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Satsning på klima og miljø
• Kommunens forutsetninger og utfordringer i klima- og 

miljøarbeidet

• Status gjeldende energi- og klimaplan i Sør-Odal kommune

• Pågående interkommunale/regionale satsningsområder:

• Byregionprosjektet i Kongsvingerregionen

• Ny interkommunal strategi for klima og miljø



Bakgrunn for kommunens arbeid

• Utslipp av klimagasser er trolig den største 
miljøutfordringen verden står ovenfor. 

• Effektene av global oppvarming er mange: det 
forventes at temperatur, nedbør, vind og havnivå kan 
endres lokalt som følge av klimaendringene. 

• Etter en mangeårig trend med reduksjon i utslipp av 
klimagasser nasjonalt, økte utslippene i 2015.

• Det er viktig at Sør-Odal kommune er med og bidrar til 
å nå de nasjonale- og regionale målene om å kutte i 
klimagassutslippene. 



Forutsetninger i klima og miljøarbeidet

• Skogen og treprodukter er viktige 
bidragsytere som kan redusere den 
menneskeskapte 
klimagasspåvirkningen.

• Sør-Odal: 380 km2 er skog, tilsvarer 
over 70 % av kommunens 
totalareal.

• Netto opptak av CO2 (tilvekst –
hogst) på 34 600 tonn CO2. 

Foto: M. Tyrkiel



Utfordringer i klima og miljøarbeidet

• Klimagassutslippet fra Sør-Odal er på anslagsvis 63 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

• Kilder:

Stasjonær forbrenning: 14 %

Mobile kilder: 62 %

Prosessutslipp: 24 %

• Differansen mellom årlige utslipp og netto opptak av CO2 er 45 %. Vi må kutte ytterligere i 
klimagassutslippene dersom kommunen skal bli klimanøytral.

• Utslippene fra Sør-Odal tilsvarte 4,7 % av de totale utslippene fra Hedmark. 

• Det totale klimagassutslippet utslippet fra Hedmark tilsvarer 2,5 % av det nasjonale 
klimagassutslippet.



Kommunaldelplan for energi og klima
• Sør-Odal kommune vedtok kommunedelplanen for 

Energi – og klima i november 2010. 

• 4 årig plan med mål og tiltak innenfor: 

• Energi 

• Energibruk i kommunale bygg

• Klimagassutslipp

• Veitrafikk og transport

• Landbruk

• Avfallshåndtering 

• Forbruk og innkjøp



Pågående interkommunale/regionale 
satsningsområder
Samarbeid i regionen er nøkkelen for å oppnå gode resultater.

• Like forutsetninger og utfordringer 

• Korte avstander og er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion



Byregionprosjektet i Kongsvingerregionen

«Kongsvingerregionen er Norges største skog- og potetregion, vi har solid 
næringskompetanse innen industri og bygg, og vi har en beliggenhet og 
infrastruktur som gjør at vi kan bidra til mer miljøvennlig transport og 
logistikk i Norge. Dette skal bruke som en drivkraft for fremtidig vekst og 
bærekraftige løsninger»





Ny interkommunal strategi for klima og miljø
• Arbeidet med ny interkommunal strategi for klima og miljø er et 

politisk initiert samarbeid i regionen.

• Målet er å bidra til å bremse de globale klimaendringene på 
områder hvor kommunene har påvirkningsmuligheter.

• Kommunene må konkretisere og innarbeide mål, tiltak og 
virkemidler inn i kommuneplanen og annet planverk for å sikre 
effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.



Redusere klimagassutslippene
• Den største kilden til klimagassutslipp er i tillegg til utslipp fra olje-

og gassproduksjon transport med fossilt brennstoff.

• Lokalt betyr transport og forbruk mest.

• Kommunene må finne tiltak som bidrar til utslippsreduksjoner.
• Samordnet arealplanlegging

• Tilrettelegge for god kollektivtransport

• Innkjøp 

• Avfallshåndtering

• Landbruk



Redusere energibruken
• Hovedfokus på kommunens 

energibruk

• Energieffektivisering
• Ha kontroll på de kommunale 

byggene

• Utføre tiltak som fører til 
redusert energibruk

• Energiomlegging
• Biobaserte løsninger

• Utfasing av oljefyring



Klimatilpasning

• Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå 
ulemper av klimaendringer og dra nytte av 
eventuelle fordeler.

• Klimaendringer kan endre rammene for mange av 
kommunens oppgaver.

• God og helhetlig planlegging som tar hensyn til 
dagens og fremtidens klimaendringer står sentralt 
på veien mot et klimatilpasset samfunn.

• Samfunnsplanlegging

• Arealplanlegging

• Overvannshåndtering


