Handlingsplan 2020
KOMMUNEDELPLAN KLIMA- OG ENERGI 2020-2024

Sammendrag
Kommunedelplan klima- og energi 2020-2024 består av følgende dokumenter:
1) Kommunedelplan-dokumentet,
2) Handlingsplan 2020
3) Vedlegg: Bakgrunnsfakta
4) Vedlegg: Tiltaksbank med oversikt over alle innkomne forslag
Kommunedelplanen vil rulleres hvert fjerde år. Handlingsplanen rulleres årlig før arbeidet med
budsjett for påfølgende år.

Mål og indikatorer for måloppnåelse
Målene i handlingsplanen bør være så konkrete at vi kan påvise fram- eller tilbakegang for å nå
målet. Mange av målene i denne handlingsplanen handler om å sette en trend (redusere
drivstofforbruk, redusere utgifter til strøm). Alternativt kunne de vært tallfestet (redusere
drivstofforbruk med 50%, redusere strømutgifter med 40 000,-).
Dette er gjort fordi dette blir første år man bruker indikatorene til å følge effekter av tiltak. Når man
etter ett år har sett effekten av tiltak og testet indikatorene bør erfaringene brukes til å tallfeste
målene.
Om tidspunkt for gjennomføring av tiltak
Hvert tiltak merkes med et år for når det skal gjennomføres. Gjennomføringsår kan endres innenfor
en periode på fire år. Hensikten er enten; at tiltaket skal inn i budsjettet og gjennomføres påfølgende
år – eller at tiltaket skal inn i økonoplanen slik at det blir satt av penger til gjennomføring iløpet av
fireårsperioden.
For å sikre at handlingsplanen er et konkret og handlekraftig styringsdokument bør kun de tiltak vi
faktisk ønsker å gjennomføre få bli med. Vi bør unngå å skyve tiltak langt fram i tid for å utsette dem.
Det er fa bedre å fjerne tiltak man ikke ønsker å finansiere. Alle tiltak som er blitt foreslått til
handlingsplanen er tatt vare på i vedlegget «Tiltaksbanken».
Klimaspydspissprosjekt: Hurtiglader
Kommunedelplanens mål X.X. lyder: Utvikle minst ett stort klimaspydspissprosjekt som blir lagt
merke til utenfor kommunens grenser og skaper stolthet og engasjement for nye klimaløsninger.
Denne handlingsplanen legger opp til at dette blir etablering av hutriglader for elbil.
Om kolonnene i tabellene:
Kategori: Sorterer tiltakene etter tema.
Nummer: Gir hvert mål og tiltak et unikt nummer får å lettere kunne referer til ulike deler av dokumentet.
Tiltak: Beskrivelse av tiltaket med ord.
Gjennomføring: År for gjennomføring og finansiering
Ansvar: Del av administrasjonen ansvarlig for gjennomføring Utvikling og miljø (UM), Helse og omsorg (HO), Kultur og
oppvekst (KO), Rådmann + evt. eksterne aktører.
Finansiering: Penger tas fra drift- eller investeringsbudsjett + evt. eksterne støtteordninger/aktører
Merkostnad: Utgifter til kommunen utover vanlig drift/ikke gjennomføre tiltaket. Grovt estimert. Tall inkl. MVA.
Estimert effekt: Grovt estimerte tall. Ikke for nøyaktig bruk, men for å vise størrelsesorden.
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Handlingsdel 2019
Transport
Mål M.1.1-3
M.1.1
M.1.2
M.1.3

* Osen kommune får første hurtiglader i området Osen, Namdalseidet og Osen
* Alle kommunens lette kjøretøy er nullutslipp innen 2022, tyngre kjøretøy innen 2023
* Osen kommune er en pådriver for fylkeskommunens omstilling til nullutslipp i kollektivtransporten

Indikatorer for måloppnåelse

* Antall elbiler registrert i kommunen (SSB tabell 07849)
* Drivstoffkostnad kommunale biler (egne tall)
* Antall elbiler i kommunal bilpark (egne tall)
* Antall ladepunkter med vanlig og hurigladekapasitet i kommunen (offentlige digitale kart)

Tiltak T.1.1-10
Kategori

Tiltak

Transport T.1.1

Velge elbil* for sykehjemmets to biler
ved neste anbudsrunde *(eller andre
utslippsfrie løsninger/fornybart drivstoff)
Velge elbil* for sentraladministrasjonens
ene bil ved neste anbudsrunde *(eller
andre utslippsfrie løsninger/fornybart
drivstoff)

Transport T.1.2

Transport T.1.3
Kjøpe inn elektrisk varebil for å erstatte
fossildrevet bil til vaktmestertjenester

1

leasingavtale utgår sommer 2021

Gjennomføring Ansvar Finasiering
Elektrifisere kommunal bilpark

Merkostnad

Estimert effekt

20211

Rådma
nn
Drift

*Reduserte utgifter med 20 000 kr
per år per bil *utslipskutt
0,00 kr *signaleffekt

202111

Rådma
nn
Drift

*Reduserte utgifter med 20 000 kr
per år per bil *utslipskutt
0,00 kr *signaleffekt

Investering +
Rådma KLIMASATS2022 nn
midler (75%)

25% av
merkostnad

*Reduserte utgifter med 20 000 kr
per år per bil *utslipskutt
*signaleffekt

Transport T.1.4

Transport T.1.5

Etablere kommunalt eid hurtigladepunkt
med betalingstjeneste

2020 UM

investering +
brukerbetaling

Still krav til oplegg for (private)/ ferdig
ladepunkt (kommunalt) ved alle nybygg.

2020 UM

Drift

*økt elbilandel blant Osens
innbyggere *økt verdiskapning fra
800 000,00 kr gjennomreisende trafikk
20000 per
ladestasjon

*økt elbilandel blant Osens
innbyggere

Folkehelse i de korteste reisene - lettere å velge sykkel og gange
Transport T.1.6

Transport T.1.7

Transport T.1.8

Transport T.1.9

Transport T.1.10

2

Lage hjertesone rundt Havgløtt
Barnehage ved å endre rundkjøring til
lekeområde
Påvirke fylkeskommunen og
trafikksikkerhetsnemd til å oppgradere
gangfelt Sundet-Strand til opphevd
gangfelt
Oppgrader gatebelysning over til
energieffektiv LED-belysning på
gjenværende strekning (NordmelandNordvika).
Etablere kommunal støtteordning for
privatpersoner som kjøper kjøper
elsykkel (10 X 5000,- per husstand)

2019 UM

2020

Drift
"Tilskot til
lokale tiltak for
trafikktryggleik
" 100%

UM/fyl
2020 ke
Investering
KLIMASATSRådma midler (50%) +
2020 nn
drift

Kollektivtransport som passer for Osen
Sette krav om nullutslipteknologi for
båtpassasjertrafikken Sæter-øyene-Osen
Fylkeskommun
ved å være en pådriver for at
en +
fylkeskommunen følger opp egen strategi
Rådma KLIMASATSom teknologiskifte i kollektivtransporten. høst 2019
nn
milder

erfaring oppgradering Engansveien 2018. Sammenlignet tall fra måleravlesning januar 2018 og 2019.

10 000
kr

*større og tryggere lekeområde
*renere luft og ingen
tomgangskjøringsproblematikk

*økt folkehelse *økt sykkelandel
0,00 kr *tryggere skolevei

1 000 000,00 kr * 80% redusert strømforbruk2
25 000,00 kr *økt folkehelse *økt sykkelandel

* kutte 160 000 l bensin/430 tonn
0,00 kr CO2 per år

Planlegging og klimatilpasning
Mål M.2.1-3
M.2.1
M.2.2
M.2.3

*Null tap av myrarealer i kommunen
*Null tap av samlet matjordareal til nedbygging
* Starte arbeidt med klimatilpasninger i arealplanlegging som forberedelse til neste rullering av arealplan

Indikatorer for måloppnåelse
* Nedbygde matjordarealer (KOSTRA-tall) + nydyrking/etablering
* Nydyrkede/drenerte myrareraker (kommunens egne tall)
* Administrativ produksjon

Tiltak T.2.1-7
Kategori Nummer Tiltak

Plan.
og
klimat.

T.2.1

Plan.
og
klimat.

T.2.2

Plan.
og
klimat.

T.2.3

Bestille utredning om
klimaendringenes påvirkning av
flomrisiko langs Steinsdalselva for
hus, vei og matjord.
Kartlegge nåværende og framtidige
flom- og rasrisikoområder for å
unngå nybygging i farlige områder.
Bevare myrarealer som flomvern og
karbonlager ved å ikke
omdisponere eller tillate ny
drenering.

Gjennomføring

Ansvar

Finasiering

Merkostnad Estimert effekt

2020 UM

Drift
"Tilskudd
til klimatilpassning"

2020 UM

Drift

*kunnskapsinnhenting
*unngå person- og
einedomsskade samt
kommunal
0,00 kr erstatningsrisiko
*unngå person- og
einedomsskade samt
kommunal
0,00 kr erstatningsrisiko

2020 UM

Drift

unngår C02-utsplipp
0,00 kr på 58 tonn per dekar3

utslipp ved omdisponering fra myr til dyrket mark i en 20årsperiode etter nydyrking.
Miljødirektoratets tall: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/ (19.07.19)
3

Plan.
og
klimat.

T.2.4

Plan.
og
klimat.

T.2.5

Plan.
og
klimat.
Plan.
og
klimat.

T.2.6
T.2.7

Holde t stormflosone 3,5 m.o.h. fri
for nybygg som ikke er særlig
tilpasset oversvømmelse

Rullering arealplan

Bevare matjorda i Osen ved å ikke
omdisponere matjord uten å
kompensere tilsvarende arealer.
Ungå tap av totalt skogareal og
rådgivning for lengre omløpstid.
Vurdere risiko for at deler av
kommunen isoleres ved
ekstremværhendelse og inkludere
dette i kommunal beredskapsplan.

Drift

*øke opptak av
0,00 kr klimagasser i skog

Drift

*kunnskapsinnhenting
*unngå person- og
0,00 kr eiendomskade

Rullering arealplan Drift

2020 UM
Rullering arealplan

Drift

*unngå person- og
einedomsskade samt
kommunal
0,00 kr erstatningsrisiko
*sikre mattrygghet i
møte med
vanskeligere
0,00 kr klimatiske forhold

UM

Rullering beredskapsplan Rådmann

MAT
Mål M.3.1-2
M.3.1
M.3.2

* Redusere klimabelastningen fra spredning av husdyrgjødsel i landbruket
* Redusere klimabelastningen av lystgassutslipp fra dårlig drenerte jordbruksarealer

Indikatorer for måloppnåelse

* Antall søknader om tilskudd for tidlig spredning av husdyrgjødsel i Osen
* Mål på drenering av jordbruksarealer (kommunens egne tall på «omsøkt drenering»)

Tiltak T.3.1-7
Kategori Nummer Tiltak

Gjennomføring Ansvar

Finasiering

Merkostnad Estimert effekt

Klimautslipp fra jordsmonn
Mat

4

T.3.1

Mat

T.3.2

Mat

T.3.3

Mat

T.3.4

Kommunisere tilskuddsordninger for
drenering av dyrketmark og aktivt
følge opp fratrekk i tilskudd for
vassjuke jordarealer.
2020 UM
Drift
Prioritere drenering og hydrotekniske
Fylket (SMILtiltak ved fordeling av av SMIL- og
& RMPRMP-midler4 (dekke 70% av søkesum)
2020 UM
midler)4
Klimautslipp fra jorbrukets gjødselhåndtering
Tilrettelegge for etablering av felles
gjødselslager med sikte på redusert
transport og høstspredning.
2020 UM
Drift
Kommunisere og aktivt følge opp
muligheten til å gi tilskudd til
miljøvennlig spredning av
husdyrgjødsel.
2020 UM
Drift

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Regionalt miljøprogram (RMP) [for jordbruket]

*reduserte lystgassutlsipp fra dårlig
0,00 kr drenert jordbruksarealer
*reduserte lystgassutlsipp fra dårlig
0,00 kr drenert jordbruksarealer
*reduserte transportbehov,
lystgassutslipp og avrenning til
0,00 kr vassdrag
*reduserte lystgassutslipp og
0,00 kr avrenning til vassdrag

Mat

Mat

T.3.5

T.3.6

Unngå høstspredning av
husdyrgjødsel gjennom rådgivning og
en konservativ bruk av dispensasjon
for
seneiermakt
spredning.
Bruke
i MNA for at

bioenergibedriften EcoPro skal ta imot
husdyrgjødsel fra bønder i Trøndelag
og være en pådriver for etablering av
lokale bioenergianlegg.
Mat

5

T.3.7

Sette vilkår om landstrøm på 50% av
nyetableringer av oppdrettsanlegg i
kommunen.

2020 UM

Drift

2020 Rådmann Drift
Havbruk

2019 UM

Drift

*reduserte lystgassutslipp og
0,00 kr avrenning til vassdrag

*reduserte metanutslipp
0,00 kr *produksjon av fornybar energi
* sikre omstilling og trygge
arbeidspolasser i kommunen *
nasjonalt potensiale: kutte 300.000
0,00 kr tonn CO25

https://www.nrk.no/trondelag/sparer-75-000-liter-i-aret-ved-a-skru-av-dette-dieselaggregatet-1.14324021 (19.07.19)

BYGG
Mål M.4.1-3
M.4.1
M.4.2
M.4.3

* Kartlegge potensialet for energieffektivisering i alle komunale bygg innen 2021
* Gjennomføre investeringer som garanterer lavre enerigutgifter og - forbruk 2024
* Planer om nytt flerbrukshus/kommunens neste nybygg blir et foregangsbygg på klima og energi

Indikatorer for måloppnåelse

* Strømforbruk/kostnad kommunale bygninger
* Administrativ produksjon

Tiltak T.4.1-7
Kategori Nummer

Gjennomføring

Tiltak

Ansvar

Finasiering

Merkostnad

Estimert effekt

Bruke ENOVAS EPC-modell til kartlegging og
gjennomføring av energi-oppgradering på alle
kommunale bygg.
2020-2024 UM

Investering
+ ENOVA

Totalt potensiale all kommunale
bygninger: årlig besparelse på
4 000 000,00 kr 384 000 kr (549 00 kWh)6

Effektivisere vannbåren varmesystem på
Osen sykehjem og Strand skole ved
installasjon av vannbehandlingsanlegg.

2020 UM

Investering

125 000 per
anlegg

Etterspørre og etterstrebe produkter av
resirkulert materiale ved renovering og
nybygg.

2020 UM

Drift

ukjent

Eksisterende bygninger
Bygg

Bygg

T.4.1

T.4.2

T.4.3

Bygg

T.4.4

Etablere solcelleanlegg på ett komunalt bygg.
6

økt levetid på 20 år
energibesparing 3 – 6 % per år.
*skape marked for
sirkulærøkonomien *reduserte
klima- og miljøbelaastning fra
materialeproduksjon

2021 UM

Investering

*redusert strømforbruk og
kostnad etter nedbetaling
500 000,00 kr *signaleffekt

https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/epc-modellen-gir-selvfinansierende-oppgradering-av-kommunal-eiendom/ (19.07.19)

Nye kommunale bygg
Bygg

T.4.5

Bygg

T.4.6

Før alle kommunale bygg- og
anleggsprosjekter gjennomføre forprosjekt
med tidlig kartlegging av klima og
energitiltak.
Stille krav om solenergi i alle nye kommunale
bygg

Bygg

8

2020 UM

T.4.7
Nye kommunale bygg skal som hovedregel
være av plusshus-standard

7

2019 UM

2020 UM

Investering
+
25% av
KLIMASATS- konsulentutgift *redusere driftskostnader og
midler(75%) er
energiforbruk
Nedbetaling
enebolig i
Investering 2019: 15 år7
betydelig
kortsiktig
Investering merkostnad,
/Grønne lån langsiktig
KBN8
inntjening

*redusert strømforbruk og
kostnad etter nedbetaling
* redusert driftskostnader
*signalbygg for markedsføring av
kommunen

eks. enebolig: investering 150 000, ENOVA-støtte 20 000, nedbetalt 15 år https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/okonomi/solceller-nar-er-det-nedbetalt/ (19.07.19)
Kommunalbanken Norge

KOMMUNENS VIRKSOMHET
Mål M.5.1-2
M.5.1
M.5.2

* Motivere næringslivet i Osen til samarbeid og sertifisering på klima og energi
* Feie for egen dør og kutte egne direkte og indirekte klimabelastninggjennom sertifiseringer og innkjøpsrutiner

Indikatorer for måloppnåelse

* Antall Miljøfyrtårn-sertifiserte foretak i kommunen
* Antall bedrifter med medlemskap i Klimapartnere Trøndelag
* Antall Skoler/Barnehager med Grønt flagg-sertifisering
* Administrativ produksjon

Tiltak T.5.1-17
Kategori

Nummer Tiltak

Gjn.føring

Ansvar

Finasiering

Merkostnad

Estimert effekt

Tilrettelegging for næringsliv
Kom.
T.5.1
virksomh.

Kom.
T.5.2
virksomh.
Kom.
T.5.3
virksomh.

Kom.
T.5.4
virksomh.

Oppfordre til deltagelse i næringslivets
"Klimaparntere Trøndelag" ved å stille krav
om medlemskap for å motta maksimal
støte fra kommunens næringsfond.
Åpne for støtte fra kommunens
næringsfond for innkjøp som erstatter
fossil energibruk med nullutslippsløsninger.

2020 Rådmann

2019 Rådmann

Drift

*økt konkurransekraft *økt
0,00 kr omstilling og inovasjon

Næringsfond

*for første gang få
Miljøfyrtårnsertifiserte
0,00 kr bedrifter i kommunen

Åpne for støtte fra kommunens
næringsfond til utgifter ved "Miljøfyrtårn"sertifisering for de tre første bedriftene
som oppnår sertifiseringen.

2020 Rådmann

Næringsfond

Tilrettelegge for etablering av havvind i
Osens regulerte havarealer

2019 UM

Drift

*for første gang få
Miljøfyrtårnsertifiserte
0,00 kr bedrifter i kommunen
*markedsføre Osen som
foregangskommune
*potensiell kraftproduksjon
0,00 kr og verdiskapning

Egne avdelinger
Kom.
T.5.5
virksomh.

Kom.
T.5.6
virksomh.

Kom.
T.5.7
virksomh.
Kom.
T.5.8
virksomh.

Kom.
T.5.9
virksomh.

Kom.
T.5.10
virksomh.

Kom.
T.5.11
virksomh.

Etablere stillingsbrøk for egen
klimarådgiver.

2020 Rådmann

KLIMASATSmidler + drift

avhengig av
stillingsbrøk

Få Strand skole og Havgløtt barnehage
"Grønt flagg"-sertifisert etter modell fra
Seter oppvekstsenter.

2020 UK

Drift

2 000,00 kr

Still krav om klimavurdering i alle saker til
politisk behandling, slik vi allerede har krav
om folkehelsevurdering.

2019 Rådmann

Drift

0,00 kr

*økt bruk av statlige midler
til tiltak som reduserer
driftskostnader og
klimagassutslipp
*mer bærekraft i egen
virksomhet
*holdningskapende effekt
hos oppvoksende
generasjoner
*økt gjennomføringsevne på
klimamål *synliggjøre
langsiktige
kostnadsbesparelser

Delta aktivt i "Nettverk for lavutslipp
Trøndelag" med fokus på
kompetanseheveing og finasiering av
klimatiltak med statlige KLIMASTAS-midler

2019 UK

Drift

*økt bruk av statlige midler
til tiltak som reduserer
driftskostnader og
0,00 kr klimagassutslipp

Videreutvikle kildesortering på
kommunehuset og oppnå Miljøfyrtårnsertifisering

2020 Rådmann

Drift

*signaleffekt *mer bærekraft
0,00 kr i egen drift

Synliggjøre kommunens klimaarbeid mot
egne innbygere (Facebook, "Runer fra
Osen" & Osenhælja).

2020 Rådmann

Drift

* økt bevisthet og
0,00 kr involvering av innbyggere

Drift

*sikre at kommunens
embalasjeforbruk gjenvinnes
*øke næringslviets
0,00 kr deltagelse i returordningen

Stille krav til alle våre norske
varelevrandører om deltaglse i Grønt Punkt
(nasjonal returorsdning for embalasje)
gjennom å videreføre vårt
kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge.

2020 Rådmann

Kommunal innkjøpsmakt - forbrukermakt i storskala
Kom.
T.5.12
virksomh.

Kom.
T.5.13
virksomh.

Kom.
T.5.14
virksomh.

9

Bruk Difis veiledere og kriterier for grønne
anskaffelser - med nivå avansert eller
spydspiss og vekt klima minst 30%
Synliggjør økonomiske gevinster ved
grønne innkjøp med Difis9
effektkalkulatorer.
Innrett langvarige kontrakter på en måte
som sikrer innfasing av nye løsninger
underveis.

Direktorat for forvaltning og IKT

2020 Rådmann

2020 Rådmann

2020 Rådmann

mulig
varierende *redusere indirekte utslipp
Drift/investeri kortsiktig
*bidra til markedsgrunnlag
ng
merkostnad for klimaløsninger

Drift

*synliggjøre langsiktige
inntjening og store
0,00 kr potensiale klimaeffekt

Drift

*forebygge tap og
ekstrakostnader i møte med
0,00 kr framtidige krav

BEFOLKNINGEN
Mål M.6.1
M.6.1

* Gjøre det lettere for Osens innbyggere å minimere sin energi- og klimabelastning

Indikatorer for måloppnåelse

* Administrativ produksjon

Tiltak T.6.1-3
Kategori Nummer

Gjennomføring

Tiltak

Ansvar

Finasiering

Merkostnad

Estimert effekt

Befolk- T.6.1
ningen

Befolk- T.6.2
ningen

Befolk- T.6.3
ningen

Etablere utstyrsbiliotek/utlånssentral
for gratis utlån av sports- og
friluftsutstyr.
Etablere kommunal støtteordning for
privatpersoner som kjøper
kompostanlegg (50% av innkjøpspris
inntil 2000,- per husholdning [intill 5
per år])
Invitere næringsaktører til å holde
årlig informasjonsmøte om solceller
og andre energitiltak i hjemmet.

201910

Rådmann +
Fylkeskommunal
* sosial utgjevning *lavere
frivillig/privat støtte (33%) +
66% av
forbruk *videreutvikling av
aktør
Drift
etableringskostnad "Byttesentralen"/turistinfo11

2020 UM

2019 UK

Drift

*redusert forbruk torvjord
*redusert avfallstransport
10 000,00 kr *holdningsskapende

Drift

RESIRKULERING
Mål M.7.1-2
M.7.1
M.7.2
10
11

* Gjøre det lettere for Osens innbyggere å minimere sin energi- og klimabelastning
* Være en pådriver for klima- og miljøambisjoner i Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA)

søknadsfrist september 2019
gitt at man benytter eksisterende samarbeid med Gærne damer ved Auto'n

*økt etablering av private
solcelleanlegg *redusert
0,00 kr strømbelasntning

Indikatorer for måloppnåelse
* Administrativ produksjon

Tiltak T.7.1-5
Kategori

Nummer

Tiltak

Resirkulering T.7.1
Videreføre støtten til "Byttesentralen" for å
sikre gjenbruk og redusere avfallsproduksjon
Resirkulering T.7.2
Etablere søppelinnsamling/renovasjon ved
kommunale kaianlegg.
Resirkulering T.7.3
Bruke eiermakt i MNA til å innføre
nullutslipsteknologi i bilparken for også i
spredtbygde kommuner som Osen.
Resirkulering T.7.4

Resirkulering T.7.5

Bruke eiermakt i MNA til å innføre
kildesortering på alle hytterenovasjonspunkter
i Osen.
Bruke eiermakt i MNA til å øke fradraget i
renovasjonsavgiftten for husstander som
komposterer.

Gjennomføring
Ansvar

Finasiering

Merkostnad

Estimert effekt

* redusere avfallsmengde
og tap av brukbare
gjenstander *redusert
2020 Rådmann Drift
0,00 kr forbruk ved gjenbruk
*forebygge marin
forsøpling *sikre
innsamling og resirkulering
av søppel fra båter ved
2020 UM
Drift
ukjent
kommunale havner
*kutte opp til 100% utslipp
fras renovasjonsbiler *sikre
MNA/
25% av
satsnin på omstilling
KLIMASATSmerkostnad utenfor bykommunene i
2020 Rådmann tilskudd (75%) for MNA
MNA

2020 Rådmann Drift

*hindre tap av
materialressurser
0,00 kr *holdningsskapende

2020 Rådmann MNA

*redusert forbruk torvjord
*redusert avfallstransport
0,00 kr *holdningsskapende

Status indikatorer for måloppnåelse 2019
Oppdateres årlig sammen med handlingsdelen for å muliggjøre oppfølging av måloppnåelse.

TRANSPORT
Antall elbiler registrert i kommunen (SSB tabell 07849)
-

4/577 (2018)

Drivstoffkostnad kommunale biler12
Estimerte drivstoffutgifter kommunale biler
Kommunale biler
Omtrentlig drivstoffutgifter per bil

2016
81 749,32 kr
20 437,33 kr

2017
81 528,27 kr
20 382,07 kr

2018
123 583,49 kr
30 895,87 kr

Antall elbiler i kommunal bilpark
-

2019: 0/5 (1/5 er dieseldrevet ladbar hybrid)13

Antall ladepunkter med vanlig og hurtigladekapasitet i kommunen (offentlige digitale kart)
-

ladestasjoner.no: vanlig: 0, hurtigladekapasitet: 0

Årlig drivstofforbruk av M/S Osenfjord
-

Ca. 160000 l fossilt drivstoff

MAT
Antall søkere om tilskudd for tidlig gjødselspredning
-

2018: 3

Mål på drenering av jordbruksarealer (kommunens egne tall på «omsøkt drenering»)
-

2018-2019: 227 daa(systematisk grøfting) og 1435 meter enkeltgrøft(avskjæringsgrøfter) 14

BYGG
Summert forbruk og strømutgift for utvalgte bygninger/strømmålere15
Utvalgte anlegg
Årlig energiforbruk (kWh) Årlig strømutgift
Anleggsnavn
2017
2018 2018/19 2018/19*
Strand skole
306058 335170 333680
342 365 kr
268623 SÆTER SKOLE Husvikveien 36
78557 78327
69692
71 293 kr
Osen sykehjem (uten elkjel)
309499 307128 277619
282 014 kr
Elkjel ved Osen sykehjem
3342
3207
84875
83 462 kr
Osen kommunehus
309559 362221 321579
326 358 kr
Tabell Z:*Juli 2018 – juni 2019. Se vedlegg: Bakgrunnsnotat og tabell S1.
Se beregning i Vedlegg: Bakgrunnsfakta, tabell 5
Se sammensetning av bilpark i Vedlegg: Bakgrunnsfakta tabell 2.4.2
14 Sandra Gausen Kvernland 10.07.19
15 Se Vedlegg: Bakgrunnsfakta, tabell 2.2.1b
12
13

Forbruk/utgifter per areal kommunalt bygg fra SSB/KOSTRA16
-

Årlige energiutgifter per m2 kommunalt eid bygg
2018: 122kr
Energiforbruk per m2 eid areal
2018: 113

KOMMUNAL VIRKSOMHET
Antall klimatiltak registret på «Klimatiltakskart i Trøndelag»17
-

2

Antall bedrifter i kommunen med medlemskap i Klimapartnere Trøndelag
-

0

Antall Miljøfyrtårn-sertifiserte foretak i kommunen
-

0

Skoler/Barnehager med Grønt flagg-sertifisering
-

1/3

AREALPLANLANLEGGING OG KLIMATILPASSING
Nydyrkede/drenerte myrarealer (kommunens egne tall)
-

2018: 3,6 daa18

Nedbygde dyrkajord (SSB)19
2015
0,2 dekar

2016
2017
2018
9,7 dekar
0,2 dekar
3,6 dekar

Administrativ produksjon
-

-

Ved Handlingsplan 2021 må dette legges inn under hver kategori av tiltak. Ikke gjort for
Handlingsplan 2020, da dette er første handlingsplan.
Antall tiltak som er tildelt en ansatt og påbegynt/gjennomført av totale administrative antall.
Bestill oversikt fra sektorledere ved å sende dem handlingsplanenv og be dem gå gjennom
tiltak som deres sektor er oppført som ansvarlige for gjennomføring. Synliggjør tidsfristene:
Ferdigstilles 2019: 0/X, Ferdigstilles 2020: 0/X osv.

SSBs KOSTRA tabell 12190: Utvalgte nøkkeltall for klima og energi (K)
https://www.ssb.no/statbank/table/12190/
17 http://stfk-gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=26515ea94c6e4f97a37fc47bbeac165b
(03.07.19)
18 Sandra Gausen Kvernland 09.07.19
19 SSBs tabell 11776 https://www.ssb.no/statbank/table/11776/ (19.07.19)
16

