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1 Introduksjon
Kommunedelplan klima- og energi 2020-2024 består av følgende dokumenter:
1) Kommunedelplan-dokumentet
2) Handlingsplan 2020
3) Vedlegg: Bakgrunnsfakta (det du leser nå)
4) Vedlegg: Tiltaksbank med oversikt over alle innkomne forslag

Dette dokumentet er kun ment som et supplement til de øvrige dokumentene. Les de andre
dokumentene og slå opp på relevante delkapitler i dette dokumentet for utfyllende informasjon.
Innhold i dette dokumentet oppfyller minst ett av kriteriene nedenfor
1. Opplysninger om egne beregninger av tall og kildehenvisninger
2. Utfyllende informasjon som ikke er tatt med i kommunedelplandokumentet av hensyn til
plass og lettfattelig språk som unngår fremmedord
3. Informasjon som er skrevet ned for å tilgjengeliggjøre informasjon innhentet gjennom
muntlige samtaler og epostutvekslinger med eksterne aktører.
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2 Energi
2.2 Forbruk
Lokal energiutredning fra 2013 viser tall for 2009-2012. Nye tall for elektrisitetsforbruk i Osen
kommune vises i tabell 2.2a og er grunnlaget for diagrammet i bilde 2.3.1a i
kommunedelplandokumentet.
Osen (-2017)

Forbruk i alt
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALLE FORBRUKERGRUPPER
15,2 13,9 15,2 15,0 15,0 14,6 15,8 15,8
BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI MV.
0,4 1,3
1,3
1,2
1,0
1,1
0,4
0,3
TJENESTEYTING MV.
4,7 3,8
4,1
4,0
3,9
3,7
5,4
5,3
HUSHOLDNINGER OG JORDBRUK
10,1 8,8
9,8
9,8 10,1
9,8 10,0 10,1
Primærnæringer
3,0 2,3
2,8
2,7
3,1
2,6
2,5
2,5
Husholdninger
6,1 5,6
6,0
6,1
6,1
6,2
6,5
6,5
Hytter og fritidshus
0,9 0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
Tabell 2.2a:
Tall hentet fra SSBs tabell 10314 «Nettoforbruk av elektrisk kraft (GWh), etter region, forbrukergruppe,
statistikkvariabel og år1. Tallene er ikke temperaturkorrigert. Dvs. at strømforbruk (for eksempel i
husholdninger), hvor oppvarming er en viktig komponent, må ses i lys av temperaturvariasjoner fra år til år. De
tre nederste linjene er underkategorier i «Husholdninger og jordbruk.

TrønderEnergi Nett v/ Per A. Osen oppga årlig strømforbruk i kommune for 2018 til 16,27 GWh.
Energi- og klimaplan 2009 hadde følgende mål «Veksten i energiforbruk skal reduseres og beregnet
enøkpotensiale innfris, slik at totalt energibruk i kommunen i 2020 maksimalt er 17,1 GWh». Det er
ikke mulig å kontrollere måloppnåelse fordi tall på energiforbruk fra andre kilder enn elektrisitet
mangler. Framtidige målsetninger bør skille på energiforbruk fra energikilde.
Historisk utvikling 2003-2012 viser en økning i totalt strømforbruk, størst i kategoriene tjenesteyting
og varehandel. Husholdning/fritidsboliger står for største andel av forbruket hvor fritidsboliger
utgjorde 13,8% av dette i 2012.

2.2.1Forbruk kommunale bygg
Kjelde til strømforbruk
Kommunehuset
Samlet for alle kommunale målere
Samlet energiforbruk i Osen kommune
Tabell 2.2.1a

GWh
0,33
1,8
16,27

Andel av samlet forbruk i kommunen
2%
11 %
100 %

Stømforbruk i kommunale bygg satt opp mot totalt strømforbruk i kommunen. Tall fra TrønderEnergi Nett, se
tabell 2.2.1b for detaljer.

Utvalgte kommunale anlegg

1

Årlig energiforbruk (kWh) Utgifter

https://www.ssb.no/statbank/table/10314/ (11.07.19)
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MålepunktID

Anleggsnavn

2017

2018 2018/19 2018/19

707057500047134691

268623 STRAND SKOLE Vingsandveien 2

306058 335170

333680 342 365 kr

707057500047136275

268623 OSEN SYKEHEIM Rådhusveien

309499 307128

277619 282 014 kr

707057500047136299

268623 ADMINISTRASJONSBYGG Rådhusveien 13 309559 362221

321579 326 358 kr

707057500047136282

268623 ELEKTROKJEL PÅ 132 KW Rådhusveien
707057500047131676

268623 SÆTER SKOLE Husvikveien 36

3342

3207

84875

83 462 kr

78557

78327

69692

71 293 kr

Tabell 2.2.1b
Tall for årlig energiforbruk 2017 og 2018 er hentet fra nettleverandøren (TrønderEnergi nett). Årlig forbruk og
utgifter til strøm (kraftpris+naettleie+mva) 2018/19 er summert juli 2018 –juni 2019) fra muntlige fakturaer fra
fakturasender (Fjordkraft).

Med Fjordkrafts nåværende brukergrensesnitt på kundesidene er det tidkrevende å estimere
utgiftene til strøm i kommunale bygg. Særlig fordi data mangler før juli 2018. Her bør man sende
bestilling på tallene til fakturautsender i god tid før neste rullering av handlingsplan og oppdatering
av indikatorer for måloppnåelse.
Synliggjøring av utgifter er viktig for å vise økonomiske fordeler ved energibesparing. Særlig før og
etter innføring av energibesparende tiltak. For sammenligning over tid er utgifter lite egnet pga.
variasjon i strømpris og nettleie.

Juli 2018 – juni 2019
Totalt for alle kommunale målere

Årlig forbruk (kWh)
1 802 387

Årligutgift
2 005 719 kr

Tabell 2.2.1c
Utregnet på samme måte som Tabel 2.2.1b.

1400
1082
2625
220
496
1 989

Samlet areal på administrasjonslokaler (KOMMUNEHUS)
Samlet areal på kommunale idrettsbygg (FLERBRUKSHALL)
Samlet areal på skolelokaler (SÆTHER OG STRAND))
Samlet areal på kommunale kulturbygg (UNGDOMSKLUBB)
Samlet areal på førskolelokaler (BARNEHAGER)
Samlet areal på institusjonslokaler (SYKEHJEM eksl. omsorgsbioliger)
Tabell 2.2.1d

Fordeling av arealer på kommunens bygninger til kommunale tjenester (ikke inkludert kommunale leiligheter),
kalt formålsbygg. Tall fra SSBs 095762.

Nøkkeltall energiforbruk med
sammenligning

Enhet

Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg

kr

Energibruk per m2 eid areal

kWh

År

Osen
201
2015 2016
7

Kostragruppe 5

Trøndela
g fylkesk.

Landet uten
Oslo

2018

93

100 135 122

144

121

126

168

196 175 113

172

158

154

09576: U1. Konsern - Klima og energi - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 – 2016
https://www.ssb.no/statbank/table/09576/
2
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Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i
kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg %
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i
kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg %
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i
kommunens eiendomsforvaltning, egne
bygg%

57

69

73

57

89

73

83

25

31

27

43

1

5

3

100 100 100

94

93

95

100

Tabell 2.2.1e
Hentet fra SSBs Tabell S4: 12190: Utvalgte nøkkeltall for klima og energi (K)3.

2.3 Strømnettet
Definisjoner om strømnettets bestanddeler hentet fra energifakta.no4:
Transmisjonsnettet binder sammen store produsenter og forbrukere i et landsdekkende system.
Inkluderer utenlandsforbindelsene. I Norge er det Statnett som opererer transmisjonsnettet.
Større produsenter og forbrukere.
Høyt spenningsnivå 300- 420 kV ca. 11 000 km.
Regionalnettet binder sammen transmisjonsnettet og distribusjonsnettet.
Større-mindre produsenter og forbrukere.
Lavere spenningsnivå 33-132 kV ca. 19 000 km.
Distribusjonsnett er de lokale kraftnettene som distribuerer kraft til mindre sluttbrukere.
Spenning opp til 22 kV. Husholdninger, tjenesteyting og småindustri + små produsenter.
Høyspent over 1 kV ca. 100 000 km
Lavspent 400 V eller 230 V

Distribusjonsnettet i kommunen forsynes fra Straum transformatorstasjon, som ligger i Roan
kommune (se Bilde 2.3a). Forsynings-/spenningskvaliteten (Antall avbrudd, lengden på avbrudd og
hvor mye det blinker i lampene om vinteren) i Osennettet, vurderes som god av TrønderEnergi Nett
(innenfor krav i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, FoL). Kvaliteten og ledig kapasitet, er
naturlig nok dårligst «lengst ut» i nettet for eksempel i Seter. Seter forsynes med strøm fra sjøkabel
som går fra Barvika til Angen, men de kan også kobles til NTE Flatanger sitt strømnett som brukes ved
problemer i strømforsyningen sørfra.

3
4

SSB KOSTRA-tall: https://www.ssb.no/statbank/table/12190 (17.07.19)
https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/kraftnett/ (11.07.19)
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Bilde 2.3a: Distribusjonsnett (grønt), transformatorstasjon(rød firkant) og regionalnett (blått) fra
NVEs kart over nettanlegg5. Pågående utbygging av transmisjonsnett linje Namsos-Åfjord (via
Hofstad) og produksjonslinje Sørmarkfjellet-Hofstad er ikke merket.
Distribusjonsnettet i Osen er forsynt fra Straum transformatorstasjon i Roan. Straum trafostasjon er
nå forsynt fra nye sentralnettstasjon, Hofstad transformatorstasjon, som inngår i det nye 420 kV
transmisjonsnettet som bygges mellom Overhalla (Namsos) og Åfjord. Dette 420 kV
transmisjonsnettet er planlagt videre til Snilldal og er tenkt å være på plass innen 2028.
I tillegg har vi 66 kV regionalnettet nordover fra Straum til Brattli (Sjøåsen) som via Namsos er koblet
på transmisjonsnettet strekning Namsos-Ogndal.
(Tidligere regionalnett sørover til Hubakken trafostasjon i Åfjord er revet for å gi plass til ny 420 kV
trase).
Ny linje i transmisjonsnettet Namsos-Åfjord er under utbygging og per juli 2019 er strekningen
Namsos-Hofstad i bruk (Bilde 2.3b). Denne forbindelesn øker kun kapasiteten tilstrekkelig til å ta
unna planlagt vindkraftproduksjon. Dersom nye ledningene 420 kV Åfjord-Snilldal og 420 kV SurnaViklandet blir realisert om noen år vil kapasiteten øke. Strekningen ligger inne i Statnetts
finansieringsplaner.

Bilde 2.3b: Plassering av ny linje i
transmisjonsnettet Namsos-Åfjord (blå linje) og
nye Hofstad transformatorstasjon (rød sirkel).
Bilde hentet fra Statnetts vedtakskart6.

5
6

https://gis3.nve.no/link/?link=nettanlegg (11.07.19)
https://www.statnett.no/globalassets/her-bygger-vi/region-midt/namsos-afjord/vedtakskart.pdf (17.07.19)
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2.4 Ladeinfrastruktur for transport (elbillading)
SSB tall: «07849: Drivstofftype, type kjøring og kjøretøygrupper, etter region, type kjøring,
drivstofftype, statistikkvariabel og år»7 for Osen 2018 i Tabell 2.4a.
Drivstofftype
Bensin
Diesel
El.
Annet drivstoff
Tabell 2.4a

Antall personbiler (totalt 577)
197
366
4
10

2.4.1 Definisjoner
Vanlige ladere kan komme i ulike kapasiteter som betyr at tiden det tar å lade biler varierer (timer).
Det er flere leverandører av selve laderen (innkjøpspris 10 000,- - 20 000,-) og monteringskostnader
kommer i tillegg.
Hurtigladere er definert som ladere med en hvis kapasitet som lader biler hurtig (under en time).
Hurtigladere bygges ut og driftes kommersielt av nasjonale selskaper. Nasjonalt er de største
aktørene «Fortum Charge & Drive», «Grønn kontakt» og «BKK»8. Mindre aktører er selskapene Lyse
Ionity, Circle K, Varanger Kraft, Tesla Superchargers og noen enkeltstående butikker har satt opp sine
egne. Vattenfall og E-On/Clever har annonsert at de vil etablere seg i Norge9.
Samtaler med Grønn kontakt viser at de også kan gå med på utbygging i mindre trafikkerte områder
dersom andre er med på å dekke utbyggingskostnader. Kostnad ved etablering av ladestasjon er i
størrelsesorden 200 000,- for selve laderen, men inkludert montering og grunnarbeid 800 000,-.
Støtteordninger: ENOVA finansierte utbygging av hurtigladere (ikke «vanlige» ladepunkt med lavere
kapasitet). Denne ordningen sluttet juni 2019 og er nå kun forbeholdt Troms og Finnmark.
KLIMASTAS-midler fra Miljødirektoratet er den eneste støtteordningen for kommunale ladepunkt
(vanlige ladere til kommunal bilpark).
Fosens regionale næringsfond: Samtale med Torunn Bakken tyder på at dette kan være en mulig
finansieringskilde dersom det kobles på regional utvikling og næringsstrategi.

https://www.ssb.no/statbank/table/07849/ (17.07.19)
https://e24.no/bil/elbil/tysk-gigant-vil-lade-norske-elbiler/24243437 (05.07.2019)
9 Elbilforbundet, oppgitt på epost 5. juli 2019
7
8
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2.4.2 Forutsetninger i Osen
Hurtiglader
Nasjonale hurtigladeselskaper og Auto’n AS har planer om å investere i hurtiglading grunnet dårlig
marked. Siden det ikke ble etablert hurtiglader mens det ennå ble gitt nasjonale tilskudd vil det nå
være opp til kommunen å bidra med subsidiering eller gjennomføre etablering kommunalt.
Plassering av hurtigladepunkt bør fange opp gjennomfartstrafikk og ligge langs Rv. 715. Både for å
være tilgjengelig for flest mulig og for å øke andelen som stopper og bruker tid i kommunen. Ladekunder bør ha tilbud i nærhet av laderen under ladetiden. Legges hurtigladeren til Osentorget eller
Auto’n vil være en fordel for varehandelen og lade-kunder har tilgang på salg av varmmat m.m. i
umiddelbar nærhet. Legges hurtigladeren ved kommunehuset/sykehjemmet vil kommunal bilpark,
ansatte og brukere av kommunens tjenester ha lettest tilgang. Matsalg vil være begrenset til
kommunal kantine og tilbud ved Auto’n og Osentorget vil være tilgjengelig via gangfelt.
Hurtigladestasjoner vil trenge forsyning av 400V strøm fra en nettstasjon. Auton’n har en ny
nettstasjon like ved (sørover langs åker og vei mot kommunehuset). Kommunehuset har nettstasjon
like ved gården «Unnlenda». Osentorgets nærmeste nettstasjon er ved gårdene «Rognin» og
«Unnlenda». I forbindelse med etablering av gangfelt ved Osentorget juli 2019 ble det lagt trekkrør
for kabel. Dette gir en framtidig mulighet for nettstasjon nært Osentorget.
Vanlig lader
Kan etableres fra alle bygningers strømforsyning og har lav kostnad. Bør etableres sammen med
kommunal bilpark og ved kommunale bilparkeringer. Forutsetning for elektrifisering av kommunal
bilpark og gjør det lettere for innbyggerne å velge elektriske kjøretøy.
Bilpark
Oversikt over kommunens fem bilder i Tabell 2.4.2.
Kommunal bil
Mazda 5
Michubichi Elipse Cross
Toyota hiace
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi
Tabell 2.4.2

Drivstoff

Avdeling

Diesel
Bensin
Diesel
Bensin
Bensin/Ladbar hybrid

persontransport
persontransport
Vaktmestere
Sykehjemmet
Sykehjemmet

Sammensetning kommunal bilpark per juli 2019.

2.4.3 Erfaring fra Roan kommunes anskaffelser
Roan kommune har etablert to ladestasjoner med mulighet til å lade totalt fire biler samtidig.
Stasjonene ble etablert samtidig som innkjøp av elbiler. Stasjonene ble kjøpt inn etter anbefaling fra
billeverandør, kostet ca. 70 000 per stk. og ble montert av Nortek10.
Kommunen tok hele kostnaden selv. ENOVA-støtten krevde at det var «hurtiglader»-kapasitet og da
var prisen per ladestasjon opp i 400 000,- for kommunen mens ENOVA dekket 400 000,-.

10

Geir Ola Aune, teknisk sjef Roan kommune. Juni 2019.
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Roan kommune har ikke etablert en betalingsløsning, så lading skjer uten betaling. Eksterne som
henvender seg til kommunen får beskjed om at de kan benytte laderen gratis.
2 Elbiler ble innkjøpt til bruk i helse og omsorgssektoren. Erfaring viser at ansatte må få opplæring og
bli trygge på den nye teknologien for å ønske å ta bilene i bruk. Denne problematikken førte til at en
av elbilen ble byttet ut med fossildrevet bil.

2.4.4 Erfaringer fra Rissa
Rissa kraftlag og Rissa kommune jobber nå sammen for å etablere hurtiglader. De har felles finansiert
en større transformatorstasjon nært ny utbygget Rema 1000 for å sikre kapasitet til hurtiglading. De
jobber nå med næringslivsaktører for å få på p lass finansiering og lande diskusjon om plassering.
Rissa Kraftlag er i kontakt med Fosen Regionråd for samarbeid om regional utbygging på Fosen.

2.5 Produksjon
2.5.1 Landbasert vindkraft
På fylkestingsnivå er det nå lite politisk vilje til større utbygginger.
NTFK: Regional plan for arealbruk –vedtatt 25.04.2013
Regionalpolitiske retningslinjer for vindkraft Prosjektene Ytre Vikna vindkraftverk, Sørmarkfjellet
vindkraftverk, Breivikfjellet vindkraftverk, Innvordfjellet vindkraftverkog oppgradering av Vikna
vindkraftverk på Husfjelletbør gjennomføresfram mot 2025. Planlegging av vindkraftverk ut over
allerede konsesjonsgitte og anbefalte vindkraftverk stilles i bero inntil konsekvenser for
reindrift og miljøinteresser av disse vindkraftverkene er vurdert.11
STFK: Regional plan 2015-2020 Klima og energi Sør-Trøndelag
Fylkesutvalget har vedtatt (FU 205/14) at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at
vindkraft tas inn som eget tema i Regional plan for klima og energi. Med bakgrunn fra Fylkesdelplan
vindkraft (2008) og Arealanalyse vindkraft i innlandet (2014), og ut fra de konsesjoner som er gitt
eller er under behandling, har Sør-Trøndelag allerede ytt mye når det gjelder å tilrettelegge for
vindkraftutbygging på land. Beslutninger rundt investeringene vedrørende vindkraftutbyggingen på
Fosen og i Snillfjord er per i dag ikke avklart. Slik er det i dag lite grunnlag for å åpne ytterligere
arealer for vindkraftutbygging på land. Dermed bør vindkraftplanen fra 2008 fortsatt være
retningsgivende i denne planperioden.12

2.5.1 Havvind
Lite erfaringer i Norge, NVEs utredning er største kunnskapskilde.13
De to områdene nærmest Osen i utredningen «Frøyabanken» og «Nordøyan – Ytre Vikna» havnet i
kategori B. Utredningsområdene i kategori B har utfordringer knyttet til enten tekniske aspekter
og/eller eksisterende arealinteresser eller naturmiljø. Utfordringene vurderes imidlertid ikke som

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/718036d7bada4208a9695677f6f8024b/regional-plan-forarealbruk.pdf
12 https://www.trondelagfylke.no/contentassets/718036d7bada4208a9695677f6f8024b/regional-plan-forklima-og-energi-2015-2020.pdf
13 http://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_47.pdf
11
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uoverkommelige og utredningsområdene kan åpnes selv om det kan være store konsekvenser for
enkelttema i flere av områdene.

2 Klimagassutslipp
Underkapitlene nedenfor tar for seg utslippskategoriene i Miljødirektoratets tall på klimagassutslipp i
kommunene. Hvert kapittel starter med en oppsummering av metodikk14 for beregning for hver
utslippskategori. Oppsummeringen er gjort for å finne ut av hvorvidt tallene i statistikken er egnet til
å bruke som indikator for måloppnåelse på tiltakene foreslått i handlingsdelen.
Annen relevant bakgrunnsinformasjon fra andre kilder blir også presentert i noen av kapitlene.

2.1 Landbruk
Fordøyelsesprosesser husdyr: Utslipp av metan fra fordøyelse av grovfor og kraftfor
Gjødselhåndtering: Utslipp gjødsellagre
Jordbruksarealer: Utslipp av lystgass. (CO2 og metan tas med i Arealer og natur) fra spredning av
husdyrgjødsel, husdyrgjødsel sluppet av beitende dyr; kunstgjødselbruk, fra planterester og bruk av
slam og annen organisk gjødsling, lystgass fra dyrking av myrjord.

Husdyrtallstatistikken er tilgjengelig på kommunenivå og beregningene for husdyrtall og dermed
gjødselmengde gjøres kommunevis. Informasjon om gjødsellager og spredningsmetode hentes
gjennom SSBs gjødselundersøkelse. Det ble sist utført i 2013 og det er informasjonen fra denne som
ligger til grunn for utslippsberegningene i statistikken per nå. I år ferdigstilles en ny
gjødselundersøkelse og eventuelle endringer i gjødsellager/spredemetode vil være fanget opp
gjennom denne og vil implementeres ved fremtidige beregninger. Dessverre gir ikke
gjødselundersøkelsen mulighet for å skille mellom kommune, men bare på regionnivå, og hvor stort
utslag eventuelle tiltak i Osen kommune utgjør vil være avhengig av hva de andre kommunene i
regionen gjør. I Landbrukstellingen 2020 er det planlagt spørsmål om gjødsellagring og det vil da
kunne være mulighet for å forbedre regnskapet med mer detaljert informasjon for hver kommune.
Dette vil forbedre kommunetallene og gjøre dem nyttigere for bruk som indikatorer på
kommunenivå.
Kommunestatistikken vil ikke være en presis indikator for gjødsel/spredetiltak i kommunen og vil ikke
kunne brukes til å sammenligne seg med andre kommuner i samme region, men den vil kunne brukes
til å sammenligne seg med en kommune i en annen region. Miljødirektoratet har ikke mulighet til å
fange opp de direkte effektene av bedre drenering. Effektene av bedre drenering vil kun fanges opp
indirekte, ved at bedre avlinger gir mindre behov for dyrkingsareal, evt. større avlinger på samme
areal.
Konklusjon:
Kommunestatistikken for landbruket er dermed lite egnet som indikator for måloppnåelse på endret
gjødselhåndtering og hydrotekniske tiltak i Osen kommune.
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https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimaga
sstatistikk-for-kommuner.pdf#page=14 (21.07.19)

Side 10 av 21

Tiltak som endrer antall husdyr (produksjonsform og produksjonsintensitet) vil gi utslag på denne
statistikken, men slike tiltak tilhører nasjonal landbrukspolitikk.

2.1.1 Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning husdyrgjødsel
Tilskuddsordningen har flere miljøgevinster. Tiltakene skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser
til luft, redusere avrenning av nitrogen og fosfor til vassdrag og redusere luktulemper knyttet til
spredning av husdyrgjødsel. Som miljøvennlig spredning regnes rask nedmolding innen 2 timer,
nedlegging av husdyrgjødsla direkte på bakken ved hjelp av slanger, eller direkte nedfelling i bakken
ved bruk av spesialutstyr for dette.15
Utviklingen i husdyrholdet Norge går mot færre og større driftsenheter. Det er ikke alltid kapasiteten
til lagring og spredning av gjødsla holder tritt med utviklingen. Det igjen kan føre til at gjødsla spres
for seint på høsten når jorda ikke er i stand til å ta opp næringsstoffene. Resultatet kan bli at for mye
gjødsel blir spredt, noe som er dårlig utnytting av næringsstoffene. 16
All jord har utslipp av lystgass fra bakterier som bryter ned næringsstoffer. God agronomi i form av
god drenering, lite jordpakking, moderat gjødsling og gunstig pH bidrar til å redusere
lystgassutslippen. Tilsvarende økes utslippene ved overgjødsling (for store mengder og spredning
etter at planteveksten har avtatt), bruk av tunge maskiner og ved dårlig drenering. 17
Det pågår forskning på klimagassutslipp fra gjødsellager18. Resultatene er ikke kommet ennå, men
bør følges opp i forbindelse med etablering av nye gjødsellagre i kommunen.

2.2 Annen mobil forbrenning
Utslipp fra traktorer og anleggsmaskiner er de største utslippskildene. To kategorier: Snøskutre og
andre.
Trend med stabilt lavere utslipp fra og med 2015. Samtaler med de største bedriftene innen
sektoren, Nord-Fosen Pukkverk og Egil Aunet Entreprenør AS, tyder på at trenden kommer av at
pukkverkets ikke lenger leverte materiale til offshore oljeindustri.

2.3 Avfall og avløp
Underkategorier:
Avfallsdeponigass: Kommunale deponier og industriavfallsfyllinger som rapportert til SSBs
avfallsundersøkelser. Osen og MNA har ingen deponier i eget område, men leverer til Innerøy.
Interkommunale avfallsdeponier gjør at kommuner med slike anlegg får høyere utslipp fra avfall enn

http://www.agromiljo.no/tilskuddsordning.shtml (09.07.19)
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/gjodsling/ny-forskriftgjodsel-bedre-utnytting-lagring-og-spredning (09.07.19)
17 https://www.agropub.no/fagartikler/utslipp-av-lystgass-fra-eng-og-aker-og-hvordan-de-kan-reduseres
(09.07.19)
18 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/prosjekter2013/klimagassutslipp-og-karbonbinding/utslipp-av-klimagasser-fra-gj%C3%B8dsellager-en-vurdering-av%C3%A5pne-lager-for-bl%C3%B8tgj%C3%B8dsel-og-biorest-og-lager-med-dekke (09.07.19)
15
16
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kommuner uten interkommunale anlegg. Utslippet blir plassert i den kommunen hvor anlegget
ligger.
Avløp: Antall innbyggere koblet til renseanlegg, til urenset ledningsnett, og antall innbyggere som har
tettetanker og septiktank.
Mindre renseanlegg (som de i Osen kommune) rapporterer ikke målte innløps- og utløpsmengder av
nitrogen – estimeres av antallet innbyggere.
Biologisk behandling av avfall: hjemmekompostering og komposteringsanlegg. Det beregnes kun
utslipp fra kommuner som har hjemmekomposteringstilbud. For 2013 og fremover antas det derfor
at 2,6 prosent av husholdningene hjemmekomposterer.
Tiltak som får fleire husstander koblet på renseanlegg vil påvirke statistikken positivt for Osen.

2.4 Veitrafikk
Estimeres for all trafikk på veistrekninger innenfor kommunegrensen. Inkluderer også
gjennomkjøring. Hadde vi hatt E6 gående gjennom kommunen ville vi fått alle utslipp fra den
trafikken med. Opphavet til kjøring kommer av biler registrert i Osen: 75,7 % Roan 11%, Namdalseid
5,9, Åfjord 3,6 Flatanger 2,1. Utslippstall for denne sektoren reflekterer hovedsakelig Osens
innbyggeres kjøring og resterende kjøring er innbyggere (inkludert pendlere) i vårt nære omkrets. Vi
kan altså ikke «skylde på en E6-strekning».
SSBs kjørelengdestatistikk bygger på en kombinasjon av det sentrale motorvognregisteret og
måleravlesninger i forbindelse med periodiske kjøretøykontroller som Statens vegvesen samler inn.
Endringer i Osen vil påvirke tallene. Elbilandel og andel biodieselinblanding hentes fra nasjonale tall.
Endring i Osen vil i mindre grad påvirke tallene.
Vanskelig å bruke statistikken som indikator for elektrifisering av transport i Osen, men gir et godt
bilde av transportbehovet.

2.5 Sjøfart
På kommunal statistikk er det vanskelig å bruke denne sektoren for å beskrive utslipp i kommunen.
All større båttrafikk (inkludert all trafikk på skipsleia) regnes med. Egen virksomhet er fiskebåter i
kystfiskeflåten og persontrafikk ved MS Osenfjord. Kategoriene fiskebåter og persontrafikk inkluderer
også gjennomtrafikk som hurtigruta.
Kommunens havgående fiskebåtrederier (Tine Stener og Peter Hepsø) sine utslipp beregnes bare så
lenge de er innafor kommunegrensen og 12 nm fra land. Rederiene i kommunen bruker landstrøm
når båtene er i havn, per februar 2019 foreligger det ikke metodikk for å fange opp bruk av landstrøm
og ladestrøm i statistikken.
Fylkeskommunen ved Terje Skrattalsrud informerte om mulighetene for å sette klimavilkår i anbudet
for bygdaruta, utdrag fra epostkorrespondanse: «Kontrakten med «bygdaruta» i Osen løper ut 2021
med mulighet for opsjon i 2022 og 2023. Det skal gjøres en vurdering i høst på om opsjonene skal
benyttes og hva neste kontrakt bør inneholde. Fylkeskommunens strategi inneholder et ønske om et
teknologiskifte om rammebetingelsene er til stede gjenstår å se.».
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2.6 Oppvarming
Beregnes av salg av fyringsolje og parafin til Osen kommune. Kommunen faset ut oljefyring og
innkjøp av olje i 2013-2915. Private aktører står derfor for hele summen i denne kategorien.
Vedfyring (CO2 regnes som netto nullutslipp, men utslipp av andre klimagasser). Beregnes fra
fylkestall fra vedundersøkelsen – endirnger i Osen vil ha liten påvirkning på beregningen.

3 Klimatilpassning
3.1 Havnivåstinging og stormflo
Siden 1960 har vannkanten langs norskekysten steget med 1,9 millimeter per år i gjennomsnitt. Fra
1993 har den steget med 3,6 millimeter i snitt per år.
Dersom utslippene av klimagasser fortsetter som før, regner man med at vannkanten utenfor
norskekysten vil stige med mellom 15 og 55 cm, avhengig av sted, fram mot slutten av århundret,19
Kartverkets tjeneste «Se havnivåstinging i kart»20 viser både i kart og tabeller antall bygninger
(næring, privat og kommunale), veistrekninger (private og kommunale) og arealer som vil
oversvømmes ved ulike vanstander nå og fram i tid.
I Osen forventes stormflo å kunne gi en vannstand på 2,56 m til 3,11 m over dagens
middelvannsnivå.

NVEs Aktsomhetskart for Snøskred

Utsnitt fra karttjenesten.

19
20

http://www.klimatilpasning.no/klimautfordringer/havniva/ (01.07.19)
https://kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart (18.07.19)
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Eksempel på utsnitt av Stein og Engan.

NVES Aktsomhetskart for Jord- og Flomskred21

21

https://gis3.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet
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Utsnitt viser Fv. 715 Kalvahammarn som går gjennom to aktsomhetsområder.

Eksisterende beredskapsplaner inkluderer ikke risiko for naturhendelser som for eksempel. kan slå ut
infrastruktur som veinettet og dermed isolere deler av kommunen. Samfunnssikkerhet og beredskap
i kommuneplanlegging er en egen veileder som kan benyttes22.

4 Diverse
4.1 Resirkulering og opplysninger fra MNA
4.1.1 Kildesortering ved hytterenovasjon
Utdrag fra epostkorrespondanse:
Har registrert at det skal være matavfallsbeholder ved siden av hyttecontainer på Vingsand,
Brattgjerd og Sætervika i alle fall. Skal sjekke om det stemmer, kan hende at de har kommet bort.
Dersom det mangler på noen (eller alle) skal vi få laget ordre på utkjøring av dette.
Når det gjelder forsøket med plastinnsamling er det satt ut bunntømt container for både
papir/kartong og for grønne poser med plastemballasje. Disse er satt ut i et område i Overhalla,
Grong og Namsos hvor vi har mulighet til å tømme det med en spesiell kranbil. Har vel allerede erfart
at det er vanskelig med kildesortering på hytter/fritidsboliger. Det blir ikke ren nok fraksjon, så her
må det jobbes med informasjon og tilrettelegging. Vi vil jobbe videre med å finne egnede løsninger
for sortering på hytterenovasjonspunkt. Det er noe med å klare å holde gebyret så lavt som mulig,
men samtidig gi et godt nok tilbud. Tilbudet i dag er bringepunkt for restavfall, matavfall og glass- og
metallemballasje. Resten må tas med hjem eller leveres til gjenvinningsstasjon.

4.1.2 Fradrag for kompostering og tøybleier
MNA har støtte ordninger for husstandene:

http://www.klimatilpasning.no/veiledere/samfunnssikkerhet-i-arealplanlegging--kartlegging-av-risiko-ogsarbarhet/
22
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Dokumentere isolert kompost (kvittering/bilde) gir fradrag kr 250,- pr. år
Tilskuddordning for tøybleier: på inntil kr 1000,- (pr. bleiebarn under 2 år) til barnefamilier som
benytter tøybleier i stedet for engangsbleier.

4.2 Biogass
MNA er deleier av EcoPro – biogassanlegg i Verdal for matavfall, kloakslam og noe fiskeslam fra
havbruk datterselskap EcoGass.
Det er 40 biogassanlegg i Norge, hvor kun 7 tar imot husdyrgjødsel som råstoff. Landbruket har
støtteordningen for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg23. Nasjonale mål ha ambisjoner om å
øke andelen husdyrgjødsel som går til biogassanlegg.
Teknologien for småskala biogassanlegg lokalt på gårdsbruk er umoden. Avansert og dyr teknologi er
allerede på plass hos de større biogassanleggene og det er her man på kort sikt har størst potensiale
for å få husdyrgjødsel inn i biogassproduksjonen.

Alternative drivstoff for kjøretøy
Biodrivstoff
Få bensinstasjoner leverer biodiesel og biogass, og klimaeffekten avhenger av hvilke råvarer som er
benyttet. MNA valgte nylig bort biodiesel ved nytt innkjøp pga. lav tilgang på bærekraftig biodiesel
som lages av rester fra skogdrift og matavfall – ikke mat. Slik biodiesel kalles «avansert» / «2.
genersjons biodrivstoff»). I dag er den mest tilgjengelige biodieselen basert på matplanter
(«konvensjonelt» / «1. generasjons») og særlig palmeolje som har store klimagassutslipp knyttet til
avskoging av regnskog24.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/husdyrgjodsel-tilbiogass#hvem-kan-soeke-om-tilskudd- (21.07.19)
24 https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/alt-du-trenger-vite-om-biodrivstoff/
23
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Hydrogen

Nærmeste hydrogenfyllestasjoner er i Trondheim. Bilde fra hydrogenforums kartløsning.

5 Indikatorer for måloppnåelse og hvordan man finner dem
Oppdateres årlig sammen med handlingsdelen for å muliggjøre oppfølging av måloppnåelse.
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
Ferdigstilles 2021: 0/X

TRANSPORT
Drivstoffkostnad kommunale biler
Trekke ut fra regnskapspostene 11704 (drift av egen bil, drivstoff, årsavg.) korrigert for reparasjoner
og avgifter.
I kommunedelplandokumentet viser Tabell 2 estimerte drivstoffutgifter for den kommunale
bilparken. Beregningene bak denne tabellen er vist i Tabell 5a og Tabell C2.2
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Utgiftsposter
Utgifter bilpark Osen sykehjem
Utgifter bilpark persontransport

2016
74 616,18 kr
44 322,14 kr
Summerer de to utgiftspostene:
118 938,32 kr

2017
38 220,48 kr
51 180,79 kr

2018
92 269,64 kr
88 581,85 kr

Kommunal bilpark*
89 401,27 kr
180 851,49 kr
Tabell 5a
*Toyota Hiace innkjøpt i 2019 og er dermed ikke med i beregningene. Beregning av Tabell 2.2.2b i
kommunedelplanplandokument. Beregning fortsetter i Tabell 5b. Utgiftspostene her hentet fra
kommunale detaljregnskap post 11704.

Estimering av drivstoffutgifter

2016

2017

2018

Utgifter komunal bilpark
118938,32
89401,27
180851,49
Trekker fra bilag som ikke er drivstoffutgifter
Fratrekk 2016
Fratrekk 2017
Fratrekk 2018
4 dekk
7 125,00 kr 4 dekk
7 873,00 kr 4 dekk + rep. av skade 17 248,00 kr
rep. av skade 19 639,00 kr
4 dekk + rep. av skade 25 119,00 kr
4 nye dekk
7 125,00 kr
Service ++
5 475,00 kr
2 nye dekk
3 300,00 kr
Rep. av skade
5 042,00 kr
Rep. av skade
4 384,00 kr
Etter fratrekk gjenstår omtrentlig dirvstoffutgifter
Estimerte drivstoffutgifter kommunale biler
2016
2017
2018
Omtrentlig drivstoffutgifter*
81 749,32 kr
81 528,27 kr 123 583,49 kr
Omtrentlig drivstoffutgifter per bil
20 437,33 kr
20 382,07 kr 30 895,87 kr
Tabell 5b
*Toyota Hiace innkjøpt i 2019 og dermed ikke med i beregningene. Beregning av Tabell 2.2.2b i
kommunedelplanplandokument og indikator handlingsplan2020, bygger videre på Tabell 5a. For å
skille utgifter til drivstoff fra andre utgifter ble det tatt stikkprøver av alle avvikende større
billagsstørrelser (antar at reparasjon ol. er dyrere enn drivstoffylling). Bilag som viste seg og ikke
være drivstoffutgifter er listet opp under «Fratrekk». Mindre utgifter som ikke er drivstoff vil dermed
kunne være inkludert. Drivstoffutgifter som inngikk i bilag med andre utgifter kan være ekskludert.
Dette er derfor omtrentlige estimater.

Antall elbiler i kommunal bilpark
-

Oppdater oversikt over merker og modeller i bilparken

Antall elbiler registrert i kommunen (SSB tabell 07849)
Finn antall elbiler og sett det opp mot otalt antall registrerte personbiler. Sjekk ogsåandre
kategorier enn personbiler (traktor, varebil) for elektriske kjøretøy.
Antall ladepunkter med vanlig og hurtigladekapasitet i kommunen (offentlige digitale kart)
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-

Det finnes flere karttjenester. Elbilforeningens ladestasjoner.no har ikke interesse av å
utelukke noen ladeaktører (til forskjell fra ladeselskapenes kart).

Årlig drivstofforbruk av M/S Osenfjord
-

Bestill tall fra operatør FosenNamsos Sjø

BYGG
Strømforbruk/kostnad kommunale bygninger
-

Summere månedsfaktura for årskostnad
Summere månedsforbruk for årsforbruk
Gjøres per bygning/enehet – må gjøre utvalg

MAT
Antall søkere om tilskudd for tidlig gjødselspredning
-

Bestill tall fra administrasjonens landbruksrådgiver

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

Bestill tall fra administrasjonens landbruksrådgiver

Nedbygde matjordarealer/ * Nedbygde matjordarealer (KOSTRA-tall) + nydyrking/etablering25
-

11776: Omdisponering, etter dyrka eller dyrkbar jord, formål, region, lovanvendelse,
statistikkvariabel og år

Antall søkere om tilskudd for tidlig gjødselspredning
2018: 3
Antall dispensasjoner gitt til sen spredning av husdyrgjødsel
2018:
RESIRKULERING
MNAs egne tall for energiforbruk og klimagassutslipp, totalt og for virksomhet i Osen
-

Bestilles fra MNA.

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

Tjeneste levert av klimaavdelingen på fylkeskommunen. Følg lenken: http://stfkgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=26515ea94c6e4f97a37fc47bbeac16
5b (03.07.19)

Antall bedrifter i kommunen med medlemskap i Klimapartnere Trøndelag
25

Bestill av leder i Klimapartnere Trøndelag (ansatt i fylkeskommunen)

https://www.ssb.no/statbank/table/11776/tableViewLayout1/
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Antall Miljøfyrtårn-sertifiserte foretak i kommunen
-

Sjekk Miljøfyrtårn-sertifiseringens egne nettsider

Skoler/Barnehager med Grønt flagg-sertifisering
-

Oppdater oversikt over status ved skolene og barnehagen

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

Bestill av administrasjonens landbruksrådgiver.

Nedbygde matjordarealer (SSB)
-

SSBs tabell11776: Omdisponering, etter dyrka eller dyrkbar jord, formål og lovanvendelse (K)
2015 - 2018

6 Vedlegg
Vedlegg: 2
1 Utdrag fra dokumentet «INNSPILL, KONSEKVENSUTREDNINGER OG ROS-ANALYSE»,
kommuneplanens arealdel 2019-2030.
2 Lokal energiutredning Osen kommune_2013

Side 20 av 21

