. I Evje og Hornnes finnes det gårder på denne størrelsen og i dialog med disse 

undersøkes mulighetene for å etablere et slikt anlegg som kan levere varme til nærliggende 

bygg.  

Målsetting: Redusere klimagassutslipp, øke fornybar varmeproduksjon 

Indikator: Antall kWh varme levert 

Tidsperiode for gjennomføring: Innen 2012 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, større gårdbrukere  

Kostnadsvurdering: Betydelig  
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Tiltak 17 Aktiv skogpleie for å sikre CO2-binding 
 

Beskrivelse: Man sier at skogen binder CO2 fordi CO2 lagres i trevirket, inntil det forbrennes 

eller råtner. På kort sikt er det derfor et viktig tiltak for å begrense virkningen av 

klimagassutslippene. Kommunen vil arbeide for å bevare skogen og sørge for god tilvekst. 

Målsetting: Redusere klimagassutslipp globalt 

Indikator: Ung skog i nye hogstfelt 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, skogeiere  

Kostnadsvurdering: Lav 

 

Tiltak 18 Ivareta gamle slåttemyrer for effektiv CO2-lagring 
 
Beskrivelse: På samme måte som skogen binder CO2 binder også myrene en betydelig 

andel CO2. Områdene med slåttemyrer er kartlagt i forbindelse med Biologisk mangfold-

kartleggingen, og kommunen vil sikre at nydyrking ikke finner sted. 

Målsetting: Redusere klimagassutslipp globalt 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen  

Kostnadsvurdering: Lav 

 

Tiltak 19 Redusere utslipp av klimagasser fra jordbruksareal 
 
Beskrivelse: Utslipp av klimagasser fra jordbruksarealer øker ved overgjødsling, jordarbeid i 

forkant av lange perioder uten vekst, jordpakking og vassjuk mark. Utslipp fra nydyrking 

av myr og mindre produktiv jord er betraktelig større enn fra dyrket jord holdt i hevd. Utslipp 

fra beitemark er lavere enn utslipp fra åkerjord. Verden vil trenge mer mat i framtida, 

jordbruket må derfor øke matproduksjon og samtidig begrense klimagassutslippene ved å ta 

godt vare på naturgrunnlaget. Riktig gjødsling, riktig arealbruk og riktig jordarbeid er 

løsninger som vil bidra til best matproduksjon og motvirke unødig utslipp av klimagasser. 

Kommunen vil ivareta dyrket og dyrkbar jord gjennom god arealplanlegging og drive aktivt 

informasjonsarbeid for økt CO2-binding i jord ved å stimulere til endret jordarbeiding 

(stubbåker) og hindre at dyrket mark går ut av produksjon - bl.a. ved å arbeide for at det blir 

innført tilskuddsordninger til grøfting av vassjuk mark. 

Målsetting: Redusere klimagassutslipp, styrke jordvern  

Indikator: Klimagassutslipp fra primærnæringen 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, jordbrukere  

Kostnadsvurdering: Lav 
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Holdningsskapende 
For å nå målsettinger om redusert energiforbruk og reduserte klimagassutslipp er det 
nødvendig at hver av innbyggerne i kommunen bidrar noe, gjennom endring i forbruk- og 
aktivitetsmønster. Derfor er holdningsskapende arbeid et viktig satsingsområde selv om 
resultatene er vanskelig å måle. 

 

Tiltak 20 Innføre Enovas regnmakerprogram, WWFs klimaskole 

eller lignende 

 

Beskrivelse: Kommunen ønsker å tilby sine ansatte og skoleelever undervisning innen klima 

og energi. Det kan for eksempel være ved innføring av Regnmakerprogrammet for 

barneskoleelevene og WWFs klimaskole for ungdomsskoleelevene og kommunens ansatte. 

Regnmakeren er et prosjektprogram som er rettet mot barneskoletrinnet, 4.-7.klassetrinn 

som skal involvere, engasjere og skape interesse for energi hos barn og unge. Enova ønsker 

med dette å gi et helhetlig program for undervisningen om temaene energi og klima og tilbyr 

undervisningsmateriell og lærerkurs. WWFs klimaskole er utviklet som tre webvideoer for å 

lære ”folk flest” mer om klimasammenhengene og er anbefalt av Miljøverndepartementet. 

Evje og Hornnes kommune innfører Regnmakerskolen eller tilsvarende, samt oppfordrer sine 

ansatte og alle ungdomsskoleklassene til å gjennomgå tilpasset undervisning om 

klimaspørsmål. 

Målsetting: Stabilisere klimagassutslipp, drive holdningsskapende arbeid 

Indikator: Antall personer som har gjennomgått undervisning 

Tidsperiode for gjennomføring: 2010 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen  

Kostnadsvurdering: Materiell er gratis. 

 

Tiltak 21 Informere om tiltak og muligheter for 

energieffektivisering og klimagassreduksjoner på kommunens 

hjemmesider 
 
Beskrivelse: Sette energi- og klimainformasjon på agendaen både på kommunens 

servicekontor og hjemmeside. Dette kan være linker til aktuelle nettsider, informasjon om 

Enovas svartelefon, informasjon om www.klimaklubben.no og om Enovas støtteordninger for 

blant annet biokjeler og ulike varmepumpeløsninger.  

Målsetting: Stabilisere klimagassutslipp, drive holdningsskapende arbeid 

Indikator: Nettside  

Tidsperiode for gjennomføring: Innen 2010 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen  

Kostnadsvurdering: Lav 

http://www.klimaklubben.no/
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Tiltak 22 Sende ut populærversjon av energi- og klimaplan til 

kommunens innbyggere 
 
Beskrivelse: Lage en kort populærversjon av energi- og klimaplanen og sende denne ut til 

innbyggerne for å informere og motivere kommunens innbyggere til å delta i energi- og 

klimaarbeidet. 

Målsetting: Stabilisere klimagassutslipp, redusere energiforbruk, drive holdningsskapende 

arbeid 

Indikator: Utsendt populærversjon 

Tidsperiode for gjennomføring: Innen 2010 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen  

Kostnadsvurdering: Middels 

 
 

Tiltak 23 Oppfordre til å unngå tomgangskjøring 
 
Beskrivelse: I sentrum av Evje er det betydelig tomgangskjøring. Ved hjelp av 

informasjonsplakater vil kommunen oppfordre til å unngå unødvendig tomgangskjøring. 

Målsetting: Redusere klimagassutslipp, redusere energiforbruk, drive holdningsskapende 

arbeid 

Indikator: Informasjonsplakat 

Tidsperiode for gjennomføring: 2010 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, bilister  

Kostnadsvurdering: Lav 

 
 

Tiltak 24 Informasjonsgiving ved byggesaksbehandling 
 
Beskrivelse: Kommunen øker sin bevissthet rundt muligheten for spredning av informasjon 

relatert til energiforbruk ved byggesaksbehandling. For eksempel kan infoarket ”Ny bolig –

nye strømvaner?” legges ved korrespondanse til private utbyggere. 

Målsetting: Redusere energiforbruk, drive holdningsskapende arbeid 

Indikator: Mindre spesifikt energiforbruk 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen  

Kostnadsvurdering: Lav 
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Tiltak 25 Påvirke bedrifter til miljøsertifisering 
 
Beskrivelse: Miljøsertifisering går ut på å gjøre en vurdering av en enhet, både med tanke 

på HMS, energiforbruk, arbeidsmiljø, innkjøp, transport, utslipp og avfall. Evje og Hornnes er 

Miljøfyrtårnkommune, og vil i tillegg til å få sertifisert alle sine bygg og driftsenheter engasjere 

egen sertifisør og oppmuntre andre bedrifter til miljøsertifisering. Flere bedrifter, spesielt 

innen turistnæringen, opplever at det stilles krav til miljøsertifisering for å bli vurdert som 

leverandør.  

Målsetting: 90 % av bedriftene (med mer enn 1 ansatt) miljøsertifiseres 

Indikator: Antall sertifiserte enheter per år 

Tidsperiode for gjennomføring: Kontinuerlig 

Aktører (kommunalt ansvarlig og andre aktører): Kommunen, bedriftsledere  

Kostnadsvurdering: Lav for kommunen, ca 50 000 for bedriftene 
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Oppsummering av tiltakene 

TILTAK Satsingsområde Gjennomføring innen

Tiltak 1 Følge opp anbefalingene fra forprosjektet 

Energieffektivisering i kommunale bygg Kommunal drift 2014

Tiltak 2 Miljøsertifisere egne bygg og driftsenheter Kommunal drift 2014

Tiltak 3 Miljøvennlig innkjøpsprofil Kommunal drift Kontinuerlig

Tiltak 4 Utrede klimakonsekvenser for kommunen Kommunal drift 2012

Tiltak 5 Kartlegge oljekjeler i bedrifter og informere om 

støtteordninger Stasjonær energibruk 2012

Tiltak 6 Utarbeide energiutredninger ved nye utbygginger Stasjonær energibruk Kontinuerlig

Tiltak 7 Utarbeide kommunal småkraftplan Kraft- og varmeproduksjon 2015

Tiltak 8 Legge til rette for nærvarme Kraft- og varmeproduksjon Kontinuerlig

Tiltak 9 Arbeide for en interkommunal areal- og transportplan for 

Setesdalen Mobil forbrenning Kontinuerlig

Tiltak 10 Bedre gang og sykkelveier i sentrumsområder Mobil forbrenning Kontinuerlig

Tiltak 11 Opprettholde kollektivtilbud Mobil forbrenning Kontinuerlig

Tiltak 12 Bedre parkeringstilbudet for mindre kjøring Mobil forbrenning 2014

Tiltak 13 Vurdere muligheter for alternativ avfallshåndteringen Avfall 2010

Tiltak 14 Vurdere fakling av metangass fra eksisterende fylling Avfall Kontinuerlig

Tiltak 15 Tilrettelegge for bruk av biomasse til oppvarming Jordbruk Kontinuerlig

Tiltak 16 Utrede mulighetene for biogassproduksjon fra husdyrgjødsel 

på større gårder Jordbruk 2012

Tiltak 17 Aktiv skogpleie for å sikre CO2-binding Jordbruk Kontinuerlig

Tiltak 18 Ivareta gamle slåttemyrer for effektiv CO2-lagring Jordbruk Kontinuerlig

Tiltak 19 Redusere utslipp av klimagasser fra jordbruksareal Jordbruk 2012

Tiltak 20 Innføre Enovas regnmakerprogram, WWFs klimaskole eller

lignende Holdningsskapende 2010

Tiltak 21 Informere om tiltak og muligheter for energieffektivisering 

og klimagassreduksjoner på kommunens hjemmesider Holdningsskapende 2010

Tiltak 22 Sende ut populærversjon av energi- og klimaplan til 

kommunens innbyggere Holdningsskapende 2010

Tiltak 23 Oppfordre til å unngå tomgangskjøring Holdningsskapende 2010

Tiltak 24 Informasjonsgiving ved byggesaksbehandling Holdningsskapende Kontinuerlig

Tiltak 25 Påvirke bedrifter til miljøsertifisering Holdningsskapende Kontinuerlig  
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Forventet virkning av tiltakene 
 
Det er forventet at de foreslåtte tiltakene vil ha følgende virkning innen 2015: 

• Effektivisert energiforbruk i tjenesteytende sektor og husholdninger med 10 % 
• Alt olje- og gassforbruk erstattet med biobrensel 
• Stabilisert klimagassutslipp fra persontrafikk på dagens nivå 
• Økt CO2-binding i skog og slåttemyrer 
• Redusert klimagassutslipp fra jordbruk (ca 10 %) 
• Mer bevisste innbyggere og ansatte 

 
Legger man i tillegg inn at ny teknologi og mer tilgjengelig biodrivstoff vil føre til 10 % 
reduksjon i utslippene fra vegtrafikk, gir det er reduksjon i klimagassutslippene på ca 14 % i 
forhold til 2006-nivået. Figuren under viser at klimagassutslippene i kommunen dermed 
ligger på nivå med Kyoto-forpliktelsen. Dette må sies å være en optimistisk prognose. 
 
 

 
Figur 23 Justert prognose for klimagassutslipp i Evje og Hornnes kommune 
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Gjennomføring og oppfølging  
 
Energi- og klimaplanen omfatter en rekke temaer, fagområder, målsettinger og tiltak som til 
sammen utgjør kommunens arbeid med klima og energibruk. Planen gjelder alle deler av 
kommunens virksomhet både i tjenesteyting, planlegging og forvaltning, i forholdet til 
samfunnet og i drift av egen virksomhet. 
 
Energi- og klimaplanen er et styringsdokument og verktøy for: 
 

 Kommunens politikere 

 Kommunens administrasjon og saksbehandlere 
 

Energi- og klimaplanen er et grunnlag for informasjon og undervisning for: 
 

 Skolene  

 Kommunens innbyggere 
 

Energi- og klimaplanen er grunnlag for søknader om: 
 

 Tilskudd fra statlige og regionale myndigheter 
 
Energi- og klimaplanen er bygd opp med 
grunnlag i nasjonale og regionale planer 
og målformuleringer, og tilpasset den 
lokale virkelighet og ambisjoner i 
kommunen. Dersom energi- og 
klimaplanen skal bli et levende dokument 
og dermed gi kommunene, næringslivet 
og innbyggere en mulighet til å bidra i de 
enkelte tiltak må det legges opp til en 
aktiv oppfølging av energi- og 
klimaplanen.  
 
Det er rådmannen i kommunen som har 
ansvaret for å utarbeide et energi- og 
klimaprogram basert på målsettinger og 
tiltak som er beskrevet i planen. 
Programmet skal utarbeides årlig og 
arbeidet med å følge opp og gjennomføre 
tiltak skal legges fram til politisk 
behandling.  
 
Det kan være hensiktsmessig å se den 
årlige evalueringen av energi- og 
klimaprogrammet med resultater i 
sammenheng med utarbeidelsen av 
budsjettet for kommende år. 
 
Figuren til høyre viser et bilde av energi- 
og klimaplanlegging presentert i Enovas 
veileder nr.1 for energi- og klimaplaner fra 
2007. 
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I tillegg til den årlige gjennomgangen av status på de ulike tiltakene med resultater skal 
energi- og klimaplanen revideres hvert fjerde år som et ledd i arbeidet med kommuneplanen. 
I løpet av perioden fram til 2020 vil det være mange ting som endrer seg med hensyn på den 
globale utvikling, rammebetingelser nasjonalt og lokalt, noe som fordrer at planen blir revidert 
jevnlig.  
 
For tiltakene i prioriteringslista er det knyttet til en periode for gjennomføring og en vurdering 
om hvilken målsetting de ulike tiltakene vil ha innflytelse på. Alle tiltakene er knyttet opp til de 
seks hovedmålsetningene, som vil fungere som målindikatorer på utviklingen. Det er derfor 
viktig å ha gode oppfølgingsverktøy for å kunne dokumentere konsekvenser av de 
gjennomførte tiltakene. 
 
Kommunen vil benytte følgende verktøy i oppfølgingen av energi- og klimaplanen: 
 

1. Stasjonært energistatus for kommunen som geografisk område 
Energiutredningene som utarbeides av Agder Energi Nett AS skal brukes som 
oppfølging av den generelle utviklingen i energiforbruket i kommunen. Utredningen 
gir et godt bilde av utviklingen av stasjonært energiforbruk for alle brukergrupper.  
 

2. Mobilt energistatus og klimagasstatus for kommunen som geografisk område 
Energiutredningen må suppleres med data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 
utviklingen av energiforbruk i transportsektoren og for utviklingen i klimagassutslipp. 

 
3. Energiregnskap for kommunal virksomhet 

For å kunne følge opp utviklingen i blant annet energiforbruket i kommunal 
virksomhet bør det etableres et systematisk energioppfølgingssystem som kan 
leverer gode rapporter. Rapportene bør rapportere på målpunkter som er aktuelle i 
forbindelse med oppfølging av tiltak i energi- og klimaplanen. 

 
4. Klimagassregnskap for kommunal virksomhet 

For å følge opp klimagassutslippet fra kommunens egen drift kan det etableres et 
klimagassregnskap som årlig kan danne grunnlag for en drøfting i kommunestyret om 
utviklingen og hvilke effekt de gjennomførte tiltakene har hatt for utviklingen.  

 
Informasjon om den generelle utviklingen i kommunen og resultatene fra de nevnte 
rapportene innarbeides i en samlet evalueringsrapport som legges fram for formannskapet. 
Denne rapporten danner grunnlag for prioriteringer og budsjetter for den kommende periode. 
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Vedlegg 1 Ordliste og referanser 
 

Ordliste 
Areal- og transportplan: St. meld. Nr. 16. (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 
   innebærer at det skal legges vekt på å tilrettelegge for bruk av sykkel 
   og kollektive transportformer ved utforming av utbyggingsmønster og 
   transportsystemer. Gjelder særlig byer, men også tettstedsutforming. 
 
Biomasse:   Trær og planter 
 
Biobrensel:  Brensel som har sitt utgangspunkt i biomasse 
   Eksempel: Ved, pellets, flis, bark, biodiesel osv 
 
Bioenergi:  Energi som avgis fra biomasse 
 
Biologisk mangfold: Et begrep som omfatter alle variasjoner av livsformer som finnes på 
   jorda; planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffet deres og det  
   samspillet de er en del av. Begrepet omfatter summen av alle arter 
   som lever i et område, variasjonen i arvematerialet innefor artene og 
   variasjoner mellom ulike livsmiljøer og deres økologiske prosesser. 
 
Bærekraftig utvikling: En samfunnsutvikling hvor uttak og bruk av alle slags ressurser 

tilpasses Jordas økologiske forutsetninger, slik at livsgrunnlaget for 
både dagens og kommende generasjoner kan opprettholdes. 

 
CDM (Clean Development Mechanism): Et system for salg av utslippskvoter fra u-land til i-

land. CDM er knyttet til Kyotoavtalen og innebærer at selskaper i i-land 
kan sikre seg kvoter ved å finansiere utslippsreduksjoner i land som 
selv ikke er forpliktet til å holde sine utslipp under en bestemt grense. 

 
CO2- ekvivalenter: En omregning av den drivhuseffekten en klimagass har, sammenliknet 

med CO2. Ved hjelp av en skala regnes utslipp av klimagasser om til 
CO2-ekvivalenter. 

 
Drivhuseffekten: Atmosfærens evne til å slippe gjennom kortbølget stråling (solstråler), 

og å absorbere langbølge stråling (varmestråling) fra jorda. Det skilles 
mellom den naturlige og den menneskeskapte drivhuseffekten. 

 
Effekt:  Energi eller utført arbeid per tidsenhet, målt i Watt (W) eller kilowatt 

(kW) 
 
Energi: Evne til å utføre mekanisk arbeid eller varme, produkt av effekt og tid. 

Måles i kilowattimer (kWh) eller juole (J). Finnes i en rekke former: 
potensiell, kinetisk, termisk, elektrisk, kjemisk, kjernefysisk, osv. 

 
Energibegreper: kWh (kilowattimer), MWh (megawattimer=1000kWh), GWh 

(gigawattimer= 1000 MWh og1 mill kWh), TWh (terrawattimer= 1000 
gigawattimer og 1 milliard kWh). Det norske forbruk av elektrisk energi 
er gjennomsnitt på ca 125 TWh/år. 

 
Energiforbruk: Må knyttes til et objekt for å gi mening, f. eks. energiforbruket i et bygg. 
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Energibærer: Fysisk form som energi er bundet i, for eksempel olje, kull, gass og 
elektrisitet. I bygg kan vann, vanndamp, væsker (som kjølemedium) og 
luft også være energibærere. 

Energieffektivitet: Et mål på hvor mye nytte i form av komfort eller produksjon en får av 
den energien som blir brukt. For boliger kan energieffektiviteten måles 
som forholdet mellom antall kvadratmeter oppvarmet areal og 
energibruket. 

 
Energiforvaltning: Styring og administrering av energitilgang og energiforbruk i en 

virksomhet. 
 
Energikilde: Energiressurs som kan utnyttes direkte eller omdannes til en 

energibærer. 
 
Energikvalitet: Evnen til å utføre mekanisk arbeid. Nytten av ulike energiformer. 

Elektrisitet har høyest energikvalitet av alle energibærere. 
 
Energiledelse: Den del av virksomhetens ledelsesoppgaver som aktivt sikrer at 

energien utnyttes effektivt. 
 
Energimiks: Sammensetning av ulike energibærere. 
 
Energisparing: Tiltak som gir redusert energiforbruk som følge av redusert nytte, for 

eksempel å senke romtemperaturen. 
 
Energisystem: Et begrep som innbefatter alt fra kilder, produksjon, distribusjon og 

anvending av forskjellige typer energi. 
 
Enova: Statlig foretak etablert for å fremme miljøvennlig omlegging av 

energiforbruk og energiproduksjon i Norge. Virksomheten finansieres 
gjennom påslag på nettariffen og over Statsbudsjettet. 

 
ENØK: Energiøkonomisering; alle de samfunnsøkonomiske forbedringene ved 

bruken av energi som fører til høyere produktivitet, mer fleksibilitet, og 
som gir bedre miljø. 

 
ENØK-tiltak:  Adferdsmessige eller tekniske tiltak som resulterer i mer effektiv 

energibruk. 
 
EUs bygningsdirektiv: Målet med direktivet er at byggets energiegenskaper skal påvirke den 

markedsmessige vurderingen av bygget. Energimerking vil kunne bidra 
til investeringer, både i energieffektivisering fornybar energiproduksjon 
som pelletskamin eller solvarmeanlegg i bolighus. Bygningens 
energiegenskaper skal reflekteres i en egen energiattest som skal 
vedlegges salgs- og utleieprospekter for eiendommen. 

 
Fjernvarme: Varme i form av varmt vann som fordeles til forbrukere via 

distribusjonsnett. Fjernvarme kan forsyne tettsteder, deler av byer eller 
en hel by fra en eller flere varmesentraler. 

 
Forbrenning: Omforming av kjemisk bundet energi til varmeenergi ved kjemiske 

reaksjoner. Brenselets hydrogen og karbon reagerer med oksygen ved 
høye temperaturer. 
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Fornybar energiressurs: Energiressurs som inngår i jordas naturlige kretsløp og kontinuerlig 
”fornyes” (sol-, bio- vind- og vannenergi). Dette er kretsløp med svært 
kort omløpstid i forhold til tiden det tar å danne olje, kull og gass. I 
Norge er vannkraft den viktigste fornybare energikilden. 

 
Fossilt brensel: Fellesnavnet for karbonholdige materialer med biologisk opprinnelse 

og som har gjennomgått omdannings- og lagringsprosesser i 
jordskorpen som og som kan utnyttes som brensel.  

 
Graddag (Grd): Differansen mellom døgnmiddeltemperatur (utetemperatur) og valgt 

innetemperatur (ofte 17o C) 
 
Graddagstall: Sunmmen av antall graddager i en periode 
 
GWh: Gigawattime 0 1 000 000 kWh (energimengde) 
 
Integrert energisystem: Distribusjonssystem i bygg eller bolig for vannbåren varme. 
 
Installert effekt: Den maskinkraften som er installert i selve vannkraftproduksjons-

anlegget, vindturbinen eller gassturbinen, målt i MW (megawatt). 
Midlere produksjonsevne for et vannkraftverk beregnes ut fra installert 
effekt og forventet tilsig i år med normal nedbør.  

 
Klimagass: Gass som bidrar til å forsterke drivhuseffekten, og som dermed kan 

skape endringer i det globale klima. De tre viktigste gassene er CO2 
(karbondioksid), CH4 (metan) og N2O (lystgass), der CO2 er den mest 
vanlige og dannes bl.a. ved forbrenning. Mengden av en rekke 
drivhusgasser har økt de siste 50 åren, og undersøkelser viser en klar 
sammenheng mellom CO2-konsentrasjon i atmosfæren og klodens 
temperatur. 

 
Klimakvoter: En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2. Kvoter setter 

en markedspris på CO2- utslipp. Internasjonal handel med CO2-kvoter, 
for eksempel i tonn CO2-ekvivalenter er en del av mekanismene i 
Kyotoavtalen. Muligheten for å handle klimakvoter på tvers av grenser 
innenfor Europa skal sikre at reduksjonene skjer der hvor det er 
økonomisk mest hensiktsmessig.  

 
Kyotoprotokollen: Også kalt Kyotoavtalen. En internasjonal avtale vedtatt i Kyoto i Japan 

i 1997. Avtalen trådte i kraft i 2005 og innebærer bl.a. at alle i-landenes 
utslipp av klimagasser skal reduseres med 5,2 % i forhold til 1990-
nivået i perioden 2008-2012. I følge protokollen er Norge forpliktet til å 
sørge for at utslippene ikke øker med mer enn 1 % fra 1990. De har 
hittil økt med 8 %, og ville sannsynligvis ha økt med 22 % i 2010 uten 
tiltak om endringer. 

 
LA21: Lokal Agenda 21, utformet under Rio-konferansen i 1992, der 

lokalsamfunn i hele verden ble oppfordret til å utarbeide en lokal 
dagsorden for miljø og utvikling i det 21. Århundret. 

 
Lavenergihus: Boliger med et lavere behov for energi til oppvarming enn standard 

bolig. I lavenergihus ligger totalt årlig energibehov under 100 kW/m2, 
mens et hus bygd etter gjeldende teknisk forskrift trenger 170 kW/m2. 

 
LNG: Flytende naturgass (Liquid natural gas) 
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Lokal energiressurs:  En energiressurs som utvinnes og brukes i et geografisk avgrenset 
område. 

 
LPG: Flytende propan og butan (Liquefied petroleum gas) 
 
Luftforurensning: Gasser, væskedråper eller faste partikler som finnes i slike 

konsentrasjoner i lufta at de er til skade eller ubehag for mennesker, 
dyr, planter eller materialer.  

 
Massevirke: Tømmer som ikke holder kvalitetskravene til sagbrukene, og derfor 

sendes til treforedling der det blir behandlet til tremasse og cellulose 
(også kalt slip). Eks.: mindre trær som må ryddes vekk for at andre 
trær kan vokse seg store.  

 
Mikrokraftverk: Kraftverk med effekt under 100 kW. 
 
Minikraftverk: Kraftverk med effekt mellom 100 kW og 1000 kW. 
 
Miljøfyrtårn: Et offisielt, norsk miljøsertifikat. Et kvalitetsstempel som skal sikre at 

bedriften eller tiltaket er miljøvennlig.  
 
Miljøsertifisering: Bedriften eller tiltaket gjennomfører en miljøanalyse og lager en 

handlingsplan for å innfri spesielle bransjekrav, utarbeidet innenfor 
Miljøfyrtårnordningen (Stiftelsen Miljøfyrtårn).  

 
Mobil forbrenning:  Utslipp fra mobil forbrenning omfatter utslipp fra forbrenning av 

energivarer i transportsektoren (kjøretøy, luftfart og skipstrafikk). Det er 
forbrenning av drivstoff som bensin og diesel. 

 
Naturgass: Felles benevnelse på hydrogenkarboner som vesentlig er i gassfase 

når de blir utvunnet. Ikke fornybar energikilde. 
 
NGU: Norges geografiske undersøkelse 
 
NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat. 
 
Overføringslinjer: Ledninger som overfører elektrisk energi. Alle linjer med spenning 

høyere enn 1000 Volt (1 kV) kalles høyspentlinjer. 
 
Passivhus: Hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus.. 

Årlig energibehov til oppvarming skal ikke overstige 15 kW/m2 per år. 
Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som isolasjon og 
varmegjenvinning, utnyttelse av sol, energimerkede hvitevarer m.v. 

 
PBL:  Plan- og bygningsloven (ny plan- og bygningslov gjelder fra 1.7.2009). 
 
Prosessutslipp: Utslipp som ikke er knyttet til forbrenning. Eksempler er utslipp fra 

industriprosesser, fordamping, biologiske prosesser og fra 
avfallsdeponier. I SSBs oversikt over klimagassutslipp inngår 
kategoriene olje- og gassutvinning, industri og bergverk, landbruk og 
avfallsdeponier under prosessutslipp. 

 
Sentralvarmeanlegg: Varmeanlegg hvor varmt vann eller luft produseres ett sted og sendes 

rundt i bygningen. Varmen kan avgis i lukket rørkrets i ulike 
varmeapparater, for eksempel radiatorer. 

 
SFT: Statens forurensningstilsyn 
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Småkraftverk: Vannkraftverk med effekt mellom 1000 og 10 000 kW (mellom 1 og 10 

MW). Fellesbenevnelse for kraftverk med effekt under 10 000 kW  
 
Spesifikt energibruk:  Energibruk i forhold til oppvarmet areal og tidsenhet. 
Spillvarme: Varme fra for eksempel industrielle prosesser, som skilles ut til vann og 

luft, og kan utnyttes ved gjenvinning via en varmeveksler.  
 
SSB: Statistisk sentralbyrå 
 
Stasjonær forbrenning: Utslipp fra all forbrenning av energivarer i ulike typer stasjonære 

utslippskilder. I den stasjonære forbrenningen i SSBs oversikt inngår 
utslipp fra olje- og gassutvinning, industri og bergverk, private 
husholdninger, forbrenning av avfall og deponigass. 

 
Tilvekst: Årlig tilvekst er det volumet den stående skogen øker med på ett år 

målt i kubikkmeter. 
 
TWh: Terrawattime= 1 000 000 000 kWh (energimengde) 
 
Ufullstendig forbrenning: Forbrenning hvor noe av brenselets kjemiske energiinnhold ikke 

nyttes, for eksempel fordi lufttilførselen ved forbrenningen ikke er 
tilstrekkelig. 

 
Vannbåren varme:  Varmeanlegg som bruker vann til transport av varme. Omfatter både 

installasjoner i den enkelte bygning (sentralvarmeanlegg) og anlegg 
som distribuerer varme til flere bygg nærvarme/fjernvarmeanlegg). 

 
Vannkraft: Elektrisk energi som har utgangspunkt i vannets stillingsenergi 

(potensiell energi) som blir overført til bevegelsesenergi (kinetisk 
energi) for eks i en elv. 

 
Varmepumpe: En maskin som med tilførsel av elektrisitet transporterer varme fra 

omgivelsene opp på et høyere temperaturnivå, hvor varmen avgis. En 
varmepumpe gir vanligvis ca 3 ganger så mye varme som den mengde 
elektrisitet som tilføres. 

 
Varmesentral: En sentral hvor varme produseres og distribueres til de forskjellige 

forbrukerstedene. 
 
Virkningsgrad: Forholdet mellom utnyttet energi og tilført energi. Ord som 

energiutnyttingsgrad og energiutbytte brukes også. 
 
Årskostnad: Samlede kostnader over en periode på flere år, diskontert til nåverdi og 

fordelt jevnt over hvert år. 
 
Årsvirkningsgrad: Forholdet mellom tilført energimengde i et brensel og avgitt nyttiggjort 

energi i løpet av året. 
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Kilder og nyttige referanser 
 
Enova SF  
www.enova.no 
 
Nasjonal miljødugnad 
http://www.klimaklubben.no    
 
Nasjonal og lokal miljøoversikt  
http://www.miljostatus.no 
 
NVEs side om små vannkraftverk 
http://www.nve.no/no/Energi1/Fornybar-energi/Vannkraft/Ressurskartlegging/ 
 
Om fornybar energi (fra Enova, Innovasjon Norge, NVE, Forskningsrådet) 
http://www.fornybar.no 
 
Om klima (fra Miljøverndepartementet) 
http://www.klimaloftet.no 
 
Om klimatiltak og virkemidler  
http://www.klimakur2020.no  
 
Presentasjoner under konferansen Landbruk – en del av løsningen 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/kampanjer/landbruk-og-
klima/resentasjoner.html?id=567668 
 
Regnmakerne 
http://www.regnmakerne.no 
 
SFTs anbefalinger for kommunalt klimaarbeid 
www.sft.no/Forvaltning/Veileder-for-lokalt-klimaarbeid 
 
SFT-Rapporten Reduksjon av klimagasser i Norge. En tiltaksanalyse for 2020 
http://www.sft.no/publikasjoner/2254/ta2254.pdf 
 
Statistikk fra SSB  
www.ssb.no/sb 
 
Statistikk fra Agder Energi Nett/Lokal energiutredning  
www.aenett.no 
 
St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-39-2008-
2009-.html?id=563671 
 
 

http://www.enova.no/
http://www.klimaklubben.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.nve.no/no/Energi1/Fornybar-energi/Vannkraft/Ressurskartlegging/
http://www.fornybar.no/
http://www.klimaloftet.no/
http://www.klimakur2020.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/kampanjer/landbruk-og-klima/resentasjoner.html?id=567668
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/kampanjer/landbruk-og-klima/resentasjoner.html?id=567668
http://www.regnmakerne.no/
http://www.sft.no/Forvaltning/Veileder-for-lokalt-klimaarbeid
http://www.sft.no/publikasjoner/2254/ta2254.pdf
http://www.ssb.no/sb
http://www.aenett.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-39-2008-2009-.html?id=563671
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-39-2008-2009-.html?id=563671
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Vedlegg 2 Energi- og klimastatistikk 
 
Tabell 3 Stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (temperaturkorrigert) (GWh) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Elektrisitet 56,3 57,8 56,4 48,6 48,8 52,3 51,7 

Petroleumsprodukter 5,9 4,6 4,9 5,4 4,7 4,5 4,3 

Gass 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 

Biobrensel 10,6 10,1 13,5 12,6 13,0 12,8 9,8 

Totalt 73,6 73,1 75,3 67,3 67,2 70,5 66,6 

 
 
Tabell 4 Stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (temperaturkorrigert) (GWh) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Husholdninger 38,4 36,9 40,6 37,3 38,0 38,6 35,0 

Tjenesteyting 25,0 24,7 24,2 21,1 21,0 21,9 22,0 

Primærnæringer 1,8 2,2 2,2 1,6 2,3 2,6 1,9 

Fritidsboliger 3,5 3,5 3,6 3,2 1,9 2,7 3,1 

Industri og bergverk 4,9 5,8 4,7 4,0 4,0 4,6 4,7 

Totalt 73,6 73,1 75,3 67,3 67,2 70,5 66,6 

 
 
 
Tabell 5 Mobilt energiforbruk (GWh) 

  1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Veitrafikk 30,3 33,0 36,8 38,4 38,0 37,9 38,2 39,2 40,4 

Annen mobil 
forbrenning 4,6 6,8 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0 8,7 11,7 

Sum 34,9 39,8 44,9 46,5 46,0 46,0 46,2 47,9 52,1 
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Tabell 6 Klimagassutslipp (utslipp fra stasjonær forbrenning er temperaturkorrigert) 
  (1000 tonn CO2-ekvivalenter) 
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Vedlegg 3 Informasjon om datagrunnlag 

I  - Energiforbruk 
I energi- og klimaplanen er det benyttet forbruksdata på kommunenivå innhentet fra Agder 
Energi Nett AS (AE Nett) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er samme datagrunnlag som er 
benyttet i den lokale energiutredningen (kun stasjonært energiforbruk). 
 
Forbruket av følgende energibærere er i utgangspunktet tatt med for stasjonært 
energiforbruk: elektrisitet, petroleumsprodukter, gass, biobrensel, fjernvarme, varmekilde 
varmepumpe, spillvarme, biogass og avfall. Når det gjelder varmekilde varmepumpe er kun 
storskala anlegg tatt hensyn til i energistatistikken. Det er i kommunen ikke forbruk av de 
siste fire energibærerne. Det er per dags dato ikke oversikter over verken antall eller 
energigevinst fra henholdsvis luft-til-luft, luft-til-vann og vann-til-vann varmepumper, dette 
kommer derfor ikke med i oversikten. Energiforbruket er fordelt på de fem brukergruppene 
husholdninger, tjenesteyting, industri, primærnæringer og fritidsboliger. 
 
Forbruket av følgende grupper energibærere er tatt med for mobilt energiforbruk: ’Gass’, 
’Bensin og parafin’, ’Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat’ og ’Tungolje’. Forbruket 
er fordelt på aktivitetene vegtrafikk og annen mobil forbrenning. Statistikken dekker også 
flytrafikk og skipstrafikk, men det er ikke relevant for Evje og Hornnes.  
 

 SSBs fordeling av energi-
forbruket på brukergrupper/ 
aktivitet og energibærere er vist i 
tabellen til venstre. SSB har ikke 
oppgitt forbrukstall for fritids-
boliger. Det er derfor kun 
registrert elektrisitetsforbruk for 
denne brukergruppen. 
 
 
 
 

SSBs energistatistikk på kommunenivå 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) har hvert år siden 2004 utgitt en statistikk over forbruk av fossilt 
brensel og biobrensel fordelt på alle landets kommuner. SSBs statistikker inneholder data for 
årene 1991, 1995 samt for årene 2000-2006. SSB har uttalt at kvaliteten på forbruksdataene 
for årene 1991 og 1995 ikke holder samme nivå som forbrukstallene for de andre årene. 
Energistatus viser derfor kun energiforbruket i årene 2000 – 2006. 
 
I mai 2008 publiserte SSB tall for forbruk av fossil energi og biobrensel i kommunene for 
2006. Energiforbruket for 2005 ble hentet fra statistikken utgitt i 2007 og energiforbruket for 
2004 fra statistikken utgitt i 2006. Informasjon om forbruket i 2000, 2002 og 2003 er hentet 
fra energistatistikken som kom ut i 2005, mens forbruket i 2001 er hentet fra statistikken som 
ble offentliggjort i 2004. Endring i fordelingsnøkkel for diesel gjorde store utslag i utviklingen i 
energiforbruk til annen mobil forbrenning. For å bedre sammenligningsgrunnlaget er det fram 
til 2005 kun benyttet verdier for dieselforbruk fra statistikken som kom ut i 2007, og den 
dekker kun årene 2000, 2004 og 2005. For årene imellom er det antatt lineær utvikling.    
 
Statistikken bygger på nasjonale tall, som er fordelt på kommunene. Fordelingen skjer ut fra 
faktisk kunnskap om forbruket i kommunen, og ved hjelp av fordelingsnøkler som bygger på 
relevant bakgrunnskunnskap. Bruken av slike nøkler øker usikkerheten i tallmaterialet.  
Endringer gjort siden første utgave av den kommunefordelte energistatistikken kom ut i 2004, 
gjør at forbrukstallene i de tre årlige utgavene av statistikken ikke er direkte sammenlignbare. 

Brukergrupper Energibærere 

Husholdninger 
Tjenesteyting 
Industri og bergverk 
Primærnæringer 
Vegtrafikk 
Skipstrafikk 
Flytrafikk 
Annen mobil  
       forbrenning 

Kull, kullkoks, petrolkoks 
Ved, treavfall, avlut 
Gass 
Bensin, parafin 
Diesel-, gass- og lett fyringsolje,  
        spesialdestillat 
Tungolje, spillolje 
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Det er betydelige usikkerheter i tallmaterialet, og NVE og SSB jobber videre med 
kvalitetssikring. SSB har utarbeidet et notat om kvaliteten til statistikken ”Energiforbruk 
utenom elektrisitet i norske kommuner – en gjennomgang av datakvaliteten”. Dette notatet 
ligger på SSBs nettsider: www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art-2007-06-12-01.html.  

Agder Energi Nett sin elektrisitetsstatistikk 
Tallene for elektrisitetsforbruk er framskaffet av Agder Energi Nett AS. Elektrisitetsforbruket 
for perioden 2003-2007 kommer direkte fra E-Rapp. E-Rapp er et elektronisk 
rapporteringssystem som blant annet energiselskapene bruker for å rapportere forbruksdata 
under ulike kategorier til NVE.  
 
Tallene for årene 2000, 2001 og 2002 er bearbeidet noe. For disse årene finnes det kun 
rådata for forbruket fordelt på brukergruppene og fylker, ikke på kommunenivå. Dette 
forbruket er fordelt på kommunene i Agder med fordelingsnøkler basert på forbruket i 2003. 
For eksempel dersom husholdningene i Arendal brukte 40 % av det totale 
elektrisitetsforbruket i husholdningene i Aust-Agder i 2003, vil Arendal få 40 % av Aust-
Agders elektrisitetsforbruk i husholdninger i 2000, 2001 og 2002. 

Temperaturkorrigering 
De historiske forbrukstabellene i er temperaturkorrigerte. Med temperaturkorrigert forbruk 
menes at det målte energiforbruket for et gitt år med tilhørende klimadata korrigeres til et 
referanseår med ”normalt” klima i perioden 1961-90. Slik kan energiforbruket fra år til år 
sammenlignes uten at det klimaavhengige energiforbruket til oppvarming influerer på 
resultatet. I beregningene er det benyttet klimadata for nærmeste målestasjon som 
referanse. 
 
Klimadata er hentet fra Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI). 
 
Den prosentvise andelen av elektrisitetsforbruket som er avhengig av temperaturen, varierer 
mellom brukergruppene. Dette er det tatt hensyn til i beregningene. For alle energibærerne 
unntatt elektrisitet er det antatt at hele forbruket går til oppvarming, og hele energiforbruket er 
derfor temperaturkorrigert. Med unntak for industrien der det er antatt at forbruket er 
uavhengig av utetemperaturen. Det vil i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og 
ikke-temperaturkorrigert forbruk likt. For elektrisitet er det benyttet ulike prosentandeler som 
temperaturkorrigeres avhengig av kategori forbruket er registrert under. Et eksempel er 
husholdningene der 55 % av forbruket er temperaturkorrigert, mens for bygg og 
anleggsvirksomhet er 40 % temperaturkorrigert. 
 
Graddagene (Grd) registreres i 
fyringssesongen og regnes som perioden fra da 
døgnmiddeltemperaturen er kommet ned i 11 
°C om høsten til den passerer 9 °C om våren. 
Se figuren til høyre. Graddagene forteller hvor 
stort fyringsbehov det har vært i løpet av 
fyringssesongen. 
 
Energiforbruk som er temperaturkorrigert er blitt 
korrigert ved bruk av formelen under. 

 
Temp.korrigert 
energiforbruk 

 
= 

 
Energiforbruk  
i aktuelt år 

 
x
  

 

 (Temp.avhengig 
    %-andel) 

 
x 

 
(Grd normal år/  
 Grd målt år) 

 
+ 

 
Temp.uavhengig 

%-andel 

http://www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art-2007-06-12-01.html
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II - Klimagassutslipp 
Klimagassutslipp deles inn i utslipp fra de tre kategoriene stasjonær forbrenning, 
prosessutslipp og mobil forbrenning. I energi- og klimaplanen er utslippene fra stasjonær 
forbrenning beregnet ut ifra energiforbruksdata som beskrevet i forrige kapittel. I tillegg er det 
benyttet energistatistikk for 1991 og 1995 som kom ut i 2007. Omregningsfaktorene som er 
benyttet er hentet fra SSBs rapport ”The Norwegian Emission Inventory”. En fordel ved å 
beregne utslipp direkte fra energiforbrukstallene er at disse er temperaturkorrigert og dermed 
bedre sammenlignbare fra år til år. Tallene beregnet for stasjonær forbrenning er 
sammenlignet med SSBs utslippsstatistikk, og avviket er lite og skyldes 
temperaturkorrigeringen. For kategoriene prosessutslipp og mobil forbrenning er det benyttet 
utslippsdata på kommunenivå innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 

 
SSBs fordeling av 
klimagassutslipp på 
aktivitet og klimagass er 
vist i tabellen til venstre. 
I energi- og klimaplanen 
er det kun sett på 
samlet klimagassutslipp 
i form av CO2-
ekvivalenter. 
 
Det finnes mange ulike 
klimagasser, men det er 
vanlig å begrense seg til 
å omhandle de tre 
største.  

 

Karbondioksid (CO2), metangass (CH4) og lystgass (N2O) er de tre viktigste klimagassene som 
danner grunnlaget for drivhuseffekten. For å kunne sammenlikne utslipp av forskjellige typer 
gasser, regnes mengden gass om til CO2-ekvivalenter. Det vil si den mengden CO2 som ville 
ha gitt tilsvarende effekt på atmosfæren og klimaet. Omregningsverdien kalles GWP = Global 
Warming Potential. Andre klimagasser har høyere GWP enn CO2, CH4 og N2O, men slippes ut i 
så små mengder at de i realiteten bidrar lite. CO2, CH4 og N2O står samlet for ca 97 % av 
klimagassutslippene. 

 GWP Informasjon Skadevirkning 

Karbondioksid (CO2) 1 Mennesker puster ut 
CO2 som planer bruker 
i fotosyntese. 

Øker drivhuseffekten 

Metan (CH4) 21 Dannes i 
forråtningsprosessen til 
organisk materialer. 
Viktige utslippskilder er 
søppelfyllinger og 
industrielt landbruk. 

Øker drivhuseffekten 
og bidrar til dannelse 
av bakkenær ozon 

Lystgass (N2O) 310 Utslipp i forbindelse 
med landbruk og 
prosessindustri.  

Øker drivhuseffekten 

Aktivitet Klimagass 

Stasjonær forbrenning:  Industri og bergverk 
Stasjonær forbrenning:  Andre næringer 
Stasjonær forbrenning:  Private husholdninger 
Prosessutslipp:  Industri 
Prosessutslipp:  Landbruk 
Prosessutslipp:  Avfallsdeponigass 
Prosessutslipp:  Annet 
Mobil forbrenning:  Lette kjøretøy: bensin 
Mobil forbrenning:  Lette kjøretøy: diesel etc. 
Mobil forbrenning:  Tunge kjøretøy: bensin 
Mobil forbrenning:  Tunge kjøretøy: diesel etc. 
Mobil forbrenning:  Moped, mc 
Mobil forbrenning:  Fly 
Mobil forbrenning:  Skip 
Mobil forbrenning:  Annet  

CO2 
CH4 
N2O 
CO2-ekvivalenter 
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Vedlegg 4 Bakgrunn for prognosene 

I - Stasjonært energiforbruk 
Prognosen for stasjonært energiforbruk ble i første omgang utarbeidet av Nettkonsult til bruk 
i lokale energiutredninger 2007. Revidert utgave i 2009 følger de nye føringene fra NVE i 
”Veileder for lokale energiutredninger”, veileder nr 2- 2009.  
 
Modellen legger opp til at forbruket av energi i en kommune først og fremst påvirkes av hvor 
mange som bor i kommunen, det vil si at en prognose for befolkningsutvikling ligger til grunn 
her. Det er tatt hensyn til SSBs midlere befolkningsutvikling i denne prognosen.  
 
Modellen ser på utviklingen i energiforbruk innen hver enkelt brukergruppe, for så å 
summere dette til det totale forbruket for hver kommune.  
 
Dersom det er kjennskap til store utbygginger som vil skje i en kommune, for eksempel innen 
industri eller tjenesteytende sektor, legges dette inn manuelt som et hopp i forbruket i den 
aktuelle gruppen. Dette kommer i tillegg til utviklingen i energiforbruk på grunn av 
befolkningsvekst. Forbruket fordeles på energibærere. 
 
I utgangspunktet er endringen i energiforbruk lagt til endring i elforbruk, og forbruket av de 
andre energibærerne holdes konstant. Fjernvarme kommer i en særstilling, og legges inn 
manuelt. Dette skyldes at man vil ha konkrete mål for hvor mye fjernvarme man skal 
produsere, og dette vil være tilpasset kundenes behov og selges til konkurransedyktig pris. 
Når fjernvarme introduseres i en kommune i modellen, bestemmes det hvilke energibærere 
som skal brukes til å produsere fjernvarmen, og hvilke brukergrupper som skal bruke den. 
Disse gruppene får da redusert forbruk av andre energibærere sett i forhold til hva de hadde 
før fjernvarmen ble introdusert. Dette skyldes at dersom det ikke hadde vært fjernvarme i 
kommunen ville man dekket energibehovet ved hjelp av andre energibærere, som oftest 
petroleumsprodukter eller elektrisitet.  
 
Følgende forutsetninger er brukt for utviklingen i energibruk i de forskjellige brukergruppene: 

Husholdninger 
Det er tatt utgangspunkt i det spesifikke forbruket i 2006 (totalt energiforbruk i 
husholdningene fordelt på antall innbyggere), og antatt at forbruket følger utviklingen i 
folketallet. Det er lagt inn at nye innbyggere har et forbruk 25 % lavere enn gjennomsnittet 
pga. nye krav til energieffektivisering. Endringen i energiforbruk er lagt til elforbruket, og 
forbruket av de resterende energibærerne holdes konstant. 

Tjenesteytende sektor 
Det er tatt utgangspunkt i det spesifikke forbruket i 2006 (totalt energiforbruk i tjenesteytende 
sektor fordelt på antall innbyggere), og antatt at forbruket følger utviklingen i folketallet. 
Endringen i energiforbruk er lagt til elforbruket, og forbruket av de resterende energibærerne 
holdes konstant. 

Primærnæring 
Det er tatt utgangspunkt i det spesifikke forbruket i 2006 (totalt energiforbruk i 
primærnæringen fordelt på antall innbyggere), og antatt at forbruket følger utviklingen i 
folketallet. Endringen i energiforbruk er lagt til elforbruket, og forbruket av de resterende 
energibærerne holdes konstant. 
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Fritidsboliger 
Her forutsettes det at forbruket holder seg stabilt som det var i 2006 dersom det ikke er 
spesielle grunner til å anta noe annet. Kun informasjon om forbruket av elektrisitet er 
tilgjengelig.  

Industri 
Her forutsettes det at forbruket holder seg stabilt som det var i 2006 dersom det ikke er 
spesielle grunner til å anta noe annet. 
 

II - Mobilt energiforbruk 
Prognosen for mobilt energiforbruk legger i utgangspunktet opp til en årlig økning på 1,5 % 
på all type trafikk og for alle kilder. Tallet bygger på SFTs rapport ”Reduksjon av klimagasser 
i Norge: En tiltaksanalyse for 2020”. Her er det ikke lagt inn utslippsreduksjon som følge av 
overgang til lavutslippskjøretøy, og det forutsettes derfor at mobilt energiforbruk har samme 
årlig økning som utslippet fra den mobile forbrenningen.  
 
I tillegg er det lagt inn at 10 % av energiforbruket til veitrafikk vil dekkes av biodrivstoff i 2020, 
med lineær økning fra 2007. Dette er et konservativt estimat sett i forhold til ambisjonene i for 
eksempel Klimameldingen og EUs målsettinger. Bidraget fra biodrivstoff reduserer forbruket 
av bensin og diesel tilsvarende (likt fordelt mellom de to energibærerne). 
 

III - Klimagassutslipp 
Som underlag for prognosen er framskrivinger i Klimameldingen, Nasjonalbudsjettet for 2007 
og SFTs rapport ”Reduksjon av klimagasser i Norge: En tiltaksanalyse for 2020” studert. Hva 
som er lagt inn i prognosen er beskrevet under hver enkelt aktivitet. 

Stasjonær forbrenning (industri, private husholdninger og annen næring) 
På samme måte som for datagrunnlaget er prognosen for utslipp fra stasjonær forbrenning 
en direkte omregning av prognosen for energiforbruk som er beskrevet tidligere i vedlegget. 
Det benyttes samme omregningsfaktorer som beskrevet i Vedlegg 3. 

Prosessutslipp (avfallsdeponigass) 
I SFTs analyse er det antatt at utslippet fra avfallsdeponier vil reduseres. I prognosen er det i 
tillegg lagt inn en ytterligere reduksjon pga. deponiforbudet som kommer i 2009. Det gir en 
årlig nedgang i utslipp fra denne aktiviteten på 3 %.  

Prosessutslipp (industri, landbruk og annet) 
For disse aktivitetene er det ikke lagt inn noen endringer i forhold til 2006-nivået. Er det 
planer om endringer i landbruket eller industriutbygginger som får større innvirkning på 
utslippet fra disse sektorene legges disse inn spesielt. 

Mobil forbrenning (lette kjøretøy: bensin og diesel) 
Det er lagt opp til en årlig økning i klimagassutslipp på 1,5 %. Utslippene reduseres imidlertid 
noe pga. antagelsen om en lineær økning i biodrivstofforbruket, opp til 10 % av 
drivstoffbehovet til veitrafikk i 2020. Biodrivstoff er satt som klimagassnøytralt, og bruk av 
dette vil medføre en reduksjon i klimagassutslipp fra lette bensin- og dieselkjøretøy. 
Reduksjonen er fordelt likt mellom de to gruppene.  

Mobil forbrenning (tunge kjøretøy, skip, fly, moped/mc og annet) 
For alle disse kategoriene er det lagt inn en årlig økning på 1,5 %. 
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Vedlegg 5 Miljøsertifisering 
 
Miljøfyrtårn er et miljøsertifiseringsprogram for små og mellomstore private eller offentlige 
virksomheter. Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og 
lager handlingsplan for å innfri bransjekravene. Miljøanalysen tar for seg følgende tema: 
 

- Internkontroll –HMS 
- Arbeidsmiljø 
- Energiforbruk 
- Innkjøp og materialbruk 
- Avfall 
- Utslipp til luft/vann 
- Transport 

 
Når virksomheten har oppfylt bransjekravene, sertifiseres den som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn 
er et offentlig sertifikat som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. 
 
Erfaring viser at Miljøfyrtårn-virksomheter: 
 

- Sparer driftsutgifter ved miljøhandling 
- Får en tydelig miljøprofil som gir konkurransefortrinn 
- De ansatte får et bedre arbeidsmiljø 
- Bidrar til mindre belastninger på naturen 
- Blir lettere godkjent som underleverandør 
- Oppfyller enkelt regnskapslovens krav om miljørapportering 
- Har et godt grunnlag for videre sertifiseringer 

 
Kommunen har gjort vedtak om å bli Miljøfyrtårnkommune. Den må satse videre på 
miljøsertifisering og bør ha en egen sertifisør. Vedtak om å satse på Miljøfyrtårn innebærer at 
kommunen må sertifisere egne virksomheter. Ved å sertifisere kommunale bygg og 
virksomheter kan en også motivere andre virksomheter i kommunen, ikke minst med 
grunnlag i gode erfaringer og resultater. 
 
I Evje og Hornnes er en større bedrift i transportbransjen i ferd med å sertifisere seg. 
Miljøsertifisering er omtalt i et eget avsnitt i Kommuneplan for Evje og Hornnes (2004-2012). 
Tanken var at Evjemoen Næringspark skulle utvikles som en miljønæringspark med 
miljøsertifiserte bedrifter, og at sertifiseringen skulle legges til Evje Utvikling, som 
kommunens næringsorgan. Ved nærmere gjennomgang av generelt ansvar for miljø og 
sikkerhet, bør sertifisering likevel være en oppgave for kommuneadministrasjonen. 
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Vedlegg 6 Tilpasning til klimaendringer 
 
Siden den industrielle revolusjonen har temperaturen på jorda allerede økt med nesten 
0,8 °C, og havnivået har steget med 17 cm. Disse endringene er imidlertid små i forhold til de 

mulige dramatiske konsekvensene verden vil kunne komme til å stå ovenfor framover.  
 

 
 
Den globale oppvarmingen vil ha ulike regionale og lokale konsekvenser, og har allerede fått 
konsekvenser for kommunenes ansvarsområder og ved økte hendelser som gjør at det 
kreves et mer omfattende vedlikehold. Vi kan få ekstremvær som flom, hetebølger og tørke 
oftere og med høyere intensitet. Naturområder og jordbruket vil endres og arter utryddes. 
 
Regionale endringer kan bli sterkere og særlig for vår region, og i Arktis er det ventet større 
temperaturøkninger enn det globale gjennomsnittet. I Norge vil det bli varmere og våtere de 
neste 100 år, og ekstreme nedbørsmengder vil forekomme oftere. Varmere klima øker 
sannsynligheten for ekstreme værhendelser. Når det blir varmere blir det mer energi og 
fuktighet i klimasystemet. Dermed kan vindhastigheten øke, lufta kan inneholde mer fuktighet 
og det vil kunne gi sterkere orkaner og økt nedbør. 
 
Det antydes at Norge kan forvente en økning i middeltemperatur på mellom 2,5 og 3,5 ºC 
fram mot 2100, avhengig av landsdel. Temperaturøkningen vil være større i innlandet enn 
langs kysten, og særlig i de nordlige delene av landet. De største temperaturendringene 
forventes å komme om vinteren med minimumstemperaturer 2,5 – 4 °C over dagens nivå. 
Sommerens gjennomsnittlige maksimum stiger med 2-3 °C, mest på Sørlandet. Spesielt stor 
temperaturøkning ventes i de økologisk sårbare områdene på Svalbard og i Barentshavs-
regionen. Temperaturøkningen vil medføre kortere vintre, og antallet mildværsdager om 
vinteren (minimumstemperatur over 0 °C) øker særlig i lavlandet og i Arktis. Varme 
sommerdager med maksimumstemperatur over 20 °C blir vanligere i sørøst. 
 
Avhengig av landsdel forventes nedbørsmengden å øke med mellom 5 % og 20 % i løpet av 
århundret. I hele Norge vil ekstreme nedbørsmengder opptre oftere og bli mer intens. På 
Sør- og Østlandet øker nedbøren høst og vinter med 15 - 20 %. Sommeren blir derimot 
tørrere med opptil 15 % mindre nedbør.  
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I hele Norge blir det årlig inntil 4 flere døgn med sterkere vind enn 15 m/s, som er stiv til sterk 
kuling. I Skagerrak og Nordsjøen beregnes inntil 8 flere døgn per år med slik vind, som er en 
økning på rundt 20 %. Det kan bli mer og kraftigere vind, spesielt på Nordvestlandet og i 
fjellene i Sør-Norge. Beregningene er gjennomsnittsverdier og sier lite om ekstremverdier. 
 
Vi ser endringer allerede i dag, og klimaet vil endre seg enda mer i de neste 100 år, selv om 
vi får redusert utslippene av klimagasser. Endringer i klimaet vil berøre mange sektorer og 
regioner på forskjellige måter. Selv om det fortsatt er store kunnskapshull omkring hvilke 
effekter endringene vil ha på forskjellige sektorer og hvordan endringene vil slå ut lokalt, vet 
vi tilstrekkelig til at vi kan starte arbeidet med å tilpasse oss et endret klima allerede nå. Dette 
krever ikke minst en godt gjennomtenkt planlegging i kommunene, som selv må vurdere hvor 
de er mest sårbar og utforme lokale tilpasningsstrategier. Arbeidet med klimatilpasning er en 
tverrfaglig utfordring og kreve ressurser både i form av kompetanse og arbeidsinnsats. Det 
innebærer også økte kostnader, da en ofte må ut av egen administrasjon for å innhente 
nødvendig fagkompetanse. 
 

Skredfare 
Økt nedbør øker faren for skred, både i allerede skredutsatte områder og i områder som 
tidligere ikke har vært utsatt for dette. 
 

Havnivå 
Med mildere klima vil mye av isen på jordoverflata smelte (t.d. på Grønland og Antarktis).  
Dette vil medføre at havnivået stiger og utsatte landområder vil forsvinne under vann.  
 

Flom 
Økt nedbør og mer intens nedbør vil endre flommønsteret. Særlig øker risikoen for regnflom. 
Det blir enda viktigere å ta vare på kantvegetasjon, våtmark, åpne bekker og sideelver. 
Vegetasjon langs vassdrag hindrer flomskader, reduserer avrenning og binder karbon. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven har kommunen en rett og en plikt til på ethvert 
tidspunkt å ta gjeldende planer opp til revisjon, dersom den finner saklig grunn til dette. 
Finner kommunen ut at et areal f.eks. ut fra nye flomprognoser, ikke bør disponeres til 
byggeområde, kan kommunen fritt regulere det ubebygde formål. Kommunen kan også 
bestemme at et allerede bebygd område skal omreguleres til et annet formål etter plan- og 
bygningsloven – slik at området på sikt, eller etter skade ikke utnyttes til byggeformål på ny. 
 
Direktoratet for sivilt beredskap har utarbeidet veiledningsmateriale om hvordan 
kommunene kan ta hensyn til samfunnssikkerhet i sin planlegging.  
 

Avløp 
Mer intens nedbør krever større kapasitet på avløp og overvann må håndteres på en annen 
måte enn tidligere.  
a) Økt frekvens av ekstremvær vil påvirke overvannsvolumet i fellesledning (spillvann og 

overvann) og i separat overvannsledning. Ukontrollerte utslipp av spillvann vil øke 
som følge av økt vannmengde og økt overløpsfrekvens på fellesledning med mulig 
helserisiko, forsøpling og utslipp av næringsstoffer og miljøgifter. 

b) Utslippene fra renseanleggene vil også kunne øke pga økt tilførsel av vann da de f leste 
anlegg i dag også tilføres overvann. 

c) Utslippene av overvann fra separate overvannsledninger vil bli mer hyppige. Det er 
usikkert om og i hvilken grad forurensningsmengden vil øke. 

d) Avløpsrenseanlegg kan settes ut av spill pga. flom. 
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e) Økte skader på bygninger/infrastruktur pga. for liten kapasitet i ledningsnettet. 
f) Deponi av spesialavfall kan bli påvirket av økt frekvens av ekstremvær. 

Temperaturavhengige næringer 
Landbruk, fiskeri og fiskeoppdrett og deler av reiselivsnæringen er eksempler på næringer 
som kan få nye og endrede betingelser med et endret klima. Høyere temperatur kan gi et 
mer produktivt og variert landbruk, men samtidig gi større fare for plantesykdommer og 
skadedyr. 
 
Fra 1982 til 1999 er vekstsesongen generelt blitt lengre i Norge, opp til 4 uker langs kysten. 
Tidlig start på våren vil gi tidligere vekststart, ankomst av trekkende arter, blomstring eller 
egglegging for mange arter. De økologiske konsekvensene av dette er dårlig kjent. Noen 
steder, i nord og i noen fjellområder, har vekstsesongen blitt kortere, sannsynligvis pga mer 
snø om vinteren som smelter sent ut. 
 

 
Forandringer i vekstsesong i Skandinavia siden 1982 

 
 

Effekter på landbruket 
Klimaendringer vil endre produksjonsforholdene og sektorens utslipp av klimagasser, 
jordpartikler, næringssalter og pesticider/soppdrepende midler. Valg av tilpasningstiltak vil 
påvirke disse utslippene. Av klimaendringene er det spesielt følgende som har betydning for 
jordbruket 

 Økt temperatur 

 Lengre vekstsesong 

 Høyere CO2-konsentrasjon i lufta 

 Økt nedbør, spesielt høst/vinternedbør 

 Perioder om vinteren med tining av overflaten og endringer i tidsperioden med tele og 
dybden på tele, kombinert med økt nedbør eller forekomsten av kraftige regnskyll. 

 
Klimaendringene vil virke sammen på flere områder, i noen tilfeller i samme retning og i 
andre tilfeller i motsatt retning. Avlingspotensialet vil øke, noe som vil heve den 
bedriftsøkonomisk optimale gjødslingsmengde, som igjen vil gi mer utslipp av lystgass, 
ammoniakk og avrenning av nitrater og fosfor. Avlingene, spesielt korn, vil bli tidligere 
høstmodne. Dette vil gi en lengre periode med barmark om høsten med økt fare for erosjon, 
utvasking og avrenning av N og P. Høyere temperaturer vil føre til økt mineralisering av 
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organisk stoff i jord (både skogs og jordbruksjord) Dette vil omdanne lagret karbon til CO2 og 
frigjøre organisk bundet nitrogen med økt dannelse av lystgass og avrenning av nitrater. 
Dette gjelder også skogbruk. 
 
Faren for erosjon med utvasking av partikler og næringssalter til vassdrag/ hav vil øke med 
flere episoder med snøsmelting på frossen jord, spesielt i kombinasjon med sterk nedbør. 
Vekslingen mellom tining og frysing av jord øker trolig dannelsen av lystgass. 
 
Økt behov for å bekjempe skadedyr kan medføre økt forbruk av pesticider og soppdrepende 
midler, som igjen kan påvirke avløp og generell avrenning, spesielt fra landbruket.  
 

Naturområder 
Endring av klima kan på lang sikt ha betydning for naturtyper, både i forhold til endring av 
naturtyper og i den geografiske fordelingen. Endrede vekst- og leveforhold for plante- og 
dyrearter, og påvirke det biologiske mangfoldet. Nye arter vil etablere seg og fortrenge 
andre. Mange arter vil bli utsatt for økt press og få problemer med å tilpasse seg. 
Sannsynligvis vil den største endringen av norsk natur utgjøres av innvandring av nye 
”varmekjære” arter. Spesielt kan parasitter og andre sykdomsorgansimer bli et problem. 
 

Kulturlandskap 
Jordbrukets kulturlandskap inneholder viktige naturtyper for biologisk mangfold i Norge. 
Kulturlandskapet innehar en stor variasjon av natur- og vegetasjonstyper med rik flora og 
fauna. Det er grunn til å anta at klimaendringer vil kunne ha stor effekt på det biologiske 
mangfoldet og de økosystemtjenester kulturlandskapet leverer (mat, fòr, biologisk 
mangfold/leveområde for planter og dyr, opplevelser/rekreasjon, historie/identitet m.v.). 
Endringsprosesser som allerede pågår kan forsterkes av klimaendringene.  
 
Kulturlandskap i dårlig hevd er særlig utsatt for kolonisering av fremmede arter. Både 
gjengroing og invasjon av fremmede arter, eks. platanlønn, vil medføre endringer i mange 
norske naturtypers struktur og artssammensetning. Klimaendringer kan også medføre 
forandringer i den genetiske diversiteten innen plantearter i kulturlandskapet.  

 

Friluftsliv 
I henhold til prognosene vil klimaendringene slå ut forskjellig fra landsdel til landsdel. 
Befolkningen på Sørlandet vil få bedre sommertemperaturer, samt at både Sørlandet og 
Østlandet vil få ett tørrere klima. Dette vil medføre bedre forhold for friluftslivsaktiviteter som 
soling, bading og båtliv i disse landsdelene.  
 
Vinteren blir mildere over hele landet, noe som gir kortere skisesong i lavlandet i alle 
landsdeler og færre muligheter til å drive vintersport. Det er imidlertid antydet at det blir 
større snømengder i høgfjellet, noe som innebærer at folk flest må reise langt for å finne snø, 
som igjen medfører økt transport. Ekstremvær vil og kunne medføre at folk tilbringer mer tid 
inne og at de forflytter sin fysiske aktivitet innendørs – til helsestudio og idrettshaller. 
 

Kulturminner 
Klimaendringer kan likevel påvirke kulturminner på en rekke måter. For noen arkeologiske 
kulturminner kan økende nedbørsmengder øke fare for utvasking og utglidning. I slike tilfeller 
vil de arkeologiske kulturminnene som ligger utsatt til måtte sikres gjennom særskilte tiltak. 
For eldre bygninger vil økt fuktighet kunne gi økte problemer med råte. Økt temperatur vil 
kunne føre til kraftigere angrep fra vedborende skadedyr og ha innvirkning på råtedannelse. 
Økt sur nedbør kan bryte ned metall og til dels stein. Økte snømengder betyr antageligvis lite 
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dersom bygningen holdes i stand. Historiske bygninger ligger ofte relativt trygt plassert i 
forhold til farer fra ras, flom og vind. 
 

Hete byer 
Klimaendringer øker sannsynligheten for langt varmere sommertemperatur. Byer med få eller 
små grønne lunger kan få problem med ”urban heating”. 
 

Risikoområder 
Risikoområder eller potensielle fareområder må undergis en spesiell vurdering i 
arealplanleggingen. Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for en naturbetinget 
fare, må kommunen påse at det er innhentet tilstrekkelig fagkyndige uttalelser eller foretatt 
ekspertundersøkelse. Kommunen må sørge for at et fareutsatt område ikke blir lagt ut til 
utbyggingsformål. Slike områder reguleres til fareområder i arealplanleggingen og det kan 
knyttes bestemmelser til området som setter nærmere vilkår for hvordan et område kan 
utnyttes. 
 

Faresonekart/Hensynssonekart (del av arealplanen) 
Hensynssoner er et nytt tema i den nye plan og bygningsloven. En hensynssone er et 
område med naturgitte eller andre egenskaper som vi må ta hensyn til når vi bestemmer 
arealbruken. Hensynssoner kan være: Sikrings-, støy- og faresoner 
 

Tiltaksplan om økt vedlikehold for Driftsenheten 
Større fare for ras i utsatte områder er noe av det vi må innstille oss på. Eksempel vil det gå 
oftere steinsprang og vegene må gruses hyppigere.  
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Vedlegg 7 Faktorer som påvirker drivhuseffekten 
 

1. Energien fra sola er drivkraften i klimasystemet. Over tusenvis av år bidrar små 
variasjoner i jordas bane rundt sola til veksling mellom istider og varmere perioder. 
Styrken på sola varierer, men dette gir små endringer i temperaturen på jorda. 

2. Drivhusgasser som H2O og CO2 bidrar til den naturlige drivhuseffekten. 
Drivhusgassene i atmosfæren har den egenskapen at de slipper inn solstråling, mens 
de tar opp utgående varmestråling fra jorda. Atmosfæren blir varm og sender 
varmestråling tilbake til jordoverflaten. Denne ekstra varmestrålingen fra atmosfæren 
varmer opp jorda med ca 34 °C. Uten den naturlige drivhuseffekten ville jordas 
gjennomsnittstemperatur være rundt –19 °C. Naturens egne karbonutslipp inngår i et 
kretsløp mellom atmosfæren, havet og plantene på landjorda.   

3. Når vi brenner fossile brensler, tilfører vi atmosfæren Karbon som ikke tidligere var en 
del av kretsløpet. Våre utslipp av CO2 har forsterket drivhuseffekten og gitt en økning 
på ca 0,6 °C de siste 150 årene. Menneskenes utslipp utgjør bare en liten del av 
tilførselen av klimagasser til atmosfæren, og virkningen er liten i forhold til den 
naturlige drivhuseffekten. Problemet er at klimasystemet er komplisert og følsomt, og 
til og med små endringer i dette systemet kan utløse store konsekvenser. 

4. Partikler i atmosfæren (sot fra vulkanutbrudd, støv fra sand og jord) påvirker klimaet. 
Noen typer partikler varmer opp jorda fordi de tar opp solstråling mens andre har en 
avkjølende effekt fordi de reflekterer sollys.  

5. Levende trær tar opp CO2 gjennom fotosyntesen, og råtnende trær avgir CO2. 
Forbrenning av ved gir også utslipp av CO2. Hvis nye trær eller planter får vokse der 
vi fjernet skogen, vil de nye vekstene ta opp like mye CO2 som vi slapp ut ved 
forbrenning, og kretsløpet ville være i balanse. Derimot kan permanent avskoging gi 
drivhuseffekt. Ved å ikke plante ny skog, forhindrer vi at CO2 i atmosfæren blir tatt 
opp av nye vekster, og mengden CO2 vil øke. På denne måten forskyver vi balansen i 
karbonets kretsløp og vi får en forsterket drivhuseffekt. 

  


