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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/128 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 14.12.2011 godkjennes. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  11/128 
 

 

 

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Referater 
 

 09/158 - 12.02.2009        
      Rødenes IL/Ørje IL -  

Takker for kommunestyrets vedtak 14.12.2010 vedr. Kunstgressbane i 
Marker  

 
 10/106 - 22.02.2010  

      Skatteetaten, kontrollrapport 2010 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i   
      Marker  

 
 Skatteoppkreveren i Marker kommune, Årsrapport for 2010. 

 
  08/1022 - 27.11.2008  

       Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat, Årsmelding 2010 for  
       kontrollutvalget i Marker kommune. 

 
 Avtale om endringer i rådmannens åremålskontrakt. 

 
 

 
Melding til kommunestyret: 

 
10/356 
Salg av leilighet i Torpåsen Borettslag – Østliveien 19, 1870 ØRJE 
 
Vedtak i formannskapet: 
Marker kommunes leilighet nr. 062/001 i Torpåsen borettslag, Østliveien 19, 1870 ØRJE 
selges. 
 
Ordfører/varaordfører og formannskapsmedlem Agnar Husebråten gis fullmakt til å godta 
ethvert bud eventuelt forkaste samtlige. 
 
Salgssummen med fradrag av omkostninger avsettes til post 2.5300.003, Kapitalfond. 
 
Vedtaket foreslås fattet i medhold av kl. § 13. 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  PLID BOTTEN 
Saksbehandler: Eva Karina Johansen 
Riiser 
Dato:  01.02.2011 
Saksmappe:  06/343 
 

 

 

Egengodkjenning av reguleringsplan - Botten Gnr. 130 bnr. 4 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Reguleringsplan med plankart datert 12.06.08, revidert 28.01.09, bestemmelser datert 
29.01.09, og tilhørende planbeskrivelse datert 12.06.08, revidert 28.01.09 egengodkjennes i 
samsvar med Plan- og bygningslov av 1985 § 27-2.  
 
 
Sammendrag: 
Planforslaget omfatter totalt ca 285 daa på gbnr 130/4. Planområdet følger eiendomsgrensen 
til gbnr 130/4, og har ellers sin vestlige avgrensning mot Bottenvika (Øymarksjøen). Området 
er i Kommuneplan for Marker kommune 2005-2016 avsatt til LNF-område 4: byggeforbud, 
men kommunen stilte seg positiv til å la tiltakshaver fremme saken politisk i stedet for å vente 
på ny rullering av kommuneplanen.  
Hovedformålet med planen og bestemmelsene er å fastlegge utnyttelsen av eiendommen med 
hensyn til fordeling av arealer til område for fritidsbebyggelse, friluftsområder, private veger, 
landbruksarealer, m.m. 
Plankart med bestemmelser var oppe til 1.gangs behandling 09.09.08, og lå ute til offentlig 
ettersyn i perioden 10.10.08 til 14.11.08. Det kom inn 12 uttalelser, hvorav 6 var fra private. 
På bakgrunn av uttalelsene ble det foreslått noen endringer i planen. Endringene gjaldt i 
hovedsak oppklaring av forholdet til allerede eksisterende plan ”Villmarksenter Botten”, og 
fjerning av elementer som skapte innsigelser fra fylkesmyndighetene.  
 
 
Bakgrunn: 
Marker kommune har to store, flotte sjøer som gir gode muligheter for innbydende 
hytteområder. Det er mange grunneiere langs sjøene som har muligheter og lyst til å legge ut 
til hytter, og dette skaper positive ringvirkninger for kommunen.  
 
Saken gjelder: 
Forslag til reguleringsplan for hyttefelt Botten. Planen ble i sin tid fremmet som 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven av 1985 § 30, dvs. private reguleringsplaner. 
Forslagsstiller var Norgeshus AS, på vegne av grunneier Tor Helge Gunneng. 
 
Det faste utvalg for plansaker innstiller overfor Kommunestryet som fatter endelig 
reguleringsvedtak i samsvar med plan- og bygningsloven av 1985 § 27-2. 
 
 
Planprosess: 
Offentlig ettersyn ble varslet med brev til grunneiere (og annonse i Smaalenenes Avis) datert 
10.10.08. Frist for uttalelse var 14.11.08. kommunen mottok 12 uttalelser.  
 



  Sak 3/11 
 

Det vises til sak 64/08 for ytterligere saksopplysninger om planforslaget.  
 
Planen ble egengodkjent i kommunestyret 31.03.09, men grunnet en saksbehandlingsfeil ble 
ikke dette vedtaket gyldig. Østfold fylkeskommune hadde ikke frafalt sin innsigelse skriftlig, 
da kan heller ikke kommunen egengodkjenne planen.  
Revidert plankart, beskrivelse og bestemmelser ble oversendt Fylkeskommunen i brev datert 
første gang 30.07.10, andre gang datert 18.10.10 og siste gang datert 06.12.10.  
Vi fikk ikke svar på de to første henvendelsene, men etter siste brev datert 06.12.10 trakk 
Fylkeskommunen sin innsigelse i brev datert 08.12.10. 
Planen kan derfor nå egengodkjennes.  
 
 
Vurdering: 
Fylkeskommunen og fylkesmannen hadde begge merknader når det gjaldt masseuttaket som 
var planlagt i området. Fylkeskommunen hadde innsigelse på at det ikke var utført en 
konsekvensutredning, og fylkesmannen forutsatte at en driftsplan for masseuttaket måtte 
inneholde en rehabiliteringsplan. Det ble, på bakgrunn av disse merknadene bestemt at 
masseuttaket skulle tas ut av planen. Massene til opparbeiding av tomtene kan heller skaffes 
på andre måter. Det var aldri meningen at det skulle være et stort masseuttak, og derfor så 
man liten hensikt i å gjøre jobben med å utarbeide en konsekvensutredning, og tar heller hele 
masseuttaket ut av planen.  
 
Fylkesmyndighetene etterlyste også klarhet i om den eksisterende planen for Villmarksenter 
Botten skulle oppheves og innlemmes i den nye planen. Dette ble løst ved at 
reguleringsplanen for Villmarksenter Botten ble tatt ut av planen. Planbegrensningen for 
hyttefelt Botten vil gå i grensen til reguleringsplanen for Villmarksenter Botten, og det blir 
tatt inn i bestemmelsene at eksisterende reguleringsplan for Villmarksenter Botten skal gjelde. 
 
Naboer ytret ønske om fartsbegrensninger på båttrafikken i Bottenvika, men dette er et 
forhold som ikke kan løses gjennom en reguleringsplan. Dette er heller noe som bør vurderes 
under neste rullering av kommuneplanen for Marker kommune.  
 
Mange naboer etterlyste også avklaring på finansiering, vedlikehold, og lignende på veien inn 
til området. Reguleringsplan etter plan- og bygningsloven styrer ikke forhold knyttet til 
finansiering og vedlikehold av planlagte tiltak, dette må løses i en privat avtale.  
 
Det foreslås innarbeidet bestemmelser over småbåtanlegget, at det ikke skal legges opp til 
arealer for vinteropplag av båter, men at disse forutsettes fjernet utenfor båtsesongen.  
 
Fylkeskommunen hadde innsigelse på parkeringsplass i vannkanten i Øymarksjøen, som er en 
del av Haldenvassdraget. De anbefalte å heller legge parkeringsplassen nord for veien mot 
Gjøsbu, i området ved F1. Anbefalingen fra fylkeskommunen ble fulgt, og ny plassering av 
parkeringsplass ble tegnet inn på plankartet.  
 
Fylkeskommunen hadde som faglig råd at antallet hytter reduseres. Dette etterfølges ikke 
ettersom kommunen anser antallet til ikke å bli en ekstra belastning på området. Det nye 
hyttefetet vil i hovedsak bestå av to klynger, begge klyngene vil ligge i tilknytning til allerede 
eksisterende hytter i området. Det var i utgangspunktet planlagt flere hytter, men antallet er 
redusert, og hytter har fått endret plassering for å minske eksponeringen fra vannet.  
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Konklusjon: 
Fylkeskommunen har i brev datert 08.12.10 trukket sin innsigelse, og det anbefales at 
planforslaget med endringer etter offentlig ettersyn egengodkjennes i samsvar med plan- og 
bygningsloven av 1985 § 27-2. 
 
 
Vedlegg: 
Planbeskrivelse datert 12.06.08, revidert 28.01.09  
Reguleringsbestemmelser datert 29.01.09 
Plankart datert 12.06.08, revidert 28.01.09 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  K22 &30 
Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 
Dato:  14.03.2011 
Saksmappe:  08/443 
 

 

 

Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs 
behandling  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/11  Plan og miljøutvalget 15.03.2011 
8/11 Formannskapet 17.03.2011 
4/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020”. 
En vil følge tilrådningene fra Indre Østfold Regionråd angående oppfølging av planen. 
 
Behandling i Plan og miljøutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 
”Foreslåtte tiltak prioriteres og søkes innarbeidet  i fremtidige budsjett og økonomiplaner” 
 
Rådmannens forslag til innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapet/Plan og miljøutvalgets  innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020”. 
En vil følge tilrådningene fra Indre Østfold Regionråd angående oppfølging av planen. 
Foreslåtte tiltak prioriteres og søkes innarbeidet  i fremtidige budsjett og økonomiplaner. 
 
 
Sammendrag: 
Sluttbehandling av planforslaget ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-
2020” 
 
Bakgrunn: 
En henviser til behandling av planen i plan- og miljøutvalget (PS 54/10), formannskapet (PS 
52/10) og kommunestyret (PS 68/10). 
 
Planen ble lagt ut til høring med frist 15.01.2011. Høringsinnspillene er listet opp i egen tabell 
for å gi en oversikt over innspill og kommentarer. Noen av innspillene er i tråd med 
planforslaget og således kommentert som ivaretatt i planen. En del endringer og 
tekstjusteringer er lagt inn etter nærmere vurderinger i prosjektarbeidsgruppen og 
styringsgruppen. Noen innspill er av en slik art at de har blitt løftet frem i regionrådet for 
nærmere vurdering. Det er kommet inn relativt mange innspill både fra offentlige 
myndigheter og organisasjoner. I alt vesentlig er innspillene ivaretatt i planforslaget og lagt 
inn i teksten. Ingen av innspillene har ført til vesentlige endringer i innholdet i den grad at det 
fordrer en ny høringsrunde. Det er gjort mindre vesentlige endringer i mål, strategier og 
tiltaksdel. 
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Kommentarer til høringsinnspill: 
Kommentarene fremgår i korte trekk i vedlagt tabell, men de viktigste punktene er: 

- De offentlige myndigheter har generelt sett gitt planen en god kritikk ved å påpeke at 
den er gjennomarbeidet og gir en god lokal energi- og klimapolitikk som ivaretar de 
nasjonale føringer. 

- Statens vegvesen understreker viktigheten av å satse på de tiltakene som bidrar til 
størst reduksjon av CO2 og lister opp 5 råd om handlinger og tiltak som planen og 
omhandler eller ivaretar. 

- Fylkesmannen nevner innledningsvis at mål, strategier og tiltak må innarbeides i egen 
organisasjon og i øvrig plan og styringssystemer. Ingen innvendinger mot at 
kommunene ferdigbehandler og egengodkjenner planen. Det er gjort en del endringer 
og justeringer som følge av fylkesmannens høringsinnspill. 

- Østfold fylkeskommune har og en grundig saksbehandling med mange innspill, men 
mener planen generelt er godt skrevet og på en god måte knytter faglige begrunnelser 
til definerte mål, strategier og tiltak. Planen har en logisk oppbygging og er presentert 
på en forståelig og svært god måte. Grunnlagsanalysen er et godt grunnlag for det 
videre arbeid med klima og energi. 

o Foruten at fylkeskommunen foreslår også å ta med eierskapsutøvelse i strategi 
og tiltak, så bes Indre Østfolds kommuner å ta stilling til å kunne delta i 
Energiforum Østfold i forhold til felles gjennomføring av energipolitikk i 
Østfold. 

o Kommunene bes også om å ta stilling til i forbindelse med felles planarbeid på 
klima og energi å avklare politikk på biogass og bioenergi for øvrig bl.a ved å 
samarbeide eller delta i prosjekt Biogass Østfold 2015. 

o Ellers roses planen for inkluderingen av innspillene i fra fylkesplan ”Østfold 
mot 2050”. 

o Det pekes på at arbeidet med klimatilpasning vil bli kvalitativt bedre ved et 
samarbeid om en felles prosess både blant Indre-kommunene og med resten av 
Østfold. 

 
- Indre Østfold Renovasjon IØR foreslår noen omformuleringer i planforslaget som 

hensyntas. Videre er selskapet positive til å samarbeide om de tilakene som berører 
deres virksomhet 

- Indre Østfold Ungdomsråd har et gjennomarbeidet høringsforslag, spesielt hva gjelder 
trafikk og samferdselsdelen. De spesifiserer satsingen på kollektivtrafikktiltak med 
konkrete krav og forslag om planen endres/justeres i forhold til. 

- Marker Bondelag og Trøgstad Bondelag har hver gitt innspill og synspunkter som 
ivaretar landbrukssektoren. 

o Marker Bondelag er noe spørrende til gjennomføring/ambisjoner i forhold til 
denne sektoren fordi landbruksnæringen må få bedret rammebetingelser / 
øremerkede midler etc. 

o Trøgstad Bondelag innleder med å påpeke at andre sektorer med større økning 
i klimagassutslipp vil fortsette å øke dersom det ikke legges opp til en annen 
politikk og påpeker av landbrukssektoren har hatt stabilt utslipp i hele 
måleperioden 1990-2007. Tross denne generelle betraktingen stiller de seg 
positive til å gjennomføre direkte tiltak i landbruksnæringen og mer indirekte 
tiltak. 

o Kommentarene i fra bondelagene tas til orientering. 
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- Ytre Hobøl Bygdekvinnelag har 4 kommentarer til planen og som generelt støtter opp 
om innholdet i denne, spesielt hva gjelder tiltak for å bygge opp om tettsted og minske 
transportbehov, nye utbyggingsområder sees i sammenheng med kort avstand til vei- 
og kollektivtilbud. I tillegg støtter de forslagene i plan som går på det 
holdningsskapende arbeidet. 

- NVE ber kommunene hensynta og være klar over innholdet i energilovens forskrifter 
og nevner spesifikt forhold som områdekonsesjon/strømleverandør har ansvar for og 
som står i sammenheng med kommunene. Videre er det krav til energiattester for store 
bygg, det vil bli innført Grønne sertifikater i Norge i 202 og det er viktig å arbeide 
videre med klimatilpassning i arealplanleggingen. Planen vil gjennom videre 
oppfølging i klima- og energiarbeid særlig hva gjelder strategi og tiltak under 
klimatilpassing, måtte ta hensyn til disse kommentarene. 

 
 
Indre Østfold Regionråd behandlet planen i sak 03/2011 den 18.02.2011. og vedtok følgende 
tilrådning ovenfor kommunene: 

1. Indre Østfold Regionråd anbefaler at foreliggende planforslag med justeringer etter 
høringen vedtas i kommunene som en kommunedelplan for klima og energi 2011-
2020. 

2. Kommunene bes behandle planutkastet innen juni 2011. 
3. Styringsgruppen (rådmannsgruppen) gis i oppgave: 
- Følge opp det felles arbeidet med klima- og energiplanen ved å nedsette en 

samhandlingsgruppe. Her skal også energiansvarlige fra kommunene være 
representert for oppfølging av Enøk-tiltak. 

- Følge opp fylkeskommunens råd om å delta på vegne av Indre-kommunene i 
Energiforum Østfold og delta/samarbeide med prosjekt Biogass Østfold 2015. 

- Følge opp videre felles klimaplanarbeid og klimanettverket i Østfold i forhold til felles 
oppgaver slik som f.eks videre arbeid med klimatilpassning i kommunene. 

 
 
Vurdering: 
Gjennom samarbeid mellom de 10 indre Østfold kommunen kan Marker kommune vedta en 
klima- og energiplan. Dette er en plan med forankringer i nasjonale og regionale føringer. 
Planen innehar 5 strategier og til sammen 49 tiltak. Kommunene har forskjellig ståsted og 
utfordringer. Med utgangspunkt i samarbeidet som er etablert i planprosessen og oppfølging 
om etablering av en forpliktende samhandlingsgruppe, har en tro på at det vil bli gjennomført 
flere tiltak enn om hver kommune arbeider alene. Det vil også være nødvendig med 
samarbeid utover Indre Østfold kommunen for å kunne oppnå resultater.  
 
En del av tiltakene vil kreve økonomiske midler. I planen er det foreslått å avsette minimum 
20 kr pr. innbygger til øremerkede Enøk-tiltak i egen kommune. Marker kommune har 
inneværende år avsatt betydelig mer midler som viser at kommunen ønsker å satse på klima 
og energitiltak. Dette er positivt og som det henvises til i forskjellige fora. Videreføring av 
dette og samarbeid mellom kommunene om prosjekter vil sannsynligvis også kunne utløse 
mer eksterne midler. 
 
Klima- og energiplanen for Indre Østfolds kommuner 2011-2020 vil gi føringer og overlapper 
med annen oversiktsplanlegging innenfor de ulike sektorene. Det gjelder avfallsplanlegging, 
samferdsels- og trafikkplanlegging, næringsplanlegging/landbruksplan og generelt også 
planforutsetninger i arealplanleggingen. En kommunedelplan for dette området vil også spille 
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inn handlinger som påvirker den årlige virksomhetsplanleggingen blant annet gjennom 
miljøledelse. 
 
Konklusjon: 
Marker kommune slutter seg til planutkastet for klima- og energiplan for indre Østfolds 
kommuner 2011-2020. 
 
Vedlegg: 

- Klima og energiplan for kommunen i indre Østfold 2011-2020 – Planforslag 
- Grunnlagsdokument til Klima og energiplanen 
- Høringsuttalelsene 
- Tabell over innkomne høringsuttalelser med kommentarer 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Bjørn Furulund 
Dato:  07.03.2011 
Saksmappe:  11/114 
 

 

 

Manifest mot mobbing  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 15.03.2011 
5/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Marker kommune deltar i Manifest mot mobbing. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 15.03.2011: 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyre ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst-  og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune deltar i Manifest mot mobbing. 
 
 
Bakgrunn: 
 

I brev fra Kunnskapsdepartement 16.02.11 inviterer Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 
alle landets kommuner til å delta i Manifest mot mobbing. Hun sier bl.a.: 
 

27. januar i år signerte regjeringen og sentrale nasjonale parter et nytt Manifest mot 
mobbing (2011-2014). Partene i Manifest mot mobbing har invitert alle landets ordførere til 
å forplikte seg til dette viktige arbeidet ved å undertegne på et lokalt manifest.  
 
Dersom Marker kommune slutter seg til denne nasjonale satsingen for å styrke arbeidet for 
gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn og unge, skal kommunen ha 
nulltoleranse for mobbing. Kommunen skal arbeide for at: 
 

 Barnehager, skoler, fritidsmiljøer og andre steder barn og unge oppholder seg er 
mobbefrie soner. 

 Barnehager og skoler jobber aktivt forebyggende ved å styrke barn og unges sosiale 
kompetanse og motarbeider alle former for mobbing og utestengning. 

 Ledere på alle nivåer tar ansvar og har nulltoleranse for mobbing. 
 Alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø samarbeider 

systematisk og målrettet mot mobbing. 
 Det skal finnes planer, kompetanse og etablerte rutiner for forebygging og håndtering 

av mobbing ved alle skoler. 
 
Dette er viktige punkter for arbeidet i kommunens virksomheter, og det må være et 
kontinuerlig fokus på arbeidet mot mobbing.  
 
Rådmannen mener at dette er et viktig satsingsområde og innstiller på at Marker kommune 
deltar i Manifest mot mobbing. 
 
 
Vedlegg: 
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• Brev fra Kunnskapsdepartementet av 16.2.2011 
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Manifest_mot_mobbing2011_20
14_hefte_web_ok.pdf
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  07.03.2011 
Saksmappe:  11/120 
 

 

 

Eierstrategi for Indre Østfold Renovasjon IKS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/11 Plan- og miljøutvalget 15.03.2011 
6/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune slutter seg til utkast til eierstrategier for Indre Østfold Renovasjon, og 
anbefaler at det startes et arbeid med å se på et samarbeid også innen vann og avløp. 
 
Behandling  i Plan- og miljøutvalget - 15.03.2011 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets  innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune slutter seg til utkast til eierstrategier for Indre Østfold Renovasjon, og 
anbefaler at det startes et arbeid med å se på et samarbeid også innen vann og avløp. 
 
 
Sammendrag:  
Indre Østfold Regionråd har utarbeidet en eierskapsmelding som kommunene tidligere har 
vedtatt. Som en oppfølging av denne har regionrådet vedtatt å utarbeide eierstrategier for de 
interkommunale selskapene. Dette for å videreutvikle styring og kontroll av kommunalt eide 
selskaper og bevisstgjøre kommunen som eiere. 
 
En eierstrategi skal blant annet beskrive eiers formål og utdype denne, for å sikre nødvendige 
og overordnede styringssignaler til selskapet. Eierstrategien skal danne grunnlaget for 
selskapets strategi.  
  
Bakgrunn: 
Målsettingen med å utforme eierstrategier er å sikre tydelige signaler til selskapene, som har i 
seg de nødvendige rammebetingelsene for selskapets drift innenfor eiers forventinger. 
  
Representantskapet skal vedta eierstrategien etter en høringsrunde i de ulike eierkommunene. 
Sammen med selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter.  
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til eierstrategier for selskapene. 
Indre Østfold Renovasjon IKS er det aller første selskapet som det utarbeides eierstrategi for. 
Strategien er utarbeidet i samarbeid med daglig leder og styret, samt at den har vært behandlet 
i møter med de faglig ansvarlige i kommunene og i eiermøte.  
 
Resultatet av dette foreligger nå til behandling i kommunene. Forslaget til eierstrategi er 
vedlagt, og inneholder følgende elementer: 
 
1.       Generelt om eierstrategi  
 Hva er en eierstrategi  
 Utarbeidelse av eierstrategien  
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 Status for eierstrategien  
2. Eierstrategi for Indre Østfold Renovasjon IKS  
 Generelt om IØR IKS  
 Mål og strategier  
 Miljø og klimaføringer  
 Aktuelle lov- og forskrifter  
 Forholdet til lov om offentlige anskaffelser og offentlighetsloven.  
 Selskapets organisering  
 IØR konsern  
 Bestillerkompetanse og kommunikasjon  
 Kommunikasjon IØR -eierne  
 Representantskapet  
 Gjennomføring av representantskapsmøter  
 Eiermøter  
 Styret  
 Kommunikasjon konsernstruktur – eierne  
 Økonomiske rammevilkår  
 Avkastningspolitikk  
 Gebyrnivå  
3. Øvrige eierutfordringer til avklaring  
  
Strategien behandler kommunenes eksisterende oppdrag til selskapet, men tar også opp i seg 
noen utfordringer i forhold til en eventuell videre utvikling av selskapet. Det er også tatt inn 
noen anbefalinger som avviker fra dagens organisering. 
 
Vurdering: 
 Sentrale forutsetninger i utkast til forslag om eierstrategier er: 
  
Det er ikke lenger et lovkrav å utarbeide en avfallsplan med status som kommunedelplan. Det 
foreslås derfor at politiske føringer for kommunens avfallspolitikk som skal ivaretas av 
selskapet rendyrkes i eierstrategien og gjennom de plankrav som IKS-loven stiller, bl.a. 
økonomi- og handlingsplan. Dersom det er politiske vurdering som i dag ligger i 
avfallsplanen som ikke er berørt i eierstrategien, vil dette være sentralt å få frem. 
  
Det er ikke lenger krav om at avfallsplanen skal utarbeides som en kommunedelplan.  Dette 
medfører at avfallsplanleggingen i kommunen ikke lenger skal skje gjennom ordinære, åpne 
planprosesser, noe som setter krav til endrede prosesser i kommunen for å ivareta lokale 
interesser på en god måte. 
  
Det foreslås å endre styrets sammensetning fra kommunerepresentasjon til kompetanse-
representasjon i tråd med eierskapsmeldingen for Indre Østfold.  Dette innbærer at 
valgkomiteen skal levere en begrunnet innstilling til repr. skapet som foretar valg av styret 
som er mindre og mer hensiktsmessig i antall enn dagens styre på 10. Selskapets behov for 
kompetanse begrunnes ut i fra kompetanse om fag/avfall, økonomi, politikk etc.  
  
En endring av styrets sammensetning og tradisjonelle rolle, innebærer at kommunikasjonen 
mellom eierne og selskapet utvikles og rendyrkes. Det gjelder representantskapet og bruk av 
eiermøter (utformelle møter bestående av repr. skapets medlemmer). De innbærer også at 
fagpersonene i kommunene i større grad skal delta inn i selskapets arbeid som ”bestillere”. 
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Faggruppen skal bl.a. delta inn i økonomi og handlingsplan som tilslutt vedtas av 
representantskapet. Dialogen skal skje i god til før kommunens budsjettarbeid. 
  
  
Framtidig organisering: VAR- tjenestene i IØ er i dag organisert i ulike selskaper og 
kommuner. Det bes om innspill på den eksisterende strukturen i.f.t. å vurdere og utrede en 
mer helhetlig tjeneste for eierkommunene. I den forbindelse er også spørsmålet om utvidelse 
av eiersiden relevant. I tillegg til antatte gevinster knyttet til rekruttering og kompetanse, vil 
det forenkle styringsstrukturen for eierne.  
  
VAR-tjenestene omfatter vannforsyning, avløp og avfallshåndtering. Disse tjenestene er i dag 
gebyrlagt etter selvkostprinsippet. I tillegg til selve tjenesten er det bedt å vurdere om 
forvaltningsmyndigheten knyttet til forsøpling skal overføres fra kommunene til IØR. I utkast 
til eierstrategi ligger det forslag om å utrede en mer helhetlig tjeneste for eierkommunene. 
Ansatte i IØR har i dag også ansvaret for et avløpssamarbeid mellom Hobøl, Spydeberg og 
Askim. Dette er organisert i et eget selskap. Det vil kunne være fordeler med å se på et 
samarbeid om flere av selvkostområdene, spesielt i forhold til kompetanse, rekruttering og 
mulig felles vaktordning. 
  
Felles utfakturert gebyr for IØR-området til abonnementene: Det er i dag ulike praktisering 
av utfakturert gebyrnivå fra eierkommunene. Det foreslås i strategien at en felles enhet 
ivaretar ansvaret for utfakturerte gebyrnivået for selvkostområdene. Dette vil kreve 
gjennomgang av eksisterende praksis opp mot regelverket. 
 
Nåværende ordning hvor hver kommune fakturerer sinne abonnenter medfører en 
tilleggskostnad som betales utover det som betaltes til IØR. Denne tilleggskostnaden er ikke 
lik i alle kommunene. Marker kommune har tidligere hatt blant de høyeste gebyrene i Indre 
Østfold på dette området. Dette skyldes blant annet utgiftene vi har hatt knyttet til Grensen 
omlastningsstasjon, som i dag er overtatt av IØR. Gebyrene i Marker vil dermed reduseres 
over tid, og allerede for inneværende år ligger det inne en avgiftsreduksjon på nesten 10%. 
 
Renovasjonsgebyret utfaktureres sammen med andre kommunale gebyrer, slik at kostnadene 
med fakturering for deles på områdene. Det er derfor viktig at en eventuell felles fakturering 
også vil medfører en økonomisk gevinst for abonnentene samlet. 
  
Konklusjon: 
 Marker kommune slutter seg til utkast til eierstrategier for Indre Østfold Renovasjon, og 
anbefaler at det startes et arbeid med å se på et samarbeid også innen vann og avløp. 
  
Vedlegg:        Utkast til eierstrategi Indre Østfold Renovasjon IKS 
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Mandat og arbeidsgruppe for sentrumstiltak i Ørje  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/11 Plan- og miljøutvalget 15.03.2011 
18/11 Formannskapet 17.03.2011 
7/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, tre politikere og tre representanter for 
næringslivet i sentrum. Rådmannen utpeker sekretær for gruppen og sørger for at gruppen 
etter behov har tilgang på administrativ kompetanse innen plan og utvikling. 
 
Kommunestyret velger de politiske representantene til gruppen og inviterer handelsstanden til 
å peke ut tre næringslivsrepresentanter. 
 
Gruppen gis følgende mandat: 
Arbeidsgruppen for sentrumsutvikling skal med utgangspunkt i eksisterende og nye forslag til 
tiltak, fremme forslag til handlingsplan for sentrum. Planen skal inneholde en prioritert 
oversikt over tiltak, herunder ansvar for gjennomføring og forslag til finansiering. 
 
 
Behandling i Plan- og miljøutvalget - 15.03.2011 
Kjersti Nilsen fremmet følgende forslag:   
Det velges en politisk representant fra hver av de fire partiene i kommunestyret. 
Ungdomsrådet og Eldrerådet må sikres mulighet til å uttale seg. 
 
Rådmannens forslag med Kjersti Nilsen sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet 17.03.2011 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet/plan og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, tre politikere og tre representanter for 
næringslivet i sentrum. Rådmannen utpeker sekretær for gruppen og sørger for at gruppen 
etter behov har tilgang på administrativ kompetanse innen plan og utvikling. 
 
Kommunestyret velger fire politiske representanter, en fra hver av de fire partiene i 
kommunestyret  til gruppen og inviterer handelsstanden til å peke ut tre 
næringslivsrepresentanter.  Ungdomsrådet og Eldrerådet må sikres mulighet til å uttale seg. 
 
Gruppen gis følgende mandat: 
Arbeidsgruppen for sentrumsutvikling skal med utgangspunkt i eksisterende og nye forslag til 
tiltak, fremme forslag til handlingsplan for sentrum. Planen skal inneholde en prioritert 
oversikt over tiltak, herunder ansvar for gjennomføring og forslag til finansiering. 
 
Sammendrag: 
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Det er stor enighet om at utviklingen av Ørje sentrum er helt avgjørende for at Marker 
kommune skal utvikle seg videre i en positiv retning. Et velfungerende sentrum med de 
nødvendige funksjoner, er svært viktig for at Marker kommune skal være en god 
bokommune. 
 
Det foreligger en rekke forslag, innspill og planer, som gir mange spennende utfordringer. 
Det anbefales at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på en samordning av forslagene og 
fremmer forslag til en handlingsplan.  
 
Bakgrunn: 
Ørje sentrum består av flere områder, med Ørje Brugsområde/Tangen, ”gamle” Ørje sentrum 
og Trekanten som de viktigste i forhold til sentrumsfunksjonene. Dagens situasjon er et 
resultat av private initiativ og offentlig planlegging.  
 
Et velfungerende sentrum er viktig i forhold til kommunens attraktivitet. Marker kommune 
scorer bra på attraksjonsbarometer i forhold til bosetting, og ble i år kåret til landets 9. mest 
attraktive bokommune.  
 
I Marker er både politikerne og innbyggerne opptatt av at sentrum skal utvikle seg videre, og 
det foreligger en mengde forslag nye tiltak. Marker kommune er også, sammen med flere 
andre kommuner i Indre Østfold, med i Transinform, et internasjonalt prosjekt med 
stedsutvikling og markedsføring som tema. I denne forbindelse har vi hatt besøk av arkitekter 
og landskapsarkitekter som har hatt nyttige forslag og innspill om den videre utviklingen av 
sentrum. 
 
Det arbeides også med et regionalpark-prosjekt etter initiativ fra fylkeskommune. I dette 
arbeidet vil utvikling av opplevelser knyttet til Haldenkanalen, og lokal stedsutvikling for å 
forsterke lokal identitet og særpreg, være de mest sentrale elementer. 
 
Nedenfor listes opp en del av de innspill som foreligger. Listen er ikke fullstendig, men viser 
noe av det som foreligger for vurdering, og som det er behov for å få satt inn i et system for 
prioritering og gjennomføring: 
 
Sentrumsanalyse 
Det ble for en del år siden utarbeidet en sentrumsanalyse som gir noen anbefalinger, blant 
annet i forhold til bevaring og utvikling. Denne analysen er av rådgivende karakter og har 
ingen formell status i plansammenheng, men en kan velge å gi den en politisk behandling og 
gjøre anbefalingene mer forpliktende. 
 
Marker rådhus og tilhørende parkeringsplass 
I sentrumsanalysen er det anbefalt at en gjør noen grep med hensyn til parkering og 
grøntstruktur i tilknytning til sentrum, og spesielt i forhold til plassen ved rådhuset. Det er gitt 
et forslag i denne analysen, og det er også tidligere utarbeidet skisser i tilknytning til dette. Av 
helt ny dato er et forslag som kommunen har bestilt av Gro Krog. 
 
Busstasjon 
Det er tidligere foreslått at busstasjonen skulle flyttes til bussholdeplassen ved skolen. Dette 
forslaget kom som et følge av et privat initiativ for utnyttelse av en eiendom på torget. 
Planene ble ikke realisert, og den aktuelle eiendommen har kommunen nå ervervet. Det er 
ikke jobbet mer med denne løsningen etter at planen for utbygging av torget ble skrinlagt. 
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”Søby”- tomta 
Dette er en privat parkeringsplass midt i sentrum, som kommunen tidligere disponerte mot en 
årlig leie. Etter at kommunen ikke ønsket å videreføre leieavtalen ble plassen stengt, og 
fremstår i dag som et lite hyggelig innslag i sentrumsbildet. Kommunen har uttrykt at det ikke 
er interesse for å betale leie for bruk av arealet til parkeringsplass, da det er rikelig med 
plasser i sentrum og det er andre plasser det ikke betales leie for. Det kan imidlertid være 
interesse for å se på alternativ utnyttelse av dette arealet, for eksempel til lekeplass. Dette er 
også ett av forslagene som har fremkommet i Transinform-prosessen. 
 
Storgata 
Det er tidligere fremmet forslag om å gjøre Storgaten til en miljøgate, der en ser på en litt 
annen funksjon av Storgata, med mer fokus på fotgjengere og øvrige myke trafikkanter. Det 
er også flere forslag til enkelttiltak knyttet til fortaus-bredde, parkeringslommer, fotgjenger-
overganger med mer. Også eldrerådet har kommet med noen innspill i denne sammenheng. 
 
Busstorget 
Kommunen har nå kjøpt eiendommen som tidligere var planlagt utnyttet til leiligheter og 
forretningslokale, og vil overta denne i løpet av våren. Dette er vel det området i sentrum som 
har størst behov for oppgradering. Deler av verksted/garsjebygget som er knyttet til torget 
inngår i den eiendommen som kommunen har kjøpt, og en utnyttelse av dette bygget vil også 
være en utfordring. Flytting av biblioteket hit, og etablering av et kunst/kulturtorg, er et av 
forslagene som foreligger.  
 
Transinform-forslag 
I denne prosessen er det blant annet foreslått en utsiktsplattform syd for Uttersrud-bygget. 
Med en veldig fin utsikt over Brugs-området, kan denne tjene som en fin møteplass. I dette 
inngår også et forslag om endret parkering mellom det aktuelle området og Lilleveien 10, slik 
at det ikke blir anledning til parkering langs denne strekningen. Også parkering foran bygget 
er foreslått endret, noe som vil bli gjennomført uansett øvrige tiltak. Arkitektene som har sett 
på sentrum foreslår også noen konkrete tiltak knyttet til torget, Søby-tomta, estetiske innslag i 
sentrum, samt en mer profilert innkjøring til Ørje. 
 
Ørje Brug/Tangen 
Flere tiltak er foreslått for å gjøre innkjøringen til Ørje fra vest mer markert. I denne 
sammenheng er nevnt fontene, belysning av området og etablering av turistinformasjon. 
Området er ikke en del av det vi i utgangspunktet oppfatter som sentrum, og det er således 
ikke sikkert om tiltak her skal omfattes av arbeidet som skal utføres. 
 
Vurdering: 
En del av de tiltakene som er foreslått kan sannsynligvis gjennomføres uten større utredninger 
eller planer. Det er imidlertid viktig at det er enighet om gjennomføringen. Det bør derfor 
nedsettes en gruppe bestående av politikere, administrasjon og representanter for det lokale 
næringsliv, for å vurdere og prioritere de forslag til tiltak som foreligger, samt komme med 
egne forslag til tiltak. 
 
Dette arbeidet bør utføres så snart som mulig, slik at det allerede for inneværende år er mulig 
å få gjennomført enkelte tiltak.  
 

 Side 19 av 34   
 



  Sak 7/11 
 

For en del av forslagene er det allerede utført en del av det planleggende arbeidet. Dette 
gjelder blant annet utsiktsplattformen ved dammen og parkeringsplassen ved Marker Rådhus. 
 
Konklusjon: 
Det anbefales at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, tre politikere og tre 
representanter for næringslivet i sentrum. Rådmannen peker ut sekretær for gruppen og bidrar 
med nødvendig kompetanse i forhold til de forskjellige tiltak som foreligger.  
 
Kommunestyret bes velge de politiske representantene til gruppen og invitere handelsstanden 
til å peke ut tre næringslivsrepresentanter. 
 
Det anbefales følgende mandat: 
Arbeidsgruppen for sentrumsutvikling skal med utgangspunkt i eksisterende og nye forslag til 
tiltak, fremme forslag til handlingsplan for sentrum. Planen skal inneholde en prioritert 
oversikt over tiltak, herunder ansvar for gjennomføring og forslag til finansiering. 
  

 Side 20 av 34   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  014  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  14.03.2011 
Saksmappe:  10/833 
 

 

 

Valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/11 Formannskapet 17.03.2011 
8/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. 

 

Som valgstyrets leder oppnevnes: 
Som valgstyrets nestleder oppnevnes: 
 
Behandling i formannskapet: 
Formannskapet oppnevner følgende: 
Valgstyrets leder: ordfører 
Valgstyrets nestleder: Opposisjonens leder 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. 

 

Valgstyrets leder oppnevnes: Ordfører  
Valgstyrets nestleder oppnevnes: Opposisjonens leder  
 
Bakgrunn: 
I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av 
kommunestyret selv. Kommunene kan ikke legge til grunn at tidligere ordning med 
formannskapet som valgstyre videreføres. Kommunestyret må foreta et nytt valg. I uttrykket 
”kommunestyret selv” ligger at myndighet til å velge valgstyre ikke kan delegeres. 
 
Valgstyret er et utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg av 
nemnder kommer til anvendelse. Dette innebærer at valgbarhetsreglene i kommunelovens     § 
14 gjelder, og man må påse at kravene til kjønnsmessig representasjon i kommuneloven     §§ 
36-38 oppfylles.  
 
Kommunestyret selv velger valgstyrets leder og nestleder i samsvar med kommuneloven § 10 
nr 3.          
 
 
Vurdering: 
 

Rådmannen foreslår at formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2011. 
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Startlån for 2011 - søknad om ytterligere lån fra Husbanken med 
kr. 1.000.000,-  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/11 Formannskapet 17.03.2011 
9/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune søker Husbanken om ytterligere tildeling av startlån for 2011 med kr. 
1.000.000,- for videretildeling til aktuelle søkere. 
 
Behandling i formannskapet: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune søker Husbanken om ytterligere tildeling av startlån for 2011 med kr. 
1.000.000,- for videretildeling til aktuelle søkere. 
 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011 vedtok kommunestyret enstemmig at 
det skulle tas opp lån (startlån) i Husbanken med kr. 1.000.000,- for videreutlån til aktuelle 
lånsøkere. 
 
Husbanken har innvilget søknaden 8. februar 2011. 
 
Det viser seg imidlertid at det er stor etterspørsel etter slike lån og av den grunn foreslås det at 
kommunen søker Husbanken om ytterligere tildeling med kr. 1.000.000,-.  Renten på disse 
lånene er f.t. 2,70 % pr. år.   
 
Vurdering: 
Sett på bakgrunn av den store etterspørselen etter startlån anbefaler rådmannen at det søkes 
Husbanken om ytterligere bevilgning med kr. 1.000.000,- for videretildeling til aktuelle 
søkere.  Antallet boliger til salg i Marker har på kort tid gått ned fra ca. 27 til ca. 20 og det er 
meget positivt at omsetningen har tatt seg opp. 
 
Konklusjon: 
Det søkes Husbanken om ytterligere tildeling av startlån med kr. 1.000.000,- for 
videretildeling til aktuelle søkere. 
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Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 15.03.2011 
14/11 Formannskapet 17.03.2011 
10/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse foreligger.  
 

Retningslinjene tas opp til ny vurdering etter ett år. 
 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget - 15.03.2011 
Morten Bakker AP fremmet følgende forslag: 
2. avsnitt i innstillingen endres til: Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 1. 

mars 2012. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med Morten Bakker sin endring i punkt 2. ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Behandling i Formannskapet 17.03.2011 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet/Oppvekst-og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar de lokale retningslinjene om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik disse foreligger.  
 

Retningslinjene tas opp til ny vurdering senest innen 1. mars 2012. 
 
 
Bakgrunn: 
Stortinget vedtok 16. juni 2009 nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 
rammefinansiert sektor. Det baserer seg på lovendring i barnehagelovens §§ 8 og 14. Av 
kommuneproposisjonen for 2011 går det fram at hovedtyngden av de statlige tilskuddene til 
barnehager skulle innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Ny forskrift om likeverdig 
behandling av barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd ble fastsatt i statsråd 29.oktober 
2010. Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. 
 
Lovendringen omfatter ikke-kommunale barnehager, det vil si alle private, fylkeskommunale 
og statlige barnehager. Staten varslet i statsbudsjettet 2010 at den tar sikte på å oppnå 
likeverdig behandling gjennom en opptrappingsplan over fem år. Inntil det fullt ut er innfaset, 
vil overgangsregler gjelde. Kunnskapsdepartementet redegjør for innholdet i forskrift om 
likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd i Rundskriv F-14/2010. 
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Marker kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen, 
det vil si at ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale 
barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Reglene for finansieringen av ikke-kommunale 
barnehager er tilpasset en rammefinansiert barnehagesektor. Hva som menes med likeverdig 
behandling defineres i nasjonale forskrifter og lokale retningslinjer. Kommunen har ansvar 
for at det utbetales tilskudd i tråd med gjeldende regelverk. 
 
Det er utarbeidet forslag til lokale retningslinjer i henhold til lovvedtak og forskrifter. I 
forslaget er det gjort valg innenfor de områdene der forskriften legger føringer for dette, blant 
annet har kommunen gjort følgende valg: 
 

• Utarbeidet en lokal modell hvor alle kostnader i kommunale barnehager 
synliggjøres. 

• Definert begrepet ”store aktivitetsendringer”. 
• Rapporteringstidspunkter for beregning av antall heltidsplasser i bruk i den 

enkelte barnehage. 
• Bruk av nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader 
• Tidspunkter for utbetaling av tilskudd og justering av tilskuddsatser. 
 

I forslag til lokale retningslinjer er det tatt utgangspunkt i forskriftens paragrafer. Det er tatt 
med både statlige bestemmelser og lokale valg. Rådmannen understreker at de lokale 
retningslinjene er en forlengelse og et supplement – en konkretisering av de sentrale 
forskrifter og lovverket på området. Samtidig innebærer de en tolkning av og i noen grad et 
valg. 
 
Ved innføring av lovendring legger Kunnskapsdepartementet opp til at det skal bli et enklere 
system å administrere. På denne måten kan det i fremtiden frigjøres ressurser til konstruktiv 
dialog med fokus på kvalitet mellom kommunen og de private barnehagene. 
 
Omleggingen vil stille nye krav til politikere og administrasjon i kommunene. Disse 
betingelsene innebærer at kommunen har kort tid på seg til å sette seg inn i praktiseringen av 
det nye regelverket. Forslag til lokale retningslinjer er sendt de ikke-kommunale barnehagene 
for uttale før politisk behandling – se vedlegg. 
 
Rammefinansiering av barnehagesektoren innebærer en innlemming av tidligere øremerkede 
tilskudd i kommunenes rammetilskudd fra staten. Tilskudd som innlemmes er statlig 
driftstilskudd, tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler til drift av 
barnehager. 
 
Endringer i den enkelte kommunes inntekstsystem er beregnet ut fra en delkostnadsnøkkel 
som tar hensyn til følgende kriterier: 
 

• Antall barn bosatt i kommunen mellom 3 og 5 år, vektes 0,5286 
• Antall barn bosatt i kommunen mellom 1 og 2 år uten kontantstøtte, vektes 0,3572 
• Antall innbyggere over 16 år med universitets- og høgskoleutdanning, vektes 

0,1142 
 
I Marker kommune er det forholdsvis færre i aldergruppen 3-5 år enn gjennomsnittet – noe 
som gir lavere utteling av samlet indeks for utgiftsbehov. Det samme gjelder barn i 

 Side 24 av 34   
 



  Sak 10/11 
 

aldergruppen 1-2 år uten kontantstøtte og innbyggere over 16 med høyere utdanning. I sum 
slår dette negativt ut mht rammetilskuddet. 
 
Det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal dekke kostnader til ordinær 
drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det 
beregnes ut fra de kommunale barnehagenes kostnader. Marker kommune har ikke plikt 
til å gi tilskudd per heltidsplass som overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i 
gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Finansieringsmodellen baserer seg på at 
kommunen skal fastsette separate tilskuddsatser for drift og kapital. For drift skal det 
fastsettes en sats for små barn med heltidsplass og en sats for store barn med heltidsplass. 
Tilskuddsatsene for drift blir beregnet på bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til 
drift av egne barnehager det enkelte år. For kapital skal det fastsettes en sats per barn med 
heltidsplass, uavhengig av barnets alder. Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med 
arbeidet med årsbudsjettet, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. 
Det vises til egen sak for fastsetting av tilskudd for 2011. 
 
 
Vurdering: 
Marker kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrer på bakgrunn av 
statlige forskrifter ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. De 
lokale retningslinjene skal danne grunnlag for en samarbeidsavtale mellom kommunen og 
den enkelte ikke-kommunale barnehage. På sikt vil dette gi økonomisk forutsigbarhet for 
både de ikke-kommunale barnehagene og kommunen. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

• Endringer i barnehageloven §§ 8 og 14 (hentet fra www.lovdata.no) 
 

• Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager (hentet fra www.lovdata.no) 

 

• Forslag til lokale retningslinjer ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager i Marker kommune 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  07.03.2011 
Saksmappe:  11/68 
 

 

 

Kommunalt tilskudd til private barnehager 2011  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 15.03.2011 
15/11 Formannskapet 17.03.2011 
11/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100%; 
 

 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 
Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
 
2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88% fra 1. januar 2011 og 91% fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25% i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
5. Beregning i henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og forskrift om foreldrebetaling delegeres 
til rådmannen. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget - 15.03.2011 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet 17.03.2011: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet/Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1.Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100%; 
 

 Driftskostnader Kapitalkostnader Totalt 
Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 Kr 7.800 Kr 149.022 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 Kr 7.800 Kr 74.850 
 
2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i 
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tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved 
regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og 
regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. 
 
3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som 
året før, dvs. 88% fra 1. januar 2011 og 91% fra 1. august 2011 av tilskuddsatsene 
(gjennomsnitt på 89,25% i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimums- 
forpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet. 
 
4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
5. Beregning i henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og forskrift om foreldrebetaling delegeres 
til rådmannen. 
 
 
Bakgrunn: 
Som følge av innlemming av statstilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til 
kommunene, er det gjort endringer i barnehageloven og forskrift om likeverdig 
behandling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (heretter private). 
Driftstilskudd, skjønnsmidler og tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne er 
innlemmet fra 2011. 
 
Barnehageloven`s paragraf 14 er endret og gir kommunene ansvar for å yte tilskudd til 
ordinær drift av alle godkjente, private barnehager i kommunen. Forskrift om likeverdig 
behandling har som formål å sørge for at private barnehager behandles likeverdig med 
kommunale barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd. 
 
Inntil 2011 har de private barnehagene blitt finansiert via statstilskudd, kommunalt tilskudd 
og foreldrebetaling. Fra 2011 blir dette kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. 
Det kommunale tilskuddet skal bestå av to deler; et tilskudd til ordinære driftskostnader 
og et tilskudd til kapitalkostnader. Satsene skal beregnes ut fra hva kommunen bevilger 
til egne kommunale barnehager i budsjettet for 2011 og skal beregnes per heltidsplass. 
 
Tilskudd til driftskostnader 
Budsjettet for kommunens barnehage, Grimsby, deles på antall heltidsplasser pr 15.12.2010 
for å finne satsen for driftskostnader. Det skal beregnes en sats for barn over tre år og en sats 
for barn under tre år. Barn regnes som under tre år til og med det kalenderåret de fyller tre år. 
Foreldrebetaling skal trekkes fra i beregningsgrunnlaget, og 4% skal legges til som 
administrative kostnader. 
 
Tilskudd til kapitalkostnader 
Her har kommunen to valg, det kan enten beregnes kapitalkostnader ut fra egne 
kostnader på kommunalt barnehagebygg eller benytte nasjonale tilskuddsatser fastsatt 
av Kunnskapsdepartementet. Kapitalkostnader består av avskrivningskostnader basert 
på anskaffelseskost (fratrukket investeringstilskudd og momskompensasjon) og 
rentekostnader beregnet ut fra bokført verdi på anleggsmidler på barnehageområdet 
tillagt tomtekostnader (fratrukket investeringstilskudd og momskompensasjon). 
Midlertidige beregnede tilskuddsatser skal kunngjøres i forbindelse med at kommunens 
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årsbudsjett legges ut til alminnelig ettersyn. Endelige satser skal fastsettes innen 1. 
februar i tilskuddsåret, etter at barneantallet pr 15.12. er kjent for både kommunale og 
private barnehager. Siden forskriften kom senere enn beregnet fra Kunnskapsdepartementet 
har det i 2010 ikke vært mulig å beregne midlertidige satser i forbindelse med kunngjøringen 
av budsjettet for 2011. Departementet har også gått ut med at 2010 er et unntaksår fordi 
forskriften kom såpass sent. De har lagt vekt på at beregningen må gjøres riktig og at 
det heller lempes litt på eksisterende frister. 
 
Dersom det gis ekstrabevilgninger i budsjettet til de kommunale barnehagene i løpet av 
året, skal det foretas en justering i tilskuddsatsene, slik at de private barnehagene også 
får en slik tilleggsbevilgning. Dette vil for eksempel være aktuelt ved lønnsoppgjør. Ved 
store avvik mellom budsjett og regnskap i de kommunale barnehagene skal kommunen i 
forbindelse med avleggelsen av regnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til 
private barnehager. Det betyr at ethvert mer/mindreforbruk i den ordinære driften i 
kommunale barnehager sammenlignet med budsjettet, også skal gjelde private 
barnehager. 
 
Dersom det skjer store aktivitetsendringer i de private barnehager, slik som nedleggelse 
eller opprettelse av en avdeling, skal dette medføre at kommunen må beregne tilskuddet 
til barnehagen på nytt. Det skal fastsettes lokale retningslinjer for antall telletidspunkter 
utover den fastsatte tellingen som skjer 15.12. av antall barn i de private barnehagene. 
Etter vedtak i statsbudsjettet skal de private barnehagene som et minimum ha 88% av 
tilskuddsatsene, eller en høyere andel tilsvarende den de mottok i kommunalt tilskudd i 
2010. Fra 1. august 2011 øker minimumsforpliktelsen til 91% av tilskuddsatsene. Denne 
minimumsforpliktelsen vil øke årlig for å oppnå full likeverdig behandling. 
 
 
Vurdering: 

Tilskuddet til driftskostnader er beregnet ut fra bevilget budsjett til Grimsby barnehage. Barn 
pr. 15.12. er brukt og omregnet til antall heltidsplasser. Foreldrebetaling og andre inntekter 
trekkes fra, noe som gir følgende satser: 
 

Driftskostnader  
Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 141.222 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 67.050 
 
 
Når det gjelder kapitalkostnader kan kommunen velge å bruke de nasjonale satsene. Ved 
beregning av egne kapitalkostnader må det gjøres en ny verdivurdering av barnehage-
byggene. Siden den kommunale barnehagene består av eldre bygningsmasse med lave 
kapitalkostnader, vil det dersom det beregnes antagelig gi noe lavere tilskuddsats enn de 
nasjonale satsene. Sammenligner vi den kommunale barnehagen med de private er det stor 
forskjell i bygningsmasse. Det vil være et bedre alternativ for de private barnehagene at 
kommunen benytter de nasjonale satsene for kapitalkostnader: 
 
 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass Kr 7.800 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass Kr 7.800 
 
 
Moderasjon i foreldrebetaling 
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Tidligere har det vært muligheter for å beregne tap av foreldrebetaling i forbindelse med 
beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette er det ikke lenger mulighet for, 
slik at dette må håndteres utenom. Barnehageeier skal i henhold til forskrift om 
foreldrebetaling få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet tilsøsken moderasjonen av 
det offentlige. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

• Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. 

• Regneark med utregning av satset for 2011. 
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Arkiv:  G70 &40 
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  07.03.2011 
Saksmappe:  11/80 
 

 

 

Prosjekt - ACT i Indre Østold for mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 15.03.2011 
16/11 Formannskapet 17.03.2011 
12/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 15.03.2011 
Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet 17.03.2011 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet/Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
Bakgrunn: 
Et ACT –team er et aktivt oppsøkende behandlingsteam som gir tjenester til mennesker med 
alvorlig psykisk lidelse. Det består av et tverrfaglig behandlingspersonell med blant annet 
psykiater. Slike team skal operere i et område på ca 50.000 innbyggere. Det beregnes at det er 
ca 1 pasient pr. 1000 innbyggere som har behov for slike tjenester.  
Moss, Rygge, Råde og Våler har hatt et vellykket prosjekt over noen år som går over i 
ordinær drift fra 1.1.11. Teamet er forankret i Sykehuset Østfold, og er slik en del av 
samarbeidet mellom kommunene og spesialist helsetjenesten. Da teamet med fordel kan være 
større og ha et større nedslagsfelt enn det har i disse opprinnelige kommuner, søkes det ut fra 
et vurdert behov en slik utvidelse med Indre Østfold. 
I første omgang er det lagt opp til et prosjekt over 4 år med statstilskudd. I tillegg vil det være 
en inntekt basert på poliklinisk refusjon pr. bruker som mottar tjenester, og en kommunal 
egenandel. Etter prosjektperioden kan det ikke beregnes statstilskudd, og kommunens 
egenandel må dermed beregnes å bli dobbel så dyr.  
 
Vurdering: 
For å kunne etablere et ACT-team, må det være et nedslagsfelt på rundt 50.000 innbyggere, 
slik at Indre Østfold ikke kan ha et eget team. Teamet med lokalisering i Rygge skal yte 
tjenester i Indre Østfold, og vil ha en tilknytning til lokalene ved Edw. Ruud DPS for å 
redusere avstandene.  Tett brukerkontakt og hjemmebesøk ut til den enkelte er arbeidsmåten 
for teamet, samtidig som det skal har nær kontakt med sitt fagteam. 
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Marker kommune har antydet et behov for 3-4 personer med alvorlig psykisk helse, som vil 
gjøre seg nytte av denne type behandling. Samtidig er dette personer som allerede i dag får 
tjenester fra psykisk helse lokalt. Tanken bak ACT-team er også at spesielt personer som i 
dag ikke får tjenester skal bli oppdaget og kanalisert til deres tjenester. 
I Marker kommune har vi inntrykk av at vi kjenner til og gir tjenester til de som har behov. 
Derimot er det vanskelig å få inn personer i spesialisthelsetjenesten til bl.a. psykiater, da deres 
ressurser i forhold til behov er små. 
De 4 første årene er dette et prosjekt finansiert med statstilskudd. I løpet av perioden vil man 
få prøvd ut om dette er en tjeneste Marker kommune kan dra nytte av. Det er spesielle 
utfordringer for en liten kommune med store avstander, og relativt få brukere. Det ligger 
ingen forpliktelser til å videreføre deltakelse i samarbeidet etter prosjektperioden. Kostnadene 
for øvrige kommuner som vil fortsette samarbeidet vil bli høyere jo færre som deltar. 
Økonomisk sett vil det i prosjektperioden og for så vidt videre, være mulig å bruke av de 
midler kommunen skal få til samhandlingsreformen som skal starte opp i 2012. Beløpet på 
overføringen fra staten til kommunen skal foreligge medio 2011. Dette er midler som skal 
dekke utgifter til utfordringer innen flere felt i forbindelse med samhandlingsreformen. 
Kostnadene for Marker kommune i prosjektperioden er beregnet å utgjøre kr. 41.900 for 
første år, kr. 49.965 for andre år , kr. 163.264 for tredje år og kr. 133.334 for fjerde år.  
Dette er antagelig små andeler av de totale overføringer til kommunen i forbindelse med 
samhandlingsreformen. 
Hvis Marker og/eller flere kommuner ikke går inn i prosjektet, må det forventes en høyere 
egenandel pr. kommune, da de faktiske kostnadene på personellsiden i teamet vanskelig kan 
reduseres til mindre enn hele årsverk. 
 
Konklusjon: 
Marker kommune går inn for samarbeidsavtale mellom kommunene i I.Ø. og ACT-teamet 
under forutsetning av at kostnadene blir tilsvarende beregningen som er lagt til grunn. Marker 
kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltagelse i ACT –team etter prosjektperioden. 
 
Vedlegg: 
Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene og ACT –teamet. 
Utredning  Prosjekt – ACT i Indre Østfold 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  07.03.2011 
Saksmappe:  11/111 
 

 

 

Samhandlingsprosjektet IØ og SØ Lokalmedisinsk 
kompetansesenter 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/11 Oppvekst og omsorgsutvalget 15.03.2011 
17/11 Formannskapet 17.03.2011 
13/11 Kommunestyret 29.03.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Under forutsetning av at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er bestemt og at 
kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart  foreslås det at Prosjektgruppens 
anbefalinger om opprettelse og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. 
Rapporten legges til grunn for videre arbeid, 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget - 15.03.2011 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet 17.03.2011 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Under forutsetning av at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er bestemt og at 
kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart  foreslås det at Prosjektgruppens 
anbefalinger om opprettelse og innfasing av lokalmedisinsk kompetansesenter vedtas. 
Rapporten legges til grunn for videre arbeid, 
 
Sammendrag: 
Det anbefales å utvikle et lokalmedisinsk kompetansesenter med flere medisinske funksjoner. 
Senteret bygges opp som et interkommunalt tiltak med en formalisert samarbeidsavtale med 
Sykehuset Østfold vedrørende ambulante tjenester og drift av enheten. 
Opprettelse av senteret forutsetter at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er 
bestemt og at kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart. 
 
Samtidig foreslås det en trinnvis tilnærming til senteret ved å først å opprette mindre 
sammensatte løsninger for å håndtere kompetansekrevende oppgaver og for å styrke 
kvaliteten i kommunenes arbeid.  
 
Basert på en samlet vurdering av arbeidsgruppenes anbefalinger, har prosjektgruppen 
følgende innstilling: 
 

1. Det opprettes et regionalt lokalmedisinsk kompetansesenter i Indre Østfold 
a. Senteret skal ha døgnplasser, dagtilbud og ambulante tjenester som omfatter 

i. Etterbehandling 
ii. Rehabilitering 
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iii. Palliasjon 
iv. Andre medisinske funksjoner, som for eksempel øyeblikkelig hjelp 
v. Strategisk medisinsk kompetanse 

Utredning av øyeblikkelig hjelp funksjoner innledes i 2011 i samarbeid med 
Indre Østfold legevakt. 
Senteret skal bygge på foreliggende rapport og erfaringer som kommer av 
ambulante teamfunksjoner, og senest komme i drift i løpet av 2015. 
Styringsgruppen gir nærmere bestemmelser om oppstart for prosjektering av 
drift, lokalisering og eierskap. 
 

b. Kompetansesenteret innfases gjennom ambulante team med spredt 
basetilknytning fra 01.01.12. 

i. Rehabilitering – ambulante interkommunale funksjoner ut ifra Edwin 
Ruuds helse- og omsorgssenter. 

ii. Palliasjon – ambulante interkommunale funksjoner i tilknytning til 
palliativ enhet ved Løkentunet. 

iii. Etterbehandling – sykehusets ambulante tjenester fra SØ Moss gir 
behandlingsstøtte til pasienter som er utskrivingsklare, men ikke 
ferdigbehandlet. 

Arbeidsgruppene arbeider videre med driftsmessige beskrivelser av 
teamfunksjonene. Prosjektgruppen formulerer behandlingsstøtte i samarbeid 
med prosjektet for ambulante tjenester fra SØM, og arbeider videre med 
koordinering og programmer for pasientoverføring. 
Forslag til drifts- og eierskapsmessige løsninger for ambulante teamfunksjoner 
presenteres for styringsgruppen i august/september 2011. 

 
 
 
Vedlegg: 
Rapport datert 04.02.11 ”Samhandlingsprosjekt IØ/SØ”. 
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Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  
(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 
 
«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 
 
 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    
 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  
 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  
 kommunestyrets møte. 
 
 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  
 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 
 
En viser til vedlagte saksframlegg. 
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Kommunalt tilskudd ikke-kommunale barnehager i Marker kommune for 2011


Budsjett kommunale barnehager 4 925 000 (justert for mva, avskrivninger og virksomhetslederfunksjon)


-midlertidige barnehager 0


-lærlinger 0   


-kostnader særskilt tilrettelegging 0


-andre kostnader 0


=Budsjetterte driftskostnader kommunale 


barnehager 4 925 000


Fordeling alder og oppholdstid 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 0 0 5 11 16


3-6 år 0 0 2 1 3 24 30


Omgjøring til timer små barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 0 0 185 495 680


 


Heltidsplasser små barn 15,11


Omgjøring til timer per uke -store barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


3-6 år 0 0 42 29 111 1080 1262


Antall heltidsplasser store barn 28,04


Små og store barn omgjort til store barn


Korrigerte 


heltidsplasser


Små barn 27,20


Store barn 28,04


Sum 55,24


Oppdatert 08.03.2011







Kommunalt tilskudd ikke-kommunale barnehager i Marker kommune for 2011


Kostnadsfordeling små og store barn totalt Utregning


Små barn 2 424 859 (Det de små barna koster kommunen)


Store barn 2 500 141 (Det de store barna koster kommunen)


Sum 4 925 000


Foreldrebetaling og kost - små og store 


barn - fratrekk Utregning


Foreldrebetaling 975 000 Små barn 372 915


Kostgodtgjørelse 90 000 Store barn 692 085


Totalt 1 065 000 SUM 1 065 000


Offentlig finansiering store og små barn Utregning


0-2 år 2 051 945


3-6 år 1 808 055


SUM 3 860 000


Driftstilskudd - satser Per helt.plass


0-2 år 141 222


3-6 år 67 050


Per opph.time


 0-2 år 65,38


3-6 år 31,04


Oppdatert 08.03.2011







Kommunalt tilskudd ikke-kommunale barnehager i Marker kommune for 2011


Barnehage: Øymark


Fordeling alder og oppholdstid 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 5 3 4 2 14


3-6 år 0 0 2 2 4 3 11


Omgjøring til timer små barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 105 87 148 90 430


Heltidsplasser små barn 9,56


Omgjøring til timer per uke -store barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


3-6 år 0 0 42 58 148 135 383


Heltidsplasser store barn 8,51


88 %      (Den private barnehagens dekningsgrad 2011, økes til 91% fra 1.august)


Kommunalt driftstilskudd 0-2 år 1 187 521   


3-6 år 502 189   


Totalt 1 689 710   


140 920


 


Kapitaltilskudd - (nasjonal sats*antall heltidsplasser)


Oppdatert 08.03.2011







Kommunalt tilskudd ikke-kommunale barnehager i Marker kommune for 2011


Barnehage: 2.etasje


Fordeling alder og oppholdstid 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 0 0 0 1 1


3-6 år 0 0 0 3 5 8 16


Omgjøring til timer små barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 0 0 0 45 45


Heltidsplasser små barn 1,00


Omgjøring til timer per uke -store barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


3-6 år 0 0 0 87 185 360 632


Heltidsplasser store barn 14,04


88 %      (Den private barnehagens dekningsgrad 2011, økes til 91% fra 1.august)


Kommunalt driftstilskudd 0-2 år 124 275   


3-6 år 828 677   


Totalt 952 953   


117 347Kapitaltilskudd - (nasjonal sats*antall heltidsplasser)


Oppdatert 08.03.2011







Kommunalt tilskudd ikke-kommunale barnehager i Marker kommune for 2011


Barnehage: Tussilago


Fordeling alder og oppholdstid 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 0 9 6 10 25


3-6 år 0 0 0 6 2 12 20


Omgjøring til timer små barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 0 261 222 450 933


Heltidsplasser små barn 20,73


Omgjøring til timer per uke -store barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


3-6 år 0 0 0 174 74 540 788


Heltidsplasser store barn 17,51


88 %      (Den private barnehagens dekningsgrad 2011, økes til 91% fra 1.august)


Kommunalt driftstilskudd 0-2 år 2 576 644   


3-6 år 1 033 224   


Totalt 3 609 868   


298 307Kapitaltilskudd - (nasjonal sats*antall heltidsplasser)


Oppdatert 08.03.2011







Kommunalt tilskudd ikke-kommunale barnehager i Marker kommune for 2011


Barnehage: Samlet - Alle


Fordeling alder og oppholdstid 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 5 12 10 13 40


3-6 år 0 0 2 11 11 23 47


Omgjøring til timer små barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


0-2 år 0 0 105 348 370 585 1408


Heltidsplasser små barn 31,29


Omgjøring til timer per uke -store barn 0-8t 9-16t 17-24t 25-32t 33-40t 41- t Sum


3-6 år 0 0 42 319 407 1035 1803


Heltidsplasser store barn 40,07


88 %      (Den private barnehagens dekningsgrad 2011, økes til 91% fra 1.august)


Kommunalt driftstilskudd 0-2 år 3 888 440   


3-6 år 2 364 090   


Totalt 6 252 531   


556 573Kapitaltilskudd - (nasjonal sats*antall heltidsplasser)


Oppdatert 08.03.2011








2011


Budsjett funksjon 201 Grimsby barnehage 2011: 4 979 000


Fratrekk avskrivninger -7 000


Fratrekk merverdiavgift -65 000


Fratrekk budsjettert sykelønnsrefusjon -250 000


Fratrekk 50% virksomhetslederfunksjon -287 000


Sum budsjett Grimsby barnehage 4 370 000


Reinhold m.v. budsjett  Grimsby funksjon 221 411 000


Fratrekk merverdiavgift -16 000


Sum budsjett reinhold m.v. Grimsby barnehage 395 000


Vaktmester 20% (ikke budsjett)* 65 000


Energi (ikke budsjett)* 75 000


Vedlikehold (ikke budsjett)* 20 000


Sum div.utgifter ikke budsjettert 160 000


Sum funksjon 201 og 221 Grimsby barnehage 4 925 000


* Indikerer ikke budsjettert på funksjon 221, men blir postert her.
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Sammendrag 
 
Det anbefales å utvikle et lokalmedisinsk kompetansesenter med flere medisinske funksjoner. 
Senteret bygges opp som et interkommunalt tiltak med en formalisert samarbeidsavtale med 
Sykehuset Østfold vedrørende ambulante tjenester og drift av enheten. 
Opprettelse av senteret forutsetter at samhandlingsreformens økonomiske insentiver er 
bestemt og at kommunenes ansvar og økonomiske handlingsrom er avklart. 
 
Samtidig foreslås det en trinnvis tilnærming til senteret ved å først å opprette mindre 
sammensatte løsninger for å håndtere kompetansekrevende oppgaver og for å styrke 
kvaliteten i kommunenes arbeid.  
 
Basert på en samlet vurdering av arbeidsgruppenes anbefalinger, har prosjektgruppen 
følgende innstilling: 
 


1. Det opprettes et regionalt lokalmedisinsk kompetansesenter i Indre Østfold 
a. Senteret skal ha døgnplasser, dagtilbud og ambulante tjenester som omfatter 


i. Etterbehandling 
ii.  Rehabilitering 
iii.  Palliasjon 
iv. Andre medisinske funksjoner, som for eksempel øyeblikkelig hjelp 
v. Strategisk medisinsk kompetanse 


Utredning av øyeblikkelig hjelp funksjoner innledes i 2011 i samarbeid med 
Indre Østfold legevakt. 
Senteret skal bygge på foreliggende rapport og erfaringer som kommer av 
ambulante teamfunksjoner, og senest komme i drift i løpet av 2015. 
Styringsgruppen gir nærmere bestemmelser om oppstart for prosjektering av 
drift, lokalisering og eierskap. 
 


b. Kompetansesenteret innfases gjennom ambulante team med spredt 
basetilknytning fra 01.01.12. 


i. Rehabilitering – ambulante interkommunale funksjoner ut ifra Edwin 
Ruuds helse- og omsorgssenter. 


ii.  Palliasjon – ambulante interkommunale funksjoner i tilknytning til 
palliativ enhet ved Løkentunet. 


iii.  Etterbehandling – sykehusets ambulante tjenester fra SØ Moss gir 
behandlingsstøtte til pasienter som er utskrivingsklare, men ikke 
ferdigbehandlet. 


Arbeidsgruppene arbeider videre med driftsmessige beskrivelser av 
teamfunksjonene. Prosjektgruppen formulerer behandlingsstøtte i samarbeid 
med prosjektet for ambulante tjenester fra SØM, og arbeider videre med 
koordinering og programmer for pasientoverføring. 
Forslag til drifts- og eierskapsmessige løsninger for ambulante teamfunksjoner 
presenteres for styringsgruppen i august/september 2011. 
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1.0 Innledning 
 
Arbeidet med lokalmedisinsk kompetansesenter (LMKS) har tatt utgangspunkt i  
pasientområdene rehabilitering, palliasjon og observasjon/etterbehandling. Arbeidet har 
bestått i å se på det faglige innholdet i en interkommunal samarbeidsløsning, og 
samhandlingen mellom sykehuset og kommunene. 
 
Det er nedsatt to arbeidsgrupper som har sett på palliasjon og rehabilitering. Prosjektgruppen 
har vurdert etterbehandling, samt drøftet reformens budskap om utredningsfunksjoner i 
forkant av sykehusopphold. 
 
Gruppenes mandat har vært å se på det faglige innholdet: 


• Definere aktuell målgruppe innenfor fagområdet. 
• Kartlegge og beskrive dagens tilbud av helsetjenester i prosjektkommunene knyttet til 


sykehjem og hjemmetjenester. 
• Kartlegge og beskrive hvilke pasienter som i dag befinner seg i spesialisthelsetjenesten 


som kan overføres kommunehelsetjenesten. 
• Utarbeide pasientforløp for aktuelle pasientgrupper som grunnlag for synliggjøre 


viktige grensesnitt og mulig funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. 


• Utarbeide forslag til tjenestenivåer for pasientgruppen i 
kommunehelsetjenesten/LMKS/SØ. 


• Utarbeide forslag til dimensjonering av hver enhet. 
 
 
I denne rapporten har det blitt lagt vekt på å komme frem til omforente anbefalinger til valg 
av modell for lokalmedisinsk kompetansesenter. Spesifisering av pasientforløp og nærmere 
grensesnitt mellom tjenestenivåene vil bli utarbeidet i neste fase av prosjektet. 
 
Arbeidet med rehabilitering har avdekket et stort behov for økt tverrfaglighet i kommunene. 
Det pekes på at det ligger en samfunnsøkonomisk gevinst i å utvikle rehabiliteringsarbeidet i 
primærhelsetjenesten, men dette forutsetter felles forsterkede tjenester. Arbeidsgruppen 
foreslår dette organisert som ambulante team i kombinasjon med ulike former for stedlige 
tjenester. Et lokalmedisinsk senter med en rehabiliteringsavdeling i kombinasjon med 
etterbehandling, vurderes som det mest robuste alternativet. 
 
Innenfor arbeidsgruppen palliativ behandling anbefales det etableres et lokalmedisinsk senter 
som et forpliktende samarbeid mellom de syv involverte kommunene i prosjektet. For å bygge 
opp og beholde nødvendig spesialisert kompetanse innen palliasjon, kreves det et visst volum 
pasienter. Ingen av kommunene har alene et tilstrekkelig pasientgrunnlag. Det er ønskelig at 
dette arbeidet starter opp så raskt som mulig. 
 
Samhandlingsreformen og foreliggende høringsutkast om ny helse- og omsorgsplan og nytt 
lovverk har foreløpige ikke avklart de økonomiske og administrative for kommunale tiltak før 
og etter sykehusopphold. Prosjektgruppen vil poengtere høringens budskap om at 
medfinansieringsordningene som vurderes ikke alene vil kunne sette kommunene i stand til å 
fullfinansiere alternative kommunale tilbud. Insentivene skal altså bidra til fellestiltak mellom 
sykehus og kommuner. Prosjektgruppens anbefalinger knytter seg til videreutvikling av 
ambulante tjenester, programmer for pasientforløp og øyeblikkelig hjelp funksjoner i 
kommunene. 
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2.0 Rehabilitering 
2.1 Tilnærming til mandatet 
 
Arbeidsgruppen har bestått av  
Inger Fraas   Ergoterapeut, Eidsberg kommune 
Anne Johannesen  Avdelingssjef, Nevrologisk avdeling SØ 
Åsmund Kobbevik (sekretær) Prosjektleder, Samhandlingsprosjektet 
Gro Lund  Tillitsvalgtsrepresentant NSF 
Ellen Lystvet  Avdelingsleder hjemmesykepleien, Skiptvet kommune 
Audny Myrmel  Saksbehandler, Hobøl kommune 
Stein Arne Rimehaug  Sjefsfysioterapeut, SØ 
Laila Smestad  Brukerrepresentant, Trøgstad Brukerråd 
Runar Stemme (leder)  Virksomhetsleder, Spydeberg kommune  
 
Gruppen har i alt hatt 7 møter i løpet av perioden 02.09.10 – 31.01.11. 
 
Det er gjennomført en kartleggingsundersøkelse i kommunene. En vesentlig del av 
prosjektgruppens anbefalinger bygger på informasjonen fra denne. 
  
SØ har utarbeidet et forslag til ny plan for rehabiliteringsarbeidet høsten 2010. Dette er viktig 
for å avklare hvilken tilnærming sykehuset har til rehabiliteringsarbeidet. Drøfting av mulige 
grensesnitt mellom kommuner og sykehuset har foregått med sykehusets prosjektleder og 
ansvarlig divisjonsdirektør. Sluttrapporten fra sykehusets arbeid er tilgjengeliggjort for 
arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsgruppen har tilpasset mandatet og har lagt til at funksjonsfordeling også må sees mot 
private institusjoner. Videre har arbeidsgruppen ikke gått inn på punktet om å ”Kartlegge og 
beskrive hvilke pasienter som i dag befinner seg i spesialisthelsetjenesten som kan overføres 
kommunehelsetjenesten”. 
 
I forskrift avgrenses rehabilitering som: «Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål 
og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin 
egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet». 
  
Arbeidsgruppen vil, slik som samhandlingsreformen gjør, peke på at definisjonen er viktig 
”fordi alle elementene må virke sammen for at resultatet skal bli godt nok. Dette skiller 
rehabilitering fra opptrening, der fokus primært er rettet mot å gjenvinne funksjon eller trene 
opp en skadet kroppsdel. Men opptrening kan ofte være en viktig del av en 
rehabiliteringsprosess.” (St. melding 47, Samhandlingsreformen Kap. 6.4.3 Rehabilitering og 
habilitering) 
 
Arbeidsgruppen anser det som viktig at en klarer å etablere en tjeneste hvor det er en 
rehabiliterende holdning og arbeidsmåte hos ansatte som møter brukere hvor det er potensial 
for rehabilitering. Samtidig bør det etableres tiltak som i varetar enkelte brukeres behov for en 
forsterket rehabilitering der hvor det eksempelvis ikke er tilstrekkelig med hjemmebaserte 
tiltak alene. 
 
2.2 Bakgrunn 
Samhandlingsreformen legger opp til en styrking av kommunale rehabiliteringstjenester og vil 
”vurdere om kommunene skal ta et større ansvar for store pasientgrupper som i dag får tilbud 
i spesialisthelsetjenesten. Det kan også være påkrevet å benytte kommunale døgnplasser med 
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nærhet til hjemmet, framfor plasser i spesialisthelsetjenesten. Døgnplasser i det kommunale 
tjenesteapparatet, vil styrke muligheten for å benytte andre rehabiliteringstiltak, som 
kommunale lærings- og mestringstilbud, ambulante team og øvrige kommunale tjenester. 
Videre vil kommunale rehabiliteringsplasser kunne bidra til å unngå innleggelser og 
reinnleggelser i sykehus.”  
 
Mange av pasientene som utskrives fra sykehus har behov for et rehabiliteringstilbud parallelt 
med at de har et pleiebehov, og mottar kommunale tilbud på institusjon eller i 
hjemmesykepleien. Samhandlingsreformen sier da at ”For at dette skal være reelle 
rehabiliteringstilbud slik det er definert i forskriften, bør behovet for tverrfaglighet gjenspeiles 
i personalets kompetanse.” 
 
I høringsgrunnlaget for nasjonal helse- og omsorgsplan nevnes kommunal medfinansiering 
som et av flere virkemidler for å utvikle kommunale rehabiliteringstjenesten: ”Kommunal 
medfinansiering av rehabilitering på sykehus (avgrenset somatisk modell) og opphold i 
private rehabiliteringsinstitusjoner vil legge til rette for at kommunene kan ta større oppgaver 
på rehabiliterings- og habiliteringsfeltet.”  
Høringen sier videre at helhetlige og sammenhengende tjenester uten unødig brudd og 
forsinkelser er svært viktig på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Kommunale, statlige og 
private tjenester må derfor ses i sammenheng. 
 
Sykehuset Østfold har i dag ingen rehabiliteringsavdeling, men har en avtale med Sunnaas om 
spesialisttjenester. I løpet av fjoråret har det pågått et intern OU-prosjekt for å forme en egen 
rehabiliteringsavdeling i SØ. I november 2010 ble det levert en anbefaling som beskrev 
områdefunksjoner med døgnbehandling, poliklinikk og gruppebasert opplæring. Ambulante 
team foreslås videreutviklet i samarbeid med rehabiliteringsenheten og kommunene. 
Gjensidig kompetanseoverføring vektlegges. 
Rapporten understreker betydningen av at tilbudet må utvikles i samhandling med 
kommunene: ”Avklaring av funksjonsfordelingen mellom forvaltningsnivåene kan ikke skje 
uten dialog med kommunene. I arbeidet med pasientforløp må det være en forutsetning at man 
finner en felles (minste) standard for hva som tilbys på hvilket nivå. … Dialogen med 
kommunene må også ta opp i seg behovet for å sikre spesialisert dagbehandling nær bruker.” 
 
Høringsgrunnlag for ny nasjonal helse- og omsorgsplan beskriver de private rehabiliterings- 
og opptreningsinstitusjonene som ”en del av spesialisttjenesten”. I Østfold er Bakke og Jeløy 
de største private leverandørene av rehabiliteringstjenester til Sykehuset Østfold. 
Tradisjonelt har disse institusjonene ikke tatt imot rehabiliteringspasienter som er samtidig 
pleietrengende. På grunn av ny medisinsk teknologi har imidlertid deler av pasientgrunnlaget 
endret seg. I de nye anbudsrundene er det derfor stilt noe høyere krav til at institusjonene om 
pleie og bistand, samtidig som at avtale om antall døgnplasser enkelte steder er redusert. Det 
er nylig inngått 4-årskontrakter mellom Helse-SørØst og de private opptreningsinstitusjonene.  
 
I prosjektet er det foretatt en sammenligning mellom ulike rehabiliteringstilbud som finnes i 
Tromsø, Rana, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Drammen. Dette er alle kommunale tilbud 
som både er finansiert av kommunen eller av kommunen og sykehusene i samarbeid.  
Blant de rehabiliteringsenhetene som er undersøkt har alle den organiseringen at det er 
inntakskontorene i kommunens om sørger for styring av pasientstrømmen inn til enheten og ut 
til andre tjenester. Varigheten på oppholdene varierer mellom 2 og 4 uker, og gjennomsnittlig 
størrelse er på 6 til 12 senger. De minste enhetene er i de fleste tilfeller samkjørt med større 
korttidsavdelinger.   
 
Mangelen på særskilte faggrupper er det klareste argumentet for samarbeid om rehabilitering 
mellom kommunene i Indre Østfold. Grupper som ergoterapeut er savnet i de fleste 
kommunene, og logoped, sosionom, psykolog og ernæringsfysiolog er fraværende i det 
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kommunale rehabiliteringstilbudet tilknyttet korttidsavdelinger og åpen omsorg. 
Legebemanningen ved korttids/rehabiliteringsavdelingene er lav og fastlegene er lite 
tilgjengelige. 
Dette får store konsekvenser for tilbudet. Slagpasienter med omfattende utfall og kognitiv 
svikt, samt kompliserte skader som hodeskader, er utsatt. Tilleggsdiagnoser som rus og 
psykiatri karakteriseres som krevende innen kommunal rehabilitering. Bemanningssituasjonen 
reiser også spørsmålet om hvordan kommunene skal makte å gi optimal rehabilitering til 
yngre brukere som har et langt liv foran seg.   
 
I utgangspunktet har kommunene et tilstrekkelig antall korttidsplasser avsatt for 
rehabilitering. Deler av disse plassene blir imidlertid spist opp av mangelen på 
langtidsplasser. I de hjemmebaserte tjenester savnes tverrfaglig tilnærming og systematikk i 
rehabiliteringen. Hjemmesykepleien jobber lite med ”henda på ryggen” på grunn av lav 
bemanningsfaktor og tidspress. Dersom rehabiliteringstilbudet utvides i hjemmetjenesten vil 
flere mestre hverdagen i eget hjem i stedet for å bli mer og mer avhengig av pleie- og 
omsorgstjenester.  
 
Når vi kommer til hjelpemiddelformidling er de kommunale korttidslagrene sårbare på grunn 
av kapasitetsmangel, behov for oppdatering og lav bemanning mtp. utkjøring. 
 
 
2.3 Forslag til løsning 
2.3.1 Lokalmedisinsk kompetansesenter 
 
2.3.1.1 Anbefaling I 
Kommunene går sammen om et ambulant rehabiliteringsteam. Teamet skal være stasjonert 
sammen med et dagrehabiliteringstilbud. Teamet skal ha en grunnbemanning med sykepleier, 
fysioterapeut og ergoterapeut. Andre faggrupper som lege, logoped, sosionom, psykolog og 
ernæringsfysiolog skal tilknyttes teamet gjennom avtaler.  
 
Arbeidsoppgaver 


• Veiledning av pasienter, pårørende og personale 
• Behandling av pasienter, etter gitte kriterier 
• Tilrettelegging av hjemmesituasjonen for visse pasientgrupper, ved hjemkomst fra 


sykehjem og sykehus 
• Systematisering og utvikling av rehabiliteringsfaget ut til kommunene på både system- 


og individnivå; på institusjon og i åpen omsorg 
• Utvikle og gi dagtilbud i samarbeid med sykehuset  
• Tilby gruppetrening/veiledningsgrupper for kronikere; hjerte- og lunge, parkinson, 


MS. 
• Utvikle programmer for diagnoserelatert lærings- og mestringsarbeid. 


  
2.3.1.2 Anbefaling II 
Kommunene går sammen om drift av 5-6 rehabiliteringsplasser ved korttidsavdelingen ved et 
eksisterende sykehjem og et ambulant rehabiliteringsteam. Pasientene må ha 
rehabiliteringspotensiale og skal videre til hjemmet. 
Kommunene skal sammen dekke bredden av faggruppene fysioterapeut, ergoterapeut, lege, 
logoped og sosionom ved enheten/i teamet. Øvrige faggrupper tilknyttes gjennom avtaler. 
Det opprettes telekommunikasjonsløsninger mot sykehus og private institusjoner. 
 
Arbeidsoppgaver 


• Ambulante tjenester - som over 
• Administrere døgnplasser – koordinering mot sykehus og kommuner 
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2.3.1.3 Anbefaling III 
Det opprettes et lokalmedisinsk kompetansesenter med flere medisinske funksjoner.  
Her inngår en forsterket korttidsavdeling med 14-18 senger, som øremerkes utfordrende 
rehabiliteringspasienter, samt grupper med behov for medisinsk behandling etter 
sykehusopphold. Plassene brukes fleksibelt. En mulig tilleggsfasilitet kan være 
treningsleilighet. 
Avdelingen skal samme funksjon som anbefaling II, med døgn- og dagtilbud og ambulante 
tjenester, men ha høyere legedekning, samt mer fysio- og ergoterapi. 
 
Arbeidsoppgaver 


• Koordineringsfunksjon for utskrivingsklare pasienter 
• Samarbeid med utdanningsinstitusjonene om praksisplasser og utdanningsforløp 
• Forskningsarbeid 


 
2.3.1.4 Vurderinger/kritiske suksessfaktorer 
Ambulante tjenester er et tiltak som tilrådes innenfor rehabilitering. Å utvikle den praktiske 
funksjonen til et ambulant team vil være en oppgave i seg selv. Produktiviteten i teamet vil 
avhenge av samarbeidet med det lokale rehabiliteringsarbeidet i kommunene. Det vil være 
nødvendig å utvikle gode strukturer, rutiner og overføringsfunksjoner. 
Som en forutsetning for å utvikle et godt fagmiljø må teamet ha en basetilknytning. 
Kompetansen må finnes et sted for å ha legitimitet. 
Subsidiært vurderes dette som det enkleste tiltaket. Ved å holde seg til ambulante tjenester 
unngår man spørsmålet om plassadministrasjon og felles koordinering av pasienter fra 
sykehuset. 
 
Dersom man i tillegg velger å gå sammen om øremerkede plasser ved en eksisterende 
korttidsavdeling, kan man betjene pasienter som vil profitere på tettere oppfølging enn hva 
ambulante tjenester alene kan gi. 
 
Rehabilitering som en del av et kompetansesenter senter gir størst robusthet. Helt konkret kan 
det nevnes: personalflyt/støtte på tvers av ulike avdelinger, anledning til daglige vurderinger 
av lege, kompetanseoverføring mellom forskjellige forsterkede fagområder, utstrakt 
samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjonene. 
En interkommunal forsterket korttid vurderes som et nødvendig utgangspunkt for en felles 
koordinering av utskrivingsklare pasienter til regionen. 
Etablering av et senter med av kompetent fagpersonell kan ta tid. Særlig vurderes det som 
utfordrende å få leger til å påta seg offentlige oppgaver i kommunal sektor. På en annen side 
vil et stort fagmiljø hvile som en forutsetning for å trekke til seg legene. 
 
Forslagene innebærer at de økonomiske insentivene er bestemt og at kommunenes ansvar og 
økonomiske handlingsrom er avklart. 
 
2.3.2 Felles korttidslager for sykehussenger 
Det anbefales å opprette en interkommunalt korttidslager for sykehussenger. Lageret skal 
administrere sengeflyt, med oppbevaring (evt innkjøp), henting og rengjøring av 
sykehussenger. 
Lageret må ha bil med løfteplattform eller heis. 
 
2.3.2.1 Vurderinger/kritiske suksessfaktorer 
Sykehussenger er et viktig hjelpemiddel. Ved hurtigere og flere utskrivinger fra sykehus til 
kommune, er det sannsynlig med enda flere utkjøringer av seng til hjemmet fra kommunens 
korttidslager. Mangel på hjelpemidler kan føre til flere liggedøgn på sykehus. 
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Hjemmesykepleien har krav på tilrettelegging i forhold til sin arbeidssituasjon. Seng kan være 
avgjørende. 
 
Bemanningen ved kommunens korttidslagre er generelt beskjeden. Dersom en mann er borte, 
kan dette bety forsinkelse av utkjøring til neste dag. Bilene er uten løfteplattform/heis. 
Hjelpemiddellagrene er ikke tilrettelagt for effektivt rengjøringsarbeid av senger. 
Med nåværende lovverk er utgifter til bil, bemanning, lager og hjelpemidler (korttid) lagt på 
den enkelte kommune.  
 
2.3.3 Funksjonsavklaring mellom nivåene 
Arbeidsgruppen anbefaler at Administrativt samarbeidsutvalg oppretter et klinisk utvalgt som 
skal beskrive funksjonsfordelingen mellom rehabilitering i kommunene (generell og 
forsterket), sykehuset og de private institusjonene. Når hele fylket sees under ett kan det også 
avstedkomme nye løsninger som prosjektet må være åpne for. 
 
2.3.3.1 Vurdering/kritiske suksessfaktorer 
Det er en klar erkjennelse av at rehabilitering foreløpig er et landskap uten klare konturer: 
Samhandlingsreformen beskriver kun intensjoner. Sykehuset Østfold sitt eget 
rehabiliteringstilbud er ennå ikke ferdigstilt. De privates funksjon er kun avklart for de neste 4 
år. Nivåene i kommunene varierer i hele fylket. 
 
Som en konkret problemstilling kan det nevnes at sykehusets rehabiliteringsgruppe har 
foreslått en rehabiliteringsenhet for fortrinnsvis slagpasienter. For denne gruppen er det av 
vesentlig betydning hva slags tilbud som gis de første tre månedene.  
Dersom sykehuset legger opp til en gjennomsnittlig liggetid tilsvarende 18 døgn (som det 
fremgår av SØ-rapporten) vil de neste 2 månedene være kritiske. Arbeidsgruppen ser med 
bekymring på det fremtidige tilbudet til yngre slagpasienter med sammensatte utfall, som har 
behov for spesialisthelsetjenestetilbud ut over liggetiden på SØ. 
Ser man for seg 60 døgn effektiv slagbehandling etter SØ-opphold innebærer dette 12 senger 
med tett oppfølging for IØ kommunene. I dag er ikke kommunene ressursmessig forberedt på 
dette.







 10 


3.0 Palliasjon 
3.1 Tilnærming til mandat 
Arbeidsgruppen har bestått av: 
Reidun Heksem (leder) Virksomhetsleder, Askim kommune 
Kathrine Lilleløken  Sykepleier, Askim kommune 
Birgitte Lintho  Sykepleier, Marker kommune 
Barbro Kvaal    Kommunelege, Trøgstad kommune 
Jan Erik Eide    Virksomhetsleder, Eidsberg kommune 
Bjørn-Tore Martinussen Lege, Sykehuset Østfold HF 
Elisabet Holm   Seksjonsleder, Sykehuset Østfold HF 
Anders Raab   Sykepleier, Sykehuset Østfold HF 
Kåre Johansen   Brukerrepresentant 
Håkon Johansen   Tillitsvalgrepresentant 
Rune Pedersen (sekretær) Samhandlingsprosjektet IØ og SØ 
 
Gruppen har hatt jevnlige møter i løpet av perioden 02.09.10 – 31.01.11. Ikke alle deltakerne 
har vært tilstede på alle møter, men alle har vært involvert i prosessen og gruppens 
konklusjoner. 
 
Hovedfokus for arbeidsgruppens arbeid har vært å komme frem til omforente anbefalinger til 
organisering og dimensjonering av lokalt kompetansesenter innen palliativ behandling. 
 
Arbeidsgruppen for palliasjon har hatt et gunstig utgangspunkt da det foreligger to rapporter 
av nyere dato med delvis overlappende mandat som denne gruppen. 
 
”Prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt” - Samarbeidsprosjekt mellom 
Askim kommune, Eidsberg kommune og Sykehuset Østfold HF - hadde blant annet som mål 
å utvikle og sikre tilbudet til pasienter i Indre Østfold med behov for lindrende behandling i 
sykehjem eller i eget hjem, med tett oppfølging fra eget ambulant team. Rapporten ble 
ferdigstilt i februar 2007. 
 
”Sluttrapport klinisk utvalg – palliativ behandling” hadde som del av sitt mandat å vurdere 
samhandlingen mellom spesialist- og kommunetjenestetilbudet i Østfold i forbindelse med 
tjenestetilbudet for personer som er i behov for palliativ behandling, lindrende pleie og 
omsorg. Rapporten ble ferdigstilt mai 2009. 
 
Arbeidsgruppen har valgt å støtte seg på de to nevnte rapportene der det allerede foreligger 
dekkende beskrivelser av forhold som etterspørres i vårt mandat.  
 
I tillegg har det blitt gjennomført en kartlegging av kapasitet og kompetanse innen palliativ 
behandling i de syv kommunene som deltar i samhandlingsprosjektet IØ og SØ (se vedlegg). 
Prosjektgruppen har lagt vekt på resultatene av denne kartleggingen når den har kommet frem 
til sine anbefalinger. 
 
Arbeidsgruppen har også besøkt to sykehjem andre steder i Østfold som har tilbud innen 
palliativ behandling. (Kruseløkka i Sarpsborg kommune og Peer Gynt i Moss kommune). 
Erfaringer fra disse har blitt tatt med i vurderingsgrunnlaget. 
 
3.2 Bakgrunn 
Palliasjon 
Det er enighet i arbeidsgruppen om at nasjonale føringer og WHOs definisjon av palliasjon 
legges til grunn for arbeidet. 
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”Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort 
forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står 
sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle problemer. 
Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de 
pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken framskynder døden eller forlenger selve 
dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet”. 
(European Association for Palliative Care, EAPC, og Verdens helseorganisasjon, WHO)  
 
Den palliative pasienten 
Tjenestene bør inkludere alle pasienter med behov for palliativ pleie og omsorg og ikke ha 
diagnosefokus. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i følgende presisering av den palliative 
pasienten:  
 
”Uhelbredelig syke mennesker med kort forventet levetid, som har plagsomme symptomer 
som krever tverrfaglig tilnærming”. 
 
Dette inkluderer bl.a. uhelbredelig syke med diagnoser som kreft, hjertesvikt, nyresvikt, 
KOLS og ALS.  
 
Palliativ enhet 
I følge St.mld.47 er en palliativ enhet organisatorisk tilrettelagt og har faglig kompetent 
personell for å drive mer avansert lindrende behandling og pleie enn det som kan tilbys i en 
vanlig sykehjemsavdeling. For å etablere en hensiktsmessig og driftsstabil palliativ enhet som 
driver behandling på et nivå over grunnleggende palliasjon, anbefales det i de nasjonale 
retningslinjene et befolkningsgrunnlag på minimum 10-15 000 innbyggere.  
 
Dagens tilbud  
Hovedkonklusjonen fra den gjennomførte kartleggingen er at de fleste av kommunene har et 
tilstrekkelig antall palliative senger, men etterspør mer spesialisert kompetanse innen 
palliasjon (se vedlegg).  
 
Sykehjem:  
Sykehjemmene tilbyr omsorg, pleie og lindrende behandling til kronisk syke kreftpasienter, 
pasienter med annen alvorlig lidelse og til pasienter i livets sluttfase.  
 
Palliative enheter sykehjem:  
Askim: Løkentunet, palliativ enhet har 8 palliative senger. Andre kommuner kan kjøpe 
plasser.  
 
”Øremerkede” senger i sykehjem:  
Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad har 1 palliativ seng ved sykehjemmet i hver kommune. 
Eidsberg har 2 senger. Resterende kommuner benytter ordinære sykehjemssenger.  
 
Hjemmebasert tjeneste:  
Fastlege og hjemmesykepleien er ansvarlig for palliativ behandling, pleie og omsorg i 
hjemmet. I alle kommuner arbeider hjemmesykepleien med å legge til rette for hjemmedød, 
der det er ønsket fra pasient og pårørende. Med noen få unntak foretar de fleste fastleger 
hjemmebesøk og er tilgjengelige på telefon.  
 
Nettverk.  
Det er sendt forslag fra Kompetansesenter for lindrende behandling OUS, via Senter for 
lindrende behandling SØ, til samarbeidsutvalget om en intensjonsavtale vedrørende nettverk.  
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Per i dag er det etablert et nettverk av ressurssykepleiere med definert ansvarsområde og 
funksjon innenfor palliasjon i Indre Østfold. Nettverket består av sykepleiere fra de enkelte 
kommunene i indre Østfold, samt sykepleiere fra kreftpoliklinikken, SØM. Fagsykepleier i 
Eidsberg kommune har avsatt tid å delta i nettverket, ellers har ingen av de andre sykepleierne 
det. De får som oftest fri for å delta på møtene, hvis øvrig drift tillater det. Nettverket 
arrangerer temadager og undervisning for helsepersonell i kommunene og sykehuset. 
Sykepleiere som deltar i nettverket blir tilbudt kurs i grunnleggende palliasjon. Det har også 
vært intensjonen å tilrettelegge for hospitering på sykehuset. På møtene er det oftest 
undervisning i et på forhånd bestemt tema, og man har mulighet til å drøfte aktuelle 
problemstillinger. Nettverket er en viktig møteplass for sykepleiere i kommunene. Den 
enkelte sykepleier i nettverket skal fungere som kontakt til øvrig personell og kreftpasienter.  
 
 
Sykehuset Østfold HF:  
Alle avdelinger i SØ som har pasienter med behov for palliasjon gir symptomlindring og 
terminalpleie. De palliative pasientene innlegges på ”moderpost” avhengig av hvilken 
diagnose de har.  
 
Kreft og hematologiseksjonen inkludert poliklinikk for kreft og blodsykdommer SØF og 
poliklinikk for kreftsykdommer SØM, har palliasjon som en del av virksomheten. A8 er 
ansvarlig for drift av Krefttelefonen, hvor helsepersonell, pasienter og pårørende kan søke råd 
hele døgnet. 
 
Medisinsk avdeling SØM:  
Posten har 4 medisinske senger for lindrende behandling.  
 
Senter for behandling (SLB)  
Pasienter med komplekse og sammensatte problemer henvises til Senter for lindrende 
behandling. Senteret ble etablert i 2005 og består nå av to virksomheter: Tre senger 
(opprinnelig fire) i samdrift med Kreftseksjonen A8 og et palliativt team med ambulant 
virksomhet til SØs avdelinger og kommunehelsetjenesten i Østfold.  
 
De ansatte er: lege, kreftsykepleiere og fysioterapeut. Disse inngår i et tverrfaglig 
behandlingsteam sammen med sosionom, prest, anestesilege og smertesykepleier. Teamet er 
et viktig bindeledd mellom SØ og kommunehelsetjenesten.  
 
SLB - lege deltar på tverrfaglig møte på SØM ukentlig og ved de palliative enhetene ved 
sykehjemmet i Sarpsborg og Askim hver 14.dag. I komplekse tilfeller henvises pasienten 
videre til Regionalt senter for palliasjon Ullevål Universitetssykehus.  
 
SLB driver kursvirksomhet innen ulike tema innen palliasjon. Senteret veileder i ulike 
prosedyrer for spesialist og kommunehelsetjenesten. Hospitering og praksisplasser for 
studenter i videreutdanning i kreftsykepleie og palliasjon er en del av tilbudet.  
 
Åpen retur praktiseres ved noen få avdelinger i SØ. Det eksisterer ingen felles rutiner. 
Palliative pasienter har tilbud om å komme til akuttmottaket for vurdering og ev. innleggelse.  
 
Kompetanse:  
Kreftsykepleiere og palliative sykepleiere finnes i spesialist - og kommunehelsetjenesten. Det 
er stor variasjon i dekningen, hvor de fleste arbeider i SLB og i den palliative enheten i 
sykehjem i kommuner som har dette. 
 
Det er leger med kompetanse og erfaring innen palliasjon i Indre Østfold, men ingen leger har 
gjennomført felles toårig nordisk grunnutdanning i palliativ medisin. 
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Fastleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og prester,er faggrupper med 
varierende grad av kompetanse og erfaring i palliasjon. Alle disse faggruppene vil dra nytte av 
et større kompetansemiljø.  
 
Fremtidig tilbud 
I Nasjonal strategi for kreftområdet 2006 -2009 trekkes palliativ (lindrende) behandling fram 
som et område med behov for fortsatt satsing, spesielt innen kommunesektoren. Det påpekes 
at palliativ behandling er diagnoseuavhengig, men at kreftpasientene utgjør en dominerende 
gruppe innenfor feltet. Med økende kreftinsidens, økende antall eldre og endrede 
familiestrukturer med færre pårørende tilgjengelig for omsorgsoppgaver, er en av de største 
utfordringene å finne egnede institusjonsplasser for alvorlig syke og døende.  
Sykehjemmenes funksjon vil være sentral. Det er samtidig en utfordring å sørge for smidig 
samhandling mellom helsetjenesteaktørene, samt tilstrekkelige ressurser på alle nivåer slik at 
pasientene sikres god behandling på riktig sted, og at bruken av hjemmeomsorg så vel som 
sykehus- og sykehjemsbaserte institusjonsplasser blir mest mulig formålstjenlig og effektiv. 
For å oppnå dette, er en oppgradering av sykehjemmene nødvendig, fortrinnsvis gjennom 
særlige tilbud for alvorlig syke og døende. Etablering av lokalmedisinske senter vil være et 
sentralt element i det fremtidige kommunale tilbudet innen palliativ behandling, og vil gi et 
tilbud til den gruppen pasienter som er for krevende for sykehjemmene, men som ikke må 
være på sykehus. 
 
Dimensjonering 
I prosjektet er det foretatt en sammenligning mellom ulike tilbud som finnes i Sarpsborg, 
Moss, Bærum, Skien, Skedsmo og Hospice Lovisenberg. Sistnevnte er et regionalt tilbud i 
regi av Helse Sør-Øst. De øvrige er kommunale tilbud som er finansiert og driftet av 
kommunene. Blant de palliative enhetene som er undersøkt er det kun to som har ambulante 
tjenester knyttet til enheten. I det ene tilfellet er det ressurser fra sykehuset som utgjør den 
ambulante tjenesten, i det andre tilfellet er det kommunale tjenester som er knyttet til enheten.  
Størrelsen på de palliative tilbudene, som er undersøkt, varierer fra 4 til 12 plasser. De minste 
enhetene er integrerte med andre tilbud i sykehjem. Årsaken til dette er at grunnenhetene uten 
et slikt samarbeid blir for små og turnusen for kostbar. Dersom vi trekker et snitt av de 6 
enhetene i sammenligningen, justerer for innbyggergrunnlaget i de aktuelle kommunene, for 
deretter å justere i forhold til innbyggergrunnlaget i IØ finner vi et gjennomsnittlig ”behov” 
for 6 plasser.  
 
Til sammenligning har Trondheim med 165.000 innbyggere 8 palliative plasser, Bergen med 
250.000 innbyggere har 16 palliative plasser og Sarpsborg kommune med 52000 innbyggere 
har fire palliative plasser. Ut i fra dette vil en tilsvarende dimensjonering for våre kommuner 
være 3 - 4 plasser. Ambulante tjenester og en kvalitetsheving av palliativ omsorg i 
hjemmebaserte tjenester og sykehjem kan også bidra til å redusere behovet for plasser. 
 
 
3.3 Forslag til løsning 
3.3.1. Lokalmedisinsk kompetansesenter for palliati v behandling 
Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et lokalmedisinsk senter innen palliativ behandling 
som et forpliktende samarbeid mellom de syv involverte kommunene i prosjektet.  
 
For å bygge opp og beholde nødvendig spesialisert kompetanse innen palliasjon, kreves det et 
visst volum pasienter. På bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger og sammenligning med 
tall fra tilsvarende tjenester andre steder i landet, anbefaler arbeidsgruppen en dimensjonering 
på minimum fem senger. Ingen av kommunene har alene et tilstrekkelig pasientgrunnlag for 
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dette, og bør derfor samarbeide om et lokalmedisinsk kompetansesenter. Det er ønskelig at 
dette arbeidet starter opp så raskt som mulig.  
 
Når det skal vurderes hvilke pasientgrupper som kan være aktuelle, har arbeidsgruppen lagt 
vekt på hvilke pasienter som kan være vanskelig for hver enkelt kommune å håndtere på egen 
hånd. Det er snakk om pasienter med behov for spesifikk kompetanse som er vanskelig å 
opparbeide og beholde i mindre enheter. 
 
 
3.3.2 Trinnvis oppbygging av palliativt tilbud 
Subsidiært anbefaler arbeidsgruppen at det interkommunale tilbudet innen palliativ 
behandling innføres trinnvis.  
 


1. Lokalt kompetansesenter for palliasjon. 
Ved å bygge på eksisterende tilbudet i regionen, kan oppstart av en felles palliativ 
tjeneste skje i nær fremtid. Fra og med januar 2012 kan det etableres ambulante 
tjenester innen palliativ behandling ut i fra det eksisterende tilbudet ved Løkentunet. 
Et ambulant team med spesialisert palliativ kompetanse reiser ut etter behov innen de 
involverte kommunene. Tjenesten styres av en koordinator. Teamet må være 
tverrfaglig med mulighet til å hente inn kompetanse etter behov. Tjenester bør 
innebære både tilrettelegging av behandlingstilbud og overføring av kompetanse til 
ansatte ved andre sykehjem og i hjemmetjenesten. Ansatte fra andre enheter kan også 
hospitere ved denne palliative enheten. Sykehuset Østfold bidrar med veiledning og 
overføring av kompetanse, samt deltakelse i ambulante team etter behov. 
 
Tjenestene må bygge på en forpliktende samarbeidsavtale mellom de involverte 
partene. Dette gjelder både for samarbeidet mellom kommunene og mellom 
kommunene og Sykehuset Østfold. 
 


2. Lokalt senter for palliativ behandling. 
Lokalt kompetansesenter kan utvides til en felles palliativ enhet ved Løkentunet. 
Pasienter fra de syv involverte kommunene med behov for spesialisert palliativ 
behandling legges inn etter behov. Arbeidsgruppen anbefaler en dimensjonering på 
minimum fem sengeplasser. De ambulante tjenestene videreutvikles i tråd med behov i 
kommunene. 
 


3. Lokalmedisinsk kompetansesenter for palliativ behandling. 
Palliativ enhet samlokaliseres med andre tjenester, og blir en del av et større 
lokalmedisinsk kompetansesenter. Arbeidsgruppen anbefaler en dimensjonering på 
minimum fem palliative senger. De ambulante tjenestene videreutvikles i tråd med 
behov i kommunene. 
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4.0 Observasjon og etterbehandling 
4.1 Tilnærming til mandatet 
Arbeidsområdet ivaretas av prosjektgruppen. 
 
I denne rapporten trekkes det frem momenter som primært basert på samhandlingsreformen 
og høringsutkast til ny helse- og omsorgslov, med særlig hensyn til kommunal 
medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunalt ansvar for utskrivingsklare 
pasienter. 
 
Det er ikke tatt høyde for å levere en ferdig innholdsbeskrivelse knyttet til observasjon og 
etterbehandling i denne rapporten. Prosjektgruppen har som hensikt å gi en innledning til å 
peke på områder og oppgaver det bør arbeides videre med i tilknytning til kommunale tilbud 
før, i stedet for og etter sykehusopphold. 
 
Sykehuset Østfold sitt arbeid med ambulante tjenester nevnes her. 
 
4.2 Bakgrunn 
Observasjon er i høringsutkastet til ny helse- og omsorgslov forstått som kommunale 
øyeblikkelig hjelp funksjoner. Dette kan betraktes som en utvidelse av kommunenes 
akuttmedisinske beredskap. Øyeblikkelig hjelp behøver ikke bety at tilstanden er kritisk eller 
livstruende, men at pasienten må ha utredning eller behandling uten unødig venting. I sum 
vurderes tiltaket som en utvidet beredskap for forverring av en kjent tilstand som kan få en på 
forhånd kjent og avtalt behandling. 
 
Øyeblikkelig hjelp benyttes som begrep for å skille mellom akutt behov for helsehjelp og 
planlagte tjenester. Bakgrunnen for tiltaket er at man ønsker å redusere antall ikke planlagte 
innleggelser, som utgjør 90 % av alle innleggelser for voksne pasienter ved medisinske 
avdelinger. 
Forslaget innebærer at døgnopphold i kommunene må tilbys i større grad, og at det må være 
mulig for pasienter å få hjelp i kommunale institusjoner utenom åpningstider. Utviklingen av 
øyeblikkelig hjelp funksjoner er avhengig av lokale forhold og grensefortolkningen mellom 
kommuner og sykehus. Det pekes på at kommunal medfinansiering kan være et virkemiddel 
for å bygge opp tjenesten. 
 
Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten er tenkt å gi et insentiv for 
kommunene til å vurdere hvordan egen innretning av tjenester kan påvirke forbruket av 
spesialisthelsetjenester. Medfinansieringsordningen skal motivere kommuner og sykehus til å 
samarbeide om å tilrettelegge tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON). Generelt kan 
det sies at det er deler av pasientforløpet som skal overføres, og i liten grad avgrensede 
oppgaver. De medfinansieringsordninger som vurderes vil ikke alene til å sette kommunene i 
stand til å fullfinansiere alternative kommunale tilbud. 
 
Det arbeides foreløpig med en ordning for kommunal medfinansiering innenfor to avgrensede 
områder: Medisinske innleggelser/behandlinger og en aldersbasert modell for pasienter over 
80 år. Rehabilitering på sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner er inkludert disse 
modellene. Helsedirektoratet har anslått at 50% av rehabiliteringspasientene i disse 
institusjonene burde fått et tilbud i kommunene. Det pekes i den forbindelse på at 
etterbehandlingstilbud, som etablert på lokalmedisinske sentra, vil være betydelige tiltak for å 
redusere forbruket av spesialisthelsetjenester. 
 
Effekten av kommunal medfinansiering forutsetter at kommunene får tilgang på relevant 
styringsinformasjon fra spesialisthelsetjenesten (data på aktuelle pasientgrupper, 
alderssammensetning, oppholdstype, liggetid, utskrivingsklare pasienter mv). Dette medfører 
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et analysearbeid som krever en kompetanse og kapasitet som flere kommuner må gå sammen 
om å bygge opp. 
 
Ordningen med kommunalt ansvar for den utskrivingsklare pasienten forutsetter også tilgang 
på data fra spesialisthelsetjenesten, både som grunnlag for betalingen og for å kunne vurdere 
egne tilbud. Fra 01.01.12 vil det innføres betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter fra dag 
en. Selv om det er bred politisk enighet om innføring av ordningen er det fremdeles en del 
ubesvarte spørsmål: Hvem er pasienten? Hva skal prisen være? Hvordan skal pengene 
overføres?  
Det er ennå ikke avgjort om midlene skal overføres som rammetilskudd eller som øremerkede 
midler. Det er anslått at døgnprisen pr sykehusseng vil ligge et sted mellom 3 og 5000 kroner. 
De 7 kommunene i Samhandlingsprosjektet hadde i løpet av 2010 i underkant av 1000 
somatiske overliggedøgn. 
 
I forskrift er det gitt kriterier for når en pasient er utskrivingsklar og bestemt at avgjørelsen 
ligger i sykehuset. En vesentlig samhandlingsutfordring knytter seg imidlertid til at den 
utskrivingsklare pasienten ikke nødvendigvis er ferdigbehandlet, og vil ofte ha behov for 
oppfølging i kommunen eller spesialisthelsetjenesten etter utskriving. Det er derfor spesielt 
viktig at partene blir enige om hvordan samhandlingen mellom det enkelte helseforetaket og 
kommunene i opptaksområdet skal foregå for å sikre at pasienten kan skrives ut til et 
forsvarlig tilbud i kommunehelsetjenesten, så raskt som mulig. 
 
Sykehuset Østfold, avdeling Moss, har innledet arbeid med ambulante tjenester til Indre 
Østfold regionen. Tiltaket har som hovedmål å bygge kompetanse i kommunehelsetjenesten. I 
teamet inngår totalt fem sykepleiere som bytter på å reise ut til kommunene, i første omgang 
til sykehjemmene. Tiltaket omfatter døgnåpen telefonrådgiving, utrykning på hverdager 
mellom kl 11 og 19 og undervisningspakker. Teamet har også vurdert å utvide sin virksomhet 
til å omfatte behandlingsstøtte til pasienter som utskrives fra sykehus, men som ikke er 
ferdigbehandlet. 
 
 
4.3 Forslag til løsning 


1. Utvidelse av ambulante tjenester 
− Sykehuset Østfold avdeling Moss utvider sine ambulante funksjoner til også å 


omfatte behandlingsstøtte av utskrivingsklare pasienter. Det vil være behov for en 
nærmere ansvars- og funksjonsbeskrivelse av ”behandlingsstøtte” som tiltak. 


2. Koordinering av utskrivingsklare pasienter 
− Kommunene i Indre Østfold vurderer mulighetene for en felles kommunal 


koordineringsfunksjon knyttet til utskrivingsklare pasienter. 
3. Program for innleggelser, utskriving og oppfølging. 


− Det arbeides videre med strukturerte utskrivings- og oppfølgingsprogram, etter 
modell av Trondheim kommune/St Olavs hospital/NTNU 


− Det arbeides videre med systematisk samhandling om planlagte innleggelser 
4. Kommunal medisinsk beredskap 


− Det bør foretas en gjennomgang av kommunens akuttmedisinske beredskap med 
hensyn til mulige å utvikle øyeblikkelig hjelp funksjoner, med vurdering mot 
sykehusets beredskap.  


5. Insentivordninger. Forutsetninger 
− Sykehuset Østfold fortsetter sitt arbeid med å systematisere og fremstille 


tilstrekkelig pasientdata som grunnlagsinformasjon for kommunene. 
− Prosjektet må ta opp i seg at de varslede medfinansieringsordningene ikke alene 


vil kunne sette kommunene i stand til å fullfinansiere alternative kommunale 
tilbud. 
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Vedlegg 


I. Kartlegging av rehabilitering i kommunene  
Oppsummering av kartlegging. 
 


Kommunale rehabiliteringstilbud 
Kartleggingen av det kommunale rehabiliteringstilbudet har primært tatt for seg somatisk 
rehabilitering av voksne mennesker. Spørsmålene ble delt inn i institusjonsbasert 
rehabilitering, rehabilitering i åpen omsorg, bemanning/type personell, utfordrende 
pasientgrupper, koordinerende enhet, hjelpemiddelformidling og vurdering av fremtidige 
behov. 


 
Generelt 
Institusjon 
Kommunenes korttidsplasser benyttes som ordinær kortid, avlastning, rehabilitering eller 
palliasjon. Kommunene har fra 2 til 32 korttidsplasser, totalt 79 plasser i regionen, med et 
gjennomsnitt på 1,7 pr 1000 innbygger. Dekningsgraden i kommunene varier fra 0,4 
korttidsplasser pr. 1000 innbygger til 3,5. 
Stort sett oppgis det at korttidsplassene benyttes fleksibelt og etter behov. Gjennomsnittlig er 
23 % av korttidsplassene i bruk som rehabiliteringsplasser dvs. totalt 18 plasser i regionen.  
Det skilles i liten grad mellom døgnplasser for rehabilitering og døgnopphold med opptrening. 
Ingen av kommunene kjøper rehabiliteringsopphold fra private eller andre institusjoner.  
Over halvparten av kommunene kan tilby opptrening i forbindelse med ordinære dagopphold. 
Da er dette knyttet til fysikalsk behandling, evt. gruppetrening, og ikke annet tverrfaglig 
arbeid. 
Når det gjelder tverrfaglige møteplasser oppgir alle kommunene å ha minst ett ukentlig møte 
vedrørende rehabiliteringspasienter. Som regel er dette samtidig med tildeling og inntak. De 
to største kommunene har to ukentlige møter.  
 


Hjemmebaserte tjenester 
Tverrfaglig tilnærming overfor pasienter i åpen omsorg skjer i svært begrenset grad og er ikke 
systematisert. Som regel skjer dette i møte for vurdering og iverksetting av tiltak, gjerne i 
forbindelse med hjemkomst fra sykehus eller utskriving fra sykehjem, med tildeling av 
tjenester og tilrettelegging av hjemmesituasjonen.  
Fysioterapeuten, enten kommunal eller privat, gir opptrening i hjemmet, men det er liten eller 
ingen systematikk i øvrige faggruppers rehabiliteringsfunksjon. Hjemmesykepleien jobber lite 
med ”henda på ryggen” på grunn av lav bemanningsfaktor og tidspress. 
De fleste kommunene oppgir å ha et forbedringspotensiale rundt bruk av individuell plan, 
ansvarsgrupper og rehab.enhet/koordinerende enhet. 


 
Bemanning 
I tilknytning til rehabilitering kan det være mange ulike arbeidsgrupper. Kartleggingen viste at 
det er generelt er liten bredde i faggrupper i regionen. Ingen av kommunene har innen sin 
rehabiliteringsvirksomhet ansatte som ernæringsfysiolog, logoped eller psykolog. En av 
kommunene har sosionomer tilknyttet koordinerende enhet. Bare tre av kommunene har tilsatt 
ergoterapeut. Logopeder kjøpes ved behov, men tilgangen er svært begrenset. 
 
Legebemanningen er ulikt organisert og i små stillingsbrøker, fra 2t/uke til 20 %, ved 
korttids/rehabiliteringsavdelingene:  


1. Kombinert med øvrige tilsynsfunksjoner ved sykehjemmet. Dette er mest vanlig. 
Legen inngår da ikke uten videre på tverrfaglige samarbeidsmøter.  
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2. Egen stillingshjemmel i tilknytning til rehabiliteringsavdelingen. I Askim og Eidsberg 
er det organisert på denne måten. 


Fastlegenes deltakelse i samarbeid rundt hjemmeboende pasienter er en generell utfordring, 
også innenfor rehabilitering. Kommunene oppgir at de bruker mye tid på å få tak i fastlegene. 
Hjemmesykepleien i Skiptvet har løst dette med ukentlige møter med fastlegene. 
 
Hjemmesykepleien har ikke ansatte med opplæring i rehabilitering. Ingen av kommunene har 
tverrfaglige team eller ambulante team med definerte rehabiliteringsfunksjoner i åpen omsorg. 


 
Pasientgruppe 
Når vi kommer til hvilke pasientgrupper som kan være vanskelig for en liten kommune å 
håndtere på egen hånd, pekte kartleggingen ut to pasientgrupper som særlige aktuelle: 
Slagpasienter med omfattende utfall og kognitiv svikt, samt kompliserte skader/multitraume, 
herunder hodeskader. Undersøkelsen fanget dessuten opp at rus/psykiatri, som 
tilleggsdiagnose, karakteriseres som svært krevende innen kommunal rehabilitering. 


 
Rehabilitering i system og planverk 
Koordinerende enhet 
Koordinerende enhet er svært ulikt organisert i kommunene: 


• Koordinator – i tre av kommunene er det ingen egen koordinerende enhet, men en 
koordinator eller kontaktperson oppgis å ha tilsvarende funksjoner 


• Koordinerende team – to av kommunene har tverrfaglige bredt sammensatte team som 
utgjør koordinerende enhet. 


• Inntaksteam/saksbehandlerkontor – kan betraktes som koordinerende enhet i to av 
kommunene 


 
Rehabilitering i planverket 
Rehabilitering er varierende omtalt i kommunenes planverk: 


• Ikke omtalt i det hele tatt 
• Som integrert del av omsorgsplan 
• Egen rehabiliteringsplan 


 
Hjelpemiddelformidling 
Kommunene har opprettet hjelpemiddelkontakter eller oppnevnt bestemte personer som 
bestiller hjelpemidler, vanligvis saksbehandlere, ergoterapeuter eller andre fagpersoner i 
tilknytning til bruker. 
De fleste kommunene melder om sårbarhet knyttet til eget korttidslager: Kapasitetsmangel, 
behov for oppdatering og sårbarhet knyttet til bemanning mtp. utkjøring. Eksempelvis er 
levering av sykehussenger på 120 kg er en krevende oppgave. To av kommunene er i dialog 
om samarbeid om rundt utkjøring av hjelpemidler. 


 
Fremtidens rehabiliteringstilbud 
Kommunene ble også spurt om hvordan man vurderer rehabiliteringsbehovet på sikt (2015). 
Det er et samlet behov for økt bemanning. Behovet for personell dreier seg om generell 
ressursøkning med økt pleiefaktor og (høyere) inndekking av enkelte faggrupper, for 
eksempel ergoterapeut. 
Alle beskriver ambulante teamfunksjoner som en viktig løsning for å innhente særskilt 
kompetanse og som en forutsetning for å takle krevende rehabiliteringsoppgaver. Ambulante 
funksjoner foreslås både som interkommunalt samarbeid og som en tjeneste fra 
spesialisthelsetjenesten.  
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Rehabiliteringskapasiteten i kommunene må økes. I det store og hele ligger utfordringen i å 
øke kapasiteten på langtidsplasser slik at korttidsavdelingen kan brukes til aktiv rehabilitering. 
Det meldes om behov for utstyr og spesielt tilrettelagte treningsrom i kommunene.  
Dagtilbud nevnes i ulik grad, eksempelvis forslag til interkommunale gruppetilbud for 
kronikere; hjerte- og lunge, parkinson. 
Behovet for koordineringssystemer oppfattes ulikt. Fra et hold pekes det på at oversikt og 
samhandling internt i kommunen er bra, men avstanden til SØ er stor. 
 
 


II. Notat om hjelpemiddelformidling 
Kommunens korttidslager (KTU) og Hjelpemiddelsentralen (HMS) 
 


Det er viktig å skille på kommunens eget lager og utlån av hjelpemidler og 


Hjelpemiddelsentralen.   


 


1. KTU, eller tilsvarende, finnes i alle kommuner. Hjelpemidlene som lånes ut i 


kommunen er også kjøpt og betalt av kommunen.  


2. Hjelpemidlene kan lånes inntil 2 år.   


3. Hjelpemidlene lånes ut gratis til de som ikke har permanent behov, men som for en 


periode har behov for ulike hjelpemidler (= utskrevet fra sykehus…).  


4. Lagerplassen til KTU er begrenset i de fleste kommuner. Senger tar stor plass, og det 


er begrenset mulighet for rengjøring av senger i forhold til smitte (det kan derfor være 


vanskelig å ha enda flere senger på lager). 


5. Utkjøring av seng krever minimum to mann og stor bil. Bilen bør ha heis eller 


løfteplattform. Sengene veier 120 kg, og de koster nærmere 20.000 kr/stk med grinder, 


løftebøyle og madrass.  


6. En vanlig ”pakke” ved hurtig utskriving fra sykehus er seng, personløfter, 


toalettforhøyer, gripetang og evt arbeidsstol. Samlet koster denne ”pakken” minimum 


40.000 kr.  


 


 


HMS/Hjelpemiddelsentralen låner ut hjelpemidler til de med permanent behov.  


1. Hjelpemidlene følger navngitt bruker (med tallkode).  


2. Utgiftene dekkes av Folketrygden (uten noen begrensning oppad).  


3. Hjelpemidlene som er bestilt/søkt i kommunen, leveres med store biler med 


heis/løfteplattform fra HMS, til den enkelte kommune en gang i uka.  


4. Bestillingstid er ulik på ulike hjelpemidler. Senger er høyt prioritert og leveres innen 


en til to uker.  
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5. Hjelpemidlene leveres fra HMS til kommunens lager. Det er ofte samme person som 


passer på kommunens lager, som også skal kjøre ut de hjelpemidlene som kommer fra 


HMS.  


 


Kommunale utfordringer 
 


• Bemanningen ved KTU er beskjeden. 


• Det er nødvendig med kompetanse og kjennskap innen de enkelte 


hjelpemidlene.  


• Ved hurtigere og flere utskrivinger fra sykehus til kommune, er det sannsynlig 


med enda flere utkjøringer av seng til hjemmet fra KTU. 


• Arbeidsforholdene, for de som kjører ut senger, må ivaretas. Bilene er uten 


løfteplattform/heis. 


• Hjemmesykepleien har krav på tilrettelegging i forhold til sin arbeidssituasjon. 


Seng kan være avgjørende.  


• Mangel på hjelpemidler kan føre til flere liggedøgn på sykehus.       


• Med nåværende lovverk vil disse utgiftene (bil, bemanning, lager og 


hjelpemidler) legges til den enkelte kommune.  
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III. Kartlegging, Palliasjon 
 
Definisjon av den palliative pasienten: 
Uhelbredelig syke mennesker med kort forventet levetid, som har plagsomme symptomer som krever tverrfaglig tilnærming. Dette 
inkluderer uhelbredelig syke med ulike diagnoser som eksempelvis kreft, hjertesvikt, nyresvikt, KOLS og ALS. 
 
Institusjonstilbud 
 Antall 


øremerkede 
senger 


Fasiliteter (pårørenderom, særskilt interiør) 


Askim 7 + 1 dag-
tilbud 


Dagtilbud er oftest brukt som ordinær korttidsplass. Sovesofa på alle rom. Pårørende blir godt 
ivaretatt i avdelingen. 


Eidsberg 2 2 rom for palliative pasienter i 15 sengers langtidsavdeling. Sengene er kontinuerlig i bruk. Begge 
rom er innredet med møbler og tv. Enerom med eget bad. Har eget pårørende rom like i nærheten av 
avdelingen.  


Hobøl 0 Ingen 
Marker 0 Ingen 
Skiptvet 1 Ett rom med mulighet for en god ivaretakelse av pårørende i slike situasjoner. 
Spydeberg 1  Kjøleskap, TV og sovesofa på pasientrommet. Ikke eget pårørenderom. 
Trøgstad 1 Samme rom som er hyggelig møblert og er spesielt utstyr. 
 
 
Personell (i tilknytning til tilbudet og mtp. kontinuitet) 
 Institusjon Åpen omsorg 
 Profesjoner 


(grunn og 
videreutdanning 
(vu)) 


Antall 
årsverk 


Tverrfaglig tilnærming 
(avsatt tid, teamarbeid på 
individnivå, 
behandlingsplan) 


Profesjoner 
(grunn og 
videreutdanning) 


Antall 
årsverk 


Tverrfaglig tilnærming 
(avsatt tid, teamarbeid på 
individnivå, 
behandlingsplan) 


Askim Palliasjon, 
kreftsykepleie, 
psykiatri, aldring 
og eldreomsorg. 


9,5 Tverrfaglig team med 
mulighet til å kalle inn 
ernæringsfysiolog, 
fysioterapeut, sosionom, 
gestaltterapeut. Lege fra 
SLB. 


  Avsetter tid ved behov. 
Samarbeider med palliativ 
enhet. 







 22 


Eidsberg 1 Avd.sykepleier 
(spl) med vu 
palliasjon.  
1 fagspl under 
vu i palliasjon.  
1 spl med vu i 
kreftspl. 
Spl som 
nattevakt og 
bakvakt.  


På 
avdelingen: 
4,2 spl. 
0,86 
avd.spl. 
8,52 hj.pl. 
= 13,58 
årsverk 
Prest i 10 
% stilling  
 


En fagspl. med 20 % 
avsatt tid til å jobbe med 
palliasjon. Godt 
samarbeid med 
tilsynslegen, fysioterapi, 
ergoterapeut og prest.  


2 ansatte som er 
under vu 
palliasjon.  
 


2 Det er ikke avsatt noe 
spesiell tid til å arbeide 
med dette temaet, man 
må avtale i den enkelte 
sak. 


Hobøl 0 vu.  Ingen. Tilrettelegging etter 
behov ut fra de ansatte vi 
har 


0 vu  Tilrettelegging etter behov 
ut fra de ansatte vi har 


Marker 0 vu   0 vu   
Skiptvet Oppnevnt 


kreftkontakt. 
1,6 spl. og 
1,6 hj.pl under 
vu palliasjon 


5,10 
årsverk på 
de 7 
sengene 
som er på 
rehab. 
avdelingen 
eksl. natt. 


Gruppemøter hver 6 uke 
og ellers ved behov. 
Bruker ESAS som 
planleggings verktøy mot 
den enkelte. Avsetter 
nødvendig tid ved behov. 


Oppnevnt 
kreftkontakt. 
 


 Avsetter nødvendig tid 
ved behov. Har legevisitt 
en gang i uka med 
fastlegene i Skiptvet. 


Spydeberg 1 Avd spl med 
vu og  
1 spl m/vu 


Sammen 
med 
nettverks- 
spl utgjør 
disse 2 
årsverk 


Ingen tid avsatt, taes ved 
behov – må prioriteres ift 
andre oppgaver 


Avd spl med vu 
(jobber både ute 
og inne) 


Sammen 
med 
nettverks-
spl utgjør 
dette ca 
1,5 
årsverk  


Ikke avsatt fast tid – må 
prioriteres underveis 


Trøgstad 1 Etterutdanning 
innen 
kreftomsorg 
1 Avd.leder vu 
palliasjon 


1,5 årsverk Kreftplan 
Ingen fagsykepleier og 
ingen kreftkontakt for 
øyeblikket 


Ingen etter eller 
videreutdanning 


 Kreftkontakt 
Fagsykepleier med avsatt 
tid i turnus og er en 
ressursperson for andre 
fagpersoner 
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Fagstillinger og nettverk 
 Er det egen fagsykepleier med avsatt tid (hvor 


mye i %) og spesifikk arbeidsbeskrivelse for 
dette? 


Hvordan vurderes nettverket for kreftsykepleiere i IØ? 


Askim Nei, kreftkontakt er oppnevnt. Ikke avsatt tid. Nyttig som diskusjonsforum og kompetanseheving. 
Eidsberg 20% avsatt tid til å jobbe med å utvikle det 


palliative tilbudet på virksomheten/kommunen. 
Følger opp de palliative pasientene, ha 
undervisning. Holde seg oppdatert. Opprettholde 
samarbeidet med aktuelle instanser 


Fagspl er en del av nettverksgruppen for sykepleiere i 
kreftomsorg i indre Østfold. Nettverket er en arena for å møtes, 
utveksle erfaring, og sikre et likeverdig og faglig tilbud på tvers 
av kommuner 


Hobøl 0 To sykepleiere er med i kreftnettverk i Indre Østfold kommuner. 
Nettverket er en positiv ressurs. Vi kan ta kontakt når vi har 
behov, og det er bra. 


Marker 0 3 spl som er medlemmer av nettverket. 
Skiptvet Det er oppnevnt egen kreftsykepleier. Det 


avsettes nødvendig tid etter behov. 
Nyttig som diskusjonsfora og kompetansehevende. 


Spydeberg Ingen egen i Spydeberg kommune. 3 spl er med i nettverket. Møtene vurderes etter hvert møte. Blir 
enig om hva som ønskes tatt opp videre. Vurderes som positivt 


Trøgstad Fagsykepleier med avsatt tid i turnus og er en 
ressursperson for andre fagpersoner 
Har stillingsbeskrivelse 


Nyttig og nødvendig for faglig ajourhold og møte andre 
kollegaer 


 
 
Faglige utfordringer I 
 Hvordan håndteres spesielt krevende faglige utfordringer i dag? 
 A. Kompetansen i egen kommune 


er tilstrekkelig 
B. Pasienten blir liggende på 


sykehus 
C. Det kjøpes plass fra andre 


kommuner 
D. Annet 


Askim Ja, i godt samarbeid med SLB. Nei Nei  
Eidsberg Har undervisning for ansatte. Delta 


på kurs. Flere går på 
videreutdannelse i palliasjon. 
Ansatte er faglig engasjerte. 


Har telefon kontakt med 
sykehuset, dersom pasienter 
blir lagt inn fra oss 


Nei  


Hobøl Nei, men vi gjør det beste ut av det Nei, pasientene blir sendt Avgjøres etter nøye vurdert  
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vi har av egen kompetanse hjem eller til sykehjemmet behov, og egne ressurser. Vi 
har leid plass ved enkelte 
tilfeller 


Marker Det er et stort ønske om å heve 
kompetansen,( blant alle) da den for 
tiden ikke er god nok. 


Kommer til sykehjem eller i 
hjemmetj. i kommunen. 


Enkelte ganger.  


Skiptvet God kompetanse til å i vare ta syke 
og døende. Vil kunne ha nytte av et 
ambulerende team med 
spisskompetanse innen palliasjon. I 
dag brukes SLB aktivt og fastlege / 
sykehjemslege. 


Nei Nei  


Spydeberg Ift dagens behov / situasjon har det 
gått. Noen helger / kvelder kan være 
vanskelige ift dårlig bemanning, men 
det har gått 


Samarbeid med sykehus, 
men om de mener pasienten 
må ut / hjem kommer pas 
hjem 


Ikke vært aktuelt  


Trøgstad Samarbeid med SLB/ambulant 
team, samt våre egne leger. 


   


 
 
Faglige utfordringer I 
 Gi en generell kommentar til hvordan dere vurderer følgende problemstillinger: 
 Pasienter og 


pårørende som 
føler seg utrygge 
hjemme  


Pasienter som 
har 
tilfredsstillende 
smerteregime 
som kun trenger 
å øke dose  


Pasienter med 
angst og/eller 
depresjon  


Pasienter med 
dehydrering som 
trenger væsketilskudd  


Pasienter med 
utredet 
infeksjonsfokus 
som får 
intravenøs 
antibiotika over 
lang tid  


Pasienter med 
enteral/ 
parenteral 
ernæring  


Pasienter med 
obstipasjon og 
kvalme-
problematikk  


Pasienter med 
stråleskader på 
hud eller 
slimhinner  


Askim Tilbys opphold på 
Palliativ. 
Samarbeide 
hjemmesykepleie 
og palliativ. 


Hjemmesykepleien 
kontakter 
fastlegen. 
 


Samtale/opphold 
palliativ. Evt 
henvises psyk 
team. 


Gis på sykehjemmet – 
palliativ enhet. 
 


Gis på 
sykehjemmet – 
palliativ enhet. 
 


Gis på palliativ 
eller av 
hjemmesykepleien 


Løses av 
hjemmesykepleien 
med råd fra 
fastlege eller 
opphold palliativ 
enhet. 


Løses av 
hjemmesykepleien 
med råd fra 
fastlege eller 
opphold palliativ 
enhet. 


Eidsberg God samarbeid 
med tilsynslegen 
på avdelingen. Er 
tilgjengelig på tlf 
utover visittid. 


Øker 
smertestillende 
her. God kontakt 
med SLB på SØF. 
 


Samtaler. Evt 
medisinering 
 


Får væsketilskudd på 
avdelingen 
 


Gir i.v. behandling 
på sykehjemmet 
 


Gir ernæring på 
sykehjemmet 
 


Prøver ut 
medikamenter 
som kan hjelpe 
pasienten, til best 
mulig 
tilfredsstillende 
effekt oppnås. Har 


Ikke vært aktuelt 
ennå 
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kontakt med 
sykehus dersom 
behov for det. 


Hobøl Prøver sammen 
med pasient og 
pårørende og 
tilrettelegge 
hjemme. Dette går 
på 
samarbeidsmøter, 
tverrfaglig hjelp og 
hjelpemidler 


Tas kontakt med 
fastlege eller 
sykehjemslege i 
hvert enkelt tilfelle. 
Oppfølges i fht 
tabletter, injeksjon 
og SVK 


Tilrettelegging av 
hverdagen, 
medisiner, tettere 
oppfølging fra 
personalet, hjelp 
fra psyk.team. 


Væsketilførsel ved 
veneflon, subkutant og 
SVK. Vurderes etter 
samråd med 
fastlege/sykehjemslege. 
 


Forholder oss til 
forordning gjort av 
lege, og utfører 
behandling ut fra 
det. 
 


Forholder oss til 
forordning gjort av 
lege, og utfører 
behandling ut fra 
det. 
 


Utredes for 
tilstanden. 
Behandles etter 
samarbeid med 
lege. 
 


Behandles etter 
prosedyre fra lege. 


Marker Trygger 
situasjonen så 
godt vi kan. 


Tar kontakt med 
SLB. 


 


Får tilstrekkelig 
hjelp. 


 


De får intavenøs 
væsketerapi. 


 


De får antibiotika 
og intravenøs. 


 


Vi gir det også. 


 
Det behandles 
også her. 


 


Vi kontakter SLB 
med særskilte 
tilfeller. 


Skiptvet Kartlegger 
situasjonen og gir 
hjelp der etter. Er 
det ikke 
tilstrekkelig med 
hjelp i hjemmet 
tilbys opphold i 
sykehjem. 


Kan være 
utfordrende der 
det er bruk av 
teknisk utstyr da 
det gjøres sjelden. 


Kartlegger 
situasjonen og gir 
nødvendig hjelp i 
samarbeid med 
fastlege.  


Har utstyr men må få 
tilstrekkelig opplæring. 
Vil alltid slite da det vil 
være få tilfeller. 


Har utstyr men 
må få tilstrekkelig 
opplæring. Vil 
alltid slite da det 
vil være få tilfeller. 


Har utstyr men må 
få tilstrekkelig 
opplæring. Vil 
alltid slite da det vil 
være få tilfeller. 


Søkes løst på best 
mulig måte for 
pasienten. 


Utfordringer i det å 
forebygge 
infeksjoner. 
Mangler 
kompetanse. 


Spydeberg Hjemmetjenesten 
har det oftest for 
travelt. Vanskelig 
å trygge pasienter 
og pårørende. 
 


 


Det klarer vi stort 
sett å administrere 


Vanskelig og 
utfordrende-  
tidkrevende – har 
det oftest for 
travelt / mangler / 
klarer ikke å 
prioritere tid. 


Kan klare dette i 
samarbeid med 
fastlege, men igjen 
dette med tid og 
travelhet. 


Har hatt flere 
tilfeller på 
institusjon og 
også hjemme 
behandling 


Kan vi klare Kan vi klare – i 
samarbeid med 
fastlege 


Bør vi klare i 
samarbeid med 
fastlege / andre 


Trøgstad Tilbyr samtaler, 
setter inn ekstra 
ressurser om 
nødvendig. 
Bruker SLB og 
nettverket. 


Benytter fastlege 
og tilsynslege. 
Tilstreber å være i 
forkant. 


Tilbyr samtaler og 
har et tett 
samarbeid med 
legene, vurderer 
om det er 
nødvendig med 
med.behandling. 


Kan gi væsle i.v. 


 
Forsøker å 
tilrettelegge slik at 
dette lar seg 
gjennomføre. 


 


Som over, hvis det 
er behov. 
Diskuterer etiske 
utfordringer under 
temaet. 


 


Følger rutiner og 
diskuterer med 
lege. Kontakter 
eventuelt SLB 


 


Får info fra 
sykehuset om 
videre oppfølging 
ellers tar vi kontakt 
med SLB. 


 
Perspektiv 2015 
 Hva mener du skal til for at din kommune skal ha et godt / kompetent tilbud til den palliative pasienten i 


fortsettelsen? 
 Bemanning 


(kompetanse) 
Årsverk Plasser Spesielt avsatte 


rom/lokaler 
Ambulante 
tjenester 


Kvalitetssikrings 
systemer 


Askim Har god kompetanse, 
beholde og 
videreutvikle denne. 
Samarbeid med 
sykehuset er en 


 4 Har gode lokaler. 
Ønsker ekstra rom 
til dagpasient og 
evt pårørende. 


Ønskelig med et 
ambulant team med 
spisskompetanse. 


Digitale 
overføringer mellom 
lege/sykehus og 
kommune. 
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nødvendig forutsetning. 
Eidsberg Det er aktuelt med en 


kompetansebase i 
regionen i samarbeid 
med Sykehuset 
Østfold. 


Det er nødvendig 
med noe styrket 
bemanning fra tid til 
annen i spesielt 
krevende tilfeller.  


2 plasser – som i 
dag - dekker 
Eidsberg 
kommunes behov. 


Dette er lagt til rette 
ved sykehjemmet. 


Utvikling av 
ambulante tjenester 
fra Sykehuset 
Østfold vil være 
positivt. 


Dette er 
arbeidskrevende. 
Samarbeid med de 
andre kommunene i 
regionen vil være 
hensiktsmessig. 


Hobøl Sykepleiere, tilsynslege 2 årsverk spl,  
0,1 årsverk lege 


2 plasser 2 pasientrom + lite 
oppholdsrom til 
pårørende. 
Tilrettelegge for en 
rolig atmosfære i 
fht farger, møbler, 
musikk, tv, etc. 


Ja, kan samkjøres 
med 
nabokommuner 


Ja 


Marker Øke den generelle 
kompetansen hos de 
ansatte. 


 2 plasser 2 SLB  


Skiptvet Øke 
sykepleiekompetansen 
da også med 
spisskompetanse. 


Øke bemanning på 
helg. 


1 plass 1 Avhengig av 
ambulante team 
med 
spisskompetanse. 


Digitale 
overføringer mellom 
lege/ sykehus og 
kommune. 


Spydeberg Dekning 24/7 med 
tilstrekkelig 
kompetanse 


Må ses i 
sammenheng med 
vanlig drift da 
behovet ikke er 
konstant – men 
styrking (ift hardere 
utskrivning og 
vanskelige å 
komme inn på 
sykehus) med 
kanskje 3 årsverk 


1 plass øremerket 
kan holde? 2 
plasser i perioder 
og ingen i andre 
perioder – noen 
ønsker også å 
være hjemme med 
fast bemanning 


Noe for pårørende Behov for dette 
(nevnt ift fast 
bemanning 
hjemme) vi må 
trygge pasient og 
pårørende (der de 
er) 


Har PPS, kontakt 
med sykehus og 
leger, aktiv bruk av 
Gerica, viktig med 
dokumentasjon. 


Trøgstad Øke 
sykepleiebemanningen, 
heve den generelle 
kompetansen. 


2 årsverk 1 plass 1 Ja Ja 


 
 








 
 
 
 
Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Marker kommune 
 
Vedtatt av Marker kommunestyre 29.03.2011 i sak **/11 
 
 
§ 1 Formål og virkeområde 
 


Bestemmelsen skal sikre likeverdighet mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i 
Marker kommune. 
 
Marker kommune har som mål: 


• At barnehagetilbudet i kommunale og ikke-kommunale barnehager skal ha god 
kvalitet 


• Å legge til rette for forutsigbare økonomiske rammer for hver enkelt barnehage 
• Å samarbeide om vilkår og rutiner – utarbeide samarbeidsavtale 
• Å utarbeide rutiner som sikrer at forskriften følges 


 
Barnehager som omfattes av forskriften: 


• Annen Etasje barnehage 
• Tussilago barnehage 
• Øymark barnehage 


 
Eventuelle nye ikke-kommunale barnehager som etableres vil automatisk også omfattes av 
forskriften. 
 
Ikke kommunale barnehagers inntekter vil fra 1.januar 2011 omfatte kommunalt tilskudd og 
foreldrebetaling. I tillegg til det kommunale tilskuddet som reguleres av barnehageloven § 14, 
kan ikke-kommunale barnehager søke kommunen om tilskudd til barnegrupper som trenger 
forsterking, herunder: 


• Barn med nedsatt funksjonsevne 
• Minoritetsspråklige barn 
• Kompetansemidler  


 
 
§ 2 Kommunens ansvar 
 


Kommunen skal ivareta kravet til likeverdig behandling overfor godkjente ikke-kommunale 
barnehager. Dette skal skje gjennom: 


• Vedtak om utbetaling av tilskudd 
• Dokumentasjon på at tildeling er i samsvar med forskriften 


 


 


 


Lokale retningslinjer om likeverdig behandling av barnehager i Marker kommune  Side 1 
 







 
Lokale retningslinjer om likeverdig behandling av barnehager i Marker kommune  Side 2 
 


§ 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
 


Kommunen skal sikre hvilke kostnader som skal regnes med og trekkes fra i grunnlaget. Dette 
gjøres gjennom en lokal modell hvor alle bevegelser synliggjøres. 
 
Kommunen fastsetter den årlige prosentandelen til de ikke-kommunale barnehagene i samsvar 
med det som forutsettes i de årlige Statsbudsjettene. For 2011 er disse fastsatt til 88% for 
perioden januar-juli og 91% for perioden august-desember, dvs. gjennomsnitt for året på 
89,25%. 
 
Kommunen skal beregne nytt tilskudd ved store aktivitetsendringer som for eksempel 
vesentlig økning eller reduksjon i antall barn, midlertidig stenging eller endring som følge av 
ny godkjenning. Ved eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal kommunen kreve at dette 
tilbakebetales. 
 
 
§ 4 Tilskudd til driftskostnader 
 


Marker kommune behandler tilskuddsats til ikke-kommunale barnehager i de ordinære 
årsbudsjettene. Barnehagene skal underrettes om endelig fastsetting av tilskudd seinest innen 
1. februar. Tilskuddsatsene beregnes ut fra følgende kriterier: 


• Pr. heltidsplass for barn over og under 3 år inkl. administrasjonskostnader 
   -barn regnes som under 3 år til og med det året de fyller 3 år 


• Beregning av antall heltidsplasser foretas med bakgrunn av rapportering pr 
15.desember. og 01.august. gjeldende fra 01.januar. og 01.august. 


• Forholdstall ved fordeling av kostnader barn over og under 3 år er 1,8. 
 
Marker kommune beregner antall oppholdstimer pr år ved hjelp av SSB nøkkel: 
 


                   Oppholdstid  
 


 
0‐8 timer/uke 


 
=    6 timer


9‐16 timer/uke  =  13 timer
17‐24 timer/uke  =  21 timer
25‐32 timer/uke  =  29 timer
33‐40 timer/uke  =  37 timer
41 timer el mer/uke  =  45 timer


 
 
Ved beregning av antall oppholdstimer pr år tas det utgangspunkt i at barnehagene er åpne 48 
uker (11mnd) i året. Antall oppholdstimer pr år fremkommer ved å multiplisere antall barn i 
hver oppholdskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. 
 
Tilskudd utbetales forskuddsvis 15. januar, 15.april, 15.juli og 15.oktober. Etterjustering 
foretas 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober (2.tertial). 
 
Dokumentasjon på hvordan utmålingen er foretatt skal inneholde regneark der det 
fremkommer alle budsjetterte kostnader til ordinær drift av den kommunale barnehagen samt 
beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk på rapporteringstidspunktet. 
 







 
Lokale retningslinjer om likeverdig behandling av barnehager i Marker kommune  Side 3 
 


§ 5 Tilskudd til kapitalkostnader 
 


Marker kommune skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av 
kapitalkostnader. 
 
  
§ 6 Reduksjon av kommunalt tilskudd 
 


Marker kommune kan avkorte tilskuddet dersom de vilkår som er nevnt i merknaden til 
forskriften er til stede. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor beregning gjøres i 
forbindelse med levering av årsregnskap. Det innhentes nødvendig informasjon fra 
barnehagen. 
 
 
§ 7 Opplysningsplikt 
 


Barnehagene skal gjennomføre 2 årlige rapporteringer til kommunen om antall barn: 
• Antall barn pr 15.desember, frist 7.januar – gir grunnlag for tilskudd januar – juli 
• Antall barn pr 01.august, frist 15.august – gir grunnlag for tilskudd august – desember 


 
Barnehagene skal opplyse om: 


• Antall barn, barnas alder, oppholdstimer, bostedskommune 
• Det maksimale antall barn som kan være til stede samtidig 
• Lokalenes størrelse 
• Personal- og pedagogisk bemanning 


 
Rapporteringen 15.desember skjer elektronisk på fastsatt skjema fra departementet gjennom 
BASIL (www.basil.no). En papirutskrift av skjemaet som rapporteres elektronisk signeres 
med eiers originalsignatur og sendes kommunen innen 7.januar. 
 
Rapporteringen 01.august skjer på kommunens skjema. Skjemaet signeres med eiers 
originalsignatur og sendes kommunen innen 15.august. 
 
Månedlig rapportering skjer på fastsatt skjema innen den 15. hver måned. Denne 
rapporteringen gjelder opplysninger i henhold til ”Forskrift om føring av register til bruk i 
forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte og ”Forskrift om 
saksbehandlingsregler ved opptak til barnehage”. 
 
Kommunen som barnehagemyndighet skal: 


• Kontrollere opplysninger gitt av eier 
• Føre tilsyn om at opplysningene er i overensstemmelse med de faktiske forhold og 


godkjenningen 
• Invitere til informasjonsmøte minst en gang pr år 


 
 
§ 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddsatsene 
 


Vedtak om utmåling av tilskuddsatser fattes for ett år av gangen, og kommunen skal velge 
tidspunkt for en etterjustering, foruten ved oppgjør av årsregnskapet. 
 



http://www.basil.no/





 
Lokale retningslinjer om likeverdig behandling av barnehager i Marker kommune  Side 4 
 


Marker kommune kan velge å etterjustere tilskuddsatsene dersom det er betydelig merforbruk/ 
mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader i den kommunale barnehagen etter 
behandling av andre tertialrapportering og ved den årlige godkjenningen av årsregnskapet. 
 
 
§ 9 Vilkår for kommunalt tilskudd 
 


Marker kommune velger å ikke sette spesielle krav for barnehagedriften i den enkelte 
barnehage utover det forskriften tilsier.  
 
 
§ 10 Tilbakebetaling 
 


Marker kommune vil kunne kreve tilbakebetaling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd i 
henhold til forskriftens merknader, og ved konkret rimelighetsvurdering i det enkelte tilfelle. 
 
 
§ 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 
 


Marker kommune følger følgende rutine: 
• Utarbeide oversikt over barn fra andre kommuner med plass i ikke-kommunale 


barnehager. Det sendes eget skjema til barnehagene i forbindelse med rapporteringen. 
• Kommunen sender krav til kommuner som har barn med barnehageplass i Marker. Det 


skal da benyttes nasjonale satser for beregning. 
• Kommunen refunderer krav fra andre kommuner for barn fra Marker som benytter 


barnehageplass i annen kommune. Det skal da benyttes nasjonale satser for beregning. 
 
 
§ 12 Klage til fylkesmannen 
 


Eier av ikke-kommunale barnehager har rett til å påklage vedtak om tilskudd til 
fylkesmannen.  
 
 
§ 13 Ikraftsettelse 
 


De lokale retningslinjene vedtas i mars 2011, med vil virke fra januar 2011. 
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Lov om barnehager (barnehageloven).  


Kapittel I. Barnehagens formål og innhold  


§ 1. Formål  


       Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 
for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  


       Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta 
vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 
forutsetninger.  


       Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende 
og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.  
Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828).  


§ 1a. Særlig formål  


       Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 
ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon.  


       Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den 
norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller 
livssynsformål.  
Tilføyd ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).  


§ 2. Barnehagens innhold  


       Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.  
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       Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 
opplevelser og aktiviteter.  


       Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, 
etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.  


       Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping 
og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt 
fellesskap.  


       Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.  


       Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra 
til å utjevne sosiale forskjeller.  


       Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi 
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.  


       Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.  


       Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver 
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.  
Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).  


Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning  


§ 3. Barns rett til medvirkning  


       Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet.  


       Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet.  


       Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  


§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg  


       For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd 
og et samarbeidsutvalg.  


       Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme 
deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt 
maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i 
foreldrebetaling ut over dette.  


       Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 
organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik 
at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men 
ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.  


       Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget.  







§ 5. Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole  


       Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for 
kommunal barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres 
tilsvarende ordning for privat barnehage og kommunal eller privat skole. 
Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd, men slik 
at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og skolen skal være 
representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd.  


Kapittel III. Godkjenningsplikt og oppgavefordeling  


§ 6. Virksomhetens plikt til å søke godkjenning  


       Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å 
søke godkjenning som barnehage når:  
a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på 


mer enn 20 timer, og  
b) antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, 


eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og  
c) virksomheten utføres mot godtgjøring.  


       Virksomheter etter første ledd må være godkjent før driften settes i gang.  


§ 7. Barnehageeierens ansvar  


       Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 
regelverk.  


       Barnehageeieren må legge fram opplysninger om regnskapsdata og 
tjenestedata etter forskrifter fastsatt av departementet.  


       Barnehageeieren plikter å gi barnets bostedskommune de opplysninger som er 
nødvendige for å kunne føre et register som nevnt i § 8 fjerde ledd.  


       Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi 
opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til 
barnehagen, herunder  
a) eierforhold,  
b) formål, jf. §§ 1 og 1a  
c) opptakskriterier,  
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget,  
e) barnehagens åpningstid.  


       Godkjente virksomheter skal være registrert i Enhetsregisteret.  
Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).  


§ 8. Kommunens ansvar  


       Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse 
at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.  







       Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig 
alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal 
tilpasses lokale forhold og behov.  


       Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske 
distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges 
til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.  


       Hver kommune skal opprette og føre register til bruk for Arbeids- og 
velferdsetaten i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte 
etter kontantstøtteloven. Registeret kan samkjøres mot Arbeids- og velferdsetatens 
register over mottakere av kontantstøtte. Departementet gir forskrifter med utfyllende 
bestemmelser om føringen av registeret, hvilke opplysninger registeret skal 
inneholde og behandlingen av disse opplysningene.  


       Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den 
utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.  


       Kommunen forvalter de statlige øremerkede tilskuddene til ikke-kommunale 
barnehager i kommunen. Kommunen kan ikke avkorte det kommunale tilskuddet 
etter § 14 som følge av et slikt statlig tilskudd.  
Endret ved lover 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631), 8 aug 2008 nr. 73 (ikr. 1 jan 2009 iflg. 
res. 26 sep 2008 nr. 1048), 19 juni 2009 nr. 93 (ikr. 1 jan 2011 iflg. res. 29 okt 2010 nr. 1378).  


§ 9. Fylkesmannens ansvar  


       Fylkesmannen skal veilede kommuner og eiere av virksomheter etter denne lov 
og er klageinstans i forhold til vedtak fattet av kommunen etter loven §§ 10, 11, 16, 
17 og 18 og der det følger av forskrifter gitt i medhold av denne lov.  


       Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den som 
barnehagemyndighet er pålagt etter denne lov.  


       Fylkesmannen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i 
den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta fylkesmannens oppgaver.  


Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv.  


§ 10. Godkjenning  


       Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens 
egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2.  


       Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall 
barn, barnas alder og oppholdstid.  


       Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.  
Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).  


§ 11. Familiebarnehager  


       Godkjenning av familiebarnehager omfatter virksomhetens organisering og det 
enkelte hjems egnethet som lokale for familiebarnehagedrift.  


       Departementet kan gi forskrifter om godkjenning og drift av familiebarnehager.  







§ 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen  


       Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. 
Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn 
til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor 
vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av 
barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.  


       Forvaltningsloven kapittel IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir 
forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage.  


§ 12a. Rett til plass i barnehage  


       Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar 
med denne loven med forskrifter.  


       Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.  


       Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes 
av kommunen.  
Tilføyd ved lov 8 aug 2008 nr. 73 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 26 sep 2008 nr. 1048).  


§ 13. Prioritet ved opptak  


       Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det 
skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt 
funksjonsevne.  


       Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 
annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.  


       Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.  


§ 14. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager  


       Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale 
barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.  


       Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 
barnehagesektoren er rammefinansiert.  


       Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles 
likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi 
forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig 
behandling.  


       Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som 
skal motta tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil 
kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd.  


       Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen.  
Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 93 (ikr. 1 jan 2011 iflg. res. 29 okt 2010 nr. 1378).  







§ 15. Foreldrebetaling  


       Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i 
barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.  


§ 16. Tilsyn  


       Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi 
pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller 
godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke 
overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset 
eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes 
fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til 
fylkesmannen.  


Kapittel V. Personalet  


§ 17. Styrer  


       Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.  


       Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller 
annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.  


       Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.  


       Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet og 
om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet.  
Endret ved lov 8 aug 2008 nr. 73 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 26 sep 2008 nr. 1048).  


§ 18. Barnehagens øvrige personale  


       Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.  


       Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning 
på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.  


       Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens 
vedtak kan påklages til fylkesmannen.  


       Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale 
som arbeider i barnehagen på nattid.  


       Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet.  


       Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.  
Endret ved lov 8 aug 2008 nr. 73 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 26 sep 2008 nr. 1048).  


§ 19. Politiattest  







       Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. 
Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep 
mot barn.  


       Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i 
barnehager.  


       Kommunen kan kreve politiattest etter første ledd også for andre personer som 
regelmessig oppholder seg i barnehagen.  


       Departementet gir utfyllende forskrifter om politiattester.  


Kapittel VI. Forskjellige bestemmelser  


§ 20. Taushetsplikt  


       For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i 
forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.  


§ 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten  


       Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt 
arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, 
og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget 
tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt 
opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt 
gis av styrer.  


§ 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten  


       Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan 
føre til tiltak fra barneverntjenestens side.  


       Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi 
opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet 
i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om 
barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende 
alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som 
er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter 
barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.  


§ 23. Helsekontroll av barn og personale  


       Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets 
helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan 
slik erklæring gis av barnets foresatte.  


       Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til 
gjeldende regelverk.  


§ 24. Øvingsopplæring  


       Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring 
for studenter som tar førskolelærerutdanning.  







       Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik 
øvingsopplæring.  


§ 25. Lovens anvendelse på Svalbard  


       Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kan fastsette 
særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.  


Kapittel VII. Ikrafttredelse og endringer i andre lover  


§ 26. Ikrafttredelse. Endringer i andre lover  


       Loven trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer.1  


       Når loven trer i kraft, oppheves lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager. Vedtak 
som er truffet etter denne loven, gjelder inntil de faller bort eller blir endret etter loven 
her.  


       Lov 19. juni 1997 nr. 64 om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager 
oppheves straks.  


       Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om overgangsregler.  
1 Fra 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 613.  


 
Databasen sist oppdatert 3. mars 2011 
 













Energi- og klimaplan 2011-2020 for I.Ø kommunene 
 
Tabell  
- oversikt innkomne høringsuttalelser og kommentarer  
 
 
 
Dato inn  Høringsinnspill Kommentar nr 


og avsnitt i brev 
Omhandler følgende Videre 


behandling  
     
13.01.2011 Statens Vegvesen Nr 1  er 4.avsnitt Satse på oppfølging av de tiltak som bidrar til størst Co2-


reduksjon 
Er ivaretatt i 
planforslaget 


  Nr 2 er 5.avsnitt Følge opp strategiene for tiltak i kap. 7.3.2 i fylkets klima- og 
energiutredning (god måte å synliggjøre effekt av tiltak) 


Er ivaretatt 


  Nr 3 er punktvise 
forslag 


Samordnet areal og transportplanlegging: Minimalisere 
transportbehov ved planlegging av nye utb.omr. og redusere 
spredt utbygging 
Få flere til å gå: Fokus også på drift og vedlikehold av gang- 
sykkelvei og opparbeide snarveier. 
Få flere til å sykle: Sammenhengende nett for sykkeltrafikk + 
sykkelparkeringer/sykkelparkeringsanlegg 
Få flere til å reise med kollektivt: Arbeide for få gode 
kollektivknutepunkt for fremføring av 
fjernbusser/ekspressbusser og med gode venteareal og 
informasjon.  
Stramme inn parkeringsmulighetene for bil i 
sentrumsområdene. 
 


Er ivaretatt + 
kommentere by/land 
i forh til spredt utb.  
Tas til etterretning. 
 
 
 
Er ivaretatt  
s.44 om 
parkeringspolitikk 


15.01.2011 Fylkesmannen Nr 1 er avsnitt 4 Innarbeide mål, strategier og tiltak i egen organisasjon og i 
øvrige plan og styringssystemer 


Er ivaretatt 


  Nr. 2 er avsnitt 5 Planutkastet oppfyller planretningslinjens krav, fremstår som Tas til orientering i 







gjennomarbeidet og lokal energi- og klimapolitikk ivaretar de 
nasjonale føringer. Ingen innvendinger mot at kommunene 
ferdigbehandler og egengodkjenner planen. 


felles sak 


  Nr 3 er avsnitt 6 Faktajustering i forhold til info om fylkesplanen Innarbeides 
  Nr 4 er avsnitt 7 Støtter forslag om fortettingsstrategi med streng håndhevelse 


av kjøpesenterbestemmelsen. Oppramsing av div næring og 
tjenester som bør lokaliseres til etablerte tettsteder. 


Innarbeides:  
Tillegg s.42 


  Nr 5 er avsnitt 8 Foreslår bedre utnyttelse av allerede etablerte næringsområder 
før etablering av nye næringsområder (på landbruksmark). 
Utflytende byer er vanskelig utfordring i flg. klimamelding. 
Mobil energibruk en av de største utfordringer. 


Er ivaretatt s. 43 og 
formuleres som”bør 
vurdere en bedre 
utnyttelse…” 
 
Er ivaretatt 


  Nr 6 er avsnitt 9 Flere aktører burde være involvert i tema transport og areal 
ved neste rullering 


Tas til etterretning 


  Nr 7 er avsnitt 10-11 Foreslår å utvide målsetting om avfall til også å omfatte 
næringsavfallet. 
Synliggjøre at kommunens forvaltning av regelverk etter 
forurensningsloven ligger til kommunen som 
forurensningsmyndighet. 


Innarbeides/ 
kommenteres av IØR 
 
Er ivaretatt og står på 
s. 43 


  Nr 8 er avsnitt 12 Peke på regionens potensial for karbonbinding i skog Bes om dette 
beregningsgrunnlaget  
fra FM 
landbruksavd. for 
synliggjøring i 
statusdel. 


  Nr 9 er avsnitt 13-14  Bør nevne det langsiktige perspektiv om å frigjøre 
kraft/elektrisitet (mhp indirekte utslipp fra gass- olje og kull) 
til bruk i kjøretøy og andre formål som er vanskelig å dekke 
med biobrensel. Energieffektivitet i bygg/krav om 
målsettinger må formidles igjennom kommunens kontaktflate 
utad. 


Tas til orientering. 
 
Er innarbeidet i 
strategiene for enøk 







  Nr 10 er avsnitt 15 Følge opp NOU 2010:10 ”Tilpassing til et klima i endring” 
ved rullering/seinere delplaner 


Tas til etterretning og 
orientere om dette 
arbeid som er 
foreslått av 
fylkeskommunen og 
fylkesmannen som 
felles for 
klimanettverk 
Østfold. 


     
14.01.2011 Ø.Fylkeskommune Nr. 1 er avsnitt 2 Grunnlagsanalysen danner et godt grunnlag for det videre 


arbeid på klima og energi og er presentert på en forståelig og 
svært god måte. Oppsettet og utformingen i planen er svært 
god. Det er en logisk oppbygning med redegjørelse for 
mål…..etc. Planen er godt skrevet og knytter på en god måte 
faglige begrunnelser til definerte mål, strategier og tiltak. 


Er ivaretatt. Tas til 
orientering i felles 
sak 


  Nr. 2 er avsnitt 4 Arbeidet med klima og energi er faglig ressurskrevende og 
preget av sammensatte problemstillinger. Planen anerkjenner 
dette på en god måte gjennom å etablere en 
samhandlingsgruppe for miljø slik det er beskrevet på s. 7.  


Er ivaretatt. Tas til 
orientering i felles 
sak 


  Nr. 3 er avsnitt 5  Vesentlig at det opplyses om usikkerhet og feilmarginene i 
tallmaterialet utover det som er nevnt i kap. 2.4.  


Justeres i teksten s 12 


  Nr. 4 er avsnitt 2 
side 2  


Anbefaler at Hovedmål 2 revideres til å gjenspeile delmålene. 
Bes spesielt om å vurdere formuleringen i delmål 4. 


Justere 
formuleringen 
gjennomgående ut 
fra endring i delmål 
2. Ellers er 
delmålene 
klare,tydelige, 
målbare 


  Nr. 5 er avsnitt 4 
side 2 


Miljøledelse er en kritisk suksessfaktor…Indre-kommunene 
har forstått dette og satt opp gode tiltak. Det er på s.11 også 


Innlemmer 
eierskapsutøvelsen 







nevnt eierskapsutøvelse som et område og verktøy for 
oppnåelse av målene. Det anbefales at dette også innlemmes i 
strategi 1 med egne tiltak. 


slik som foreslått i 
strategi 1 og tiltak nr 
5 s.48-49 


  Nr. 6 er avsnitt 5-6 
side 2 
 
 
Nr. 7 er avsnitt 1 
side 3 


Bes om en vekting/spesifisering i Hovedmål 2 vedrørende 
ønskelig med reduksjon i energiforbruk fra fossilt brensel og 
strøm framfor reduksjon i totalt energiforbruk.   
 
Indre-kommunene kunne deltatt i Energiforum Østfold i 
forhold til felles arbeid med utvikling og gjennomføring av en 
energipolitikk i Østfold (vil være forenelig med flere 
strategier/tiltak). 


Ny formulering 
settes inn i tekst s. 30 
 
 
Kommenteres og 
behandles i sak og 
vise til tiltak nr. 38 


  Nr. 8 er avsnitt 3 
side 3 


Bør gjennom Indre-kommunenes felles planarbeid på klima og 
energi avklare felles politikk og strategi på biogass og 
bioenergi for øvrig. Ugyldig nettadr. Til prosjekt Biogass 
Østfold bes endret. 


Dette er omtalt i 
tiltak 38.  
Tas til orientering 


  Nr. 9 er avsnitt 5 
side 3 


Bes om en strategi for hvordan I.Ø-kommunene kan tilnærme 
seg biogass og påfølgende tiltak i forhold til samarbeid med 
Prosjekt Biogass Østfold 2015.  


Tas til orientering se 
ovenfor. 


  Nr.10 er avsnitt 6 
side 3 


Fylkeskommunen annerkjenner tiltakene som går på 
benyttelse av alternative energikilder i transport, særlig hva 
gjelder bruk av elektriske biler. 


Er ivaretatt. Tas til 
orientering  


  Nr. 11 er avsnitt 2 
side 4 


Fylkeskommunen roser planen for inkluderingen av 
innspillene i fra fylkesplanen ”Østfold mot 2050” 


Er ivaretatt. Tas til 
orientering  


  Nr.12 er avsnitt 4 
side 4 


Det er fornuftig tilnærming å basere seg på de statlige 
signalene i St.meld.nr.39 2008-2009 Klimautfordringene – 
landbruk en del av løsningen. 


Er ivaretatt. Tas til 
orientering 


  Nr. 13 er avsnitt 6 
side 4 


Klimatilpasning er like stort og viktig punkt som klima og 
energiplanen for øvrig. Arbeidet vil bli kvalitativt bedre ved et 
samarbeid om en felles prosess både blant Indre-kommunene 
og med resten av Østfold. 


Tas til orientering 


22.12.2010 I.Ø.Renovasjon 
IKS 


Nr.1-3 er avsnitt 2 
side 1 


1. IØR er positiv til hovedtrekkene i planen, men vil 
bemerke at krav til renovasjonsvirksomheten bør stilles 


Tas til etterretning 
 







som materialgjenvinning eller inkl. energigjenvinning, 
ikke generelt som gjenvinning. 


2. IØR er positiv til å utrede produksjonsanlegg for 
biobrensel i Indre Østfold. 


3. IØR er positive til å kunne bidra i det videre arbeid 
innen fornybar energi og/eller biobrensel. 


I tillegg er det noen kommentarer til teksten i planen 
vedrørende det som omhandler avfallshåndteringsområdet. 


 


Forslag til 
omformuleringer i 
teksten gjennomføres 
i samråd med IØR. 


     
20.12.2010 Indre Østfold 


Ungdomsråd 
Nr. 1-6 side 1 • Det bør etableres bedre kollektivtilbud mellom 


tettstedene og byene i Indre Østfold, og bedre 
forbindelse mellom jernbane og buss. 


• Det foreslås mindre busser mellom tettstedene som kan 
gi ungdom et bedre tilbud og som er bedre for miljøet. 


• Bussholdeplassene må tilrettelegges med bussbuer for 
skydd mot vær og vind og større steder bør ha varme 
venterom. 


• Info.tavler og nettbasert informasjon må moderniseres 
og tilpasses dagens teknoligi. 


• Busser bør gå på miljøvennlig drivstoff. 
• Det bør etableres tyverisikre sykkelparkeringer ved 


jernbanestasjoner og bussholdeplasser. 
 


Tiltakene innenfor 
transportområdet 
vurderes mot 
foreslåtte tiltak i 
planen for eventuelt 
tilførsler og 
justeringer. 


     
13.01.2011 Marker Bondelag Nr. 1-2 side 1 • De ser det som noe utfordrende at landbrukskontorer 


skal sikre rammebetingelser for å øke andelen 
økologisk drift med 15% fra 2011 nivå innen 2020. Det 
må komme øremerkede midler utover det som kommer 
i dag. 


• Punkt med reduksjon av nitrogengjødsel i jordbruket 
med 10% i planperioden er til dels vanskelig å forstå 


Tas til orientering 
 
Alle sektorer er ment 
å måtte å måtte bidra 







hensikten med pga. bøndene forholder seg til balansert 
gjødsling/gjødselplaner allerede i dag. 


 
17.01.2011 Trøgstad Bondelag Nr. 1-7  side 1-2  • Med bakgrunn i at andre sektorer har hatt stor økning i 


klimagassutslipp og vil fortsette å øke dersom ikke det 
settes inn virkemidler eller legges opp til en annen 
politikk. Det foreslås at det  først og fremst brukes 
ressurser på å redusere i de sektorer som har hatt 
økning. Landbruket har hatt stabilt utslipp i hele 
måleperioden fra 1990 – 2007.  


• Det stilles seg positivt til at kommunene vil 
tilrettelegge for økt bruk av bioenergi og biogass.  


• Det bør stilles krav til utbyggere om å tilrettelegge for 
vannbåren varme.  


• Fellesanlegg for produksjon av biogass bør kunne 
gjennomføres. 


• Jorddrenering er et effektivt tiltak som bedrer effekten 
for klimagassreduksjon.  


• Forbedring av utnyttelsen av nitrogen i husdyrgjødsel 
og mineralgjødsel vil redusere lystgassproduksjon. 
Midler til tiltak bør gjøres tilgjengelige. 


• Uten en vesentlig bedring av utbyggingen av 
kollektivtilbudet, vil p-avgift straffe all virksomhet 
som ikke er sentrumsnær. 


Tas til orientering. 
Kommentere at alle 
sektorer i Norge er 
forventet å måtte 
bidra   
 
 


17.01.2011 Ytre Hobøl 
Bygdekvinnelag 


Kommentar 1 
Minske 
transport/energibruk, 
bygge opp om 
tettstedsstrukturer 
 
Kommentar 2  
Holdningsskapende 


Settes stor pris på plan om redusert klimagassutslipp og 
energibruk.  


• Støtter punkt om grønne områder og gang- sykkelveier 
og det som står om redusert transport. Ønskelig å 
beholde og videreutvikle Ytre Hobøl/Ringvoll, 
utbyggingsformål og økt tilrettelegging av friluftsliv, 
slik at behovet for biltransport reduseres.  


• Støtter at det skal tilbys skolens mellomtrinn et miljø- 


Ivaretatt i plan. Tas 
til orientering. 







arbeid 
 
 


og klimaprosjekt. 
• Støtter ”gå til skolen kampanjer” og oppfordring til 


foreldre/barn om at de går en bit frem til skolen fra 
busstopp eller dropp-soner.  


• Støtter strategi om utbyggingsområder sees i 
sammenheng med kort avstand til sentrale vei- og 
kollektivtilbud. 


 
18.01.2011 Norges Vassdrags 


og 
Energidirektorat 
NVE 


Nr 1 er 2.avsnitt  Klima- og energiplanen bør sees i sammenheng med en del 
forhold tilknyttet områdekonsesjonær, bygningseiers plikt til 
bl.a energimerke bolig, til å gjennomføre energivurderinger.  


Ivaretas i plan under 
Enøk-strategier og 
tiltak, bl.a arbeidet 
ved Enøk-ansvarlige 
i kommunene 


  Nr 2 er 3-6.avsnitt  Følge opp energilovens forskrift om energiutredninger og årlig 
energiutredningsmøte tillagt områdekonsesjonær. Kommunene 
anbefales å engasjere seg i arbeidet.  


Tas til orientering 


  Nr 3 er avsnitt 7-9 Yrkesbygg over 1000m2 (og en del andre krav) skal ha 
gyldig energiattest – krever kompetanse (se 
www.energimerking.no) 


Tas til orientering 


  Nr 4 er avsnitt 10 Fra 1. Januar 2012 innføres ordning med Grønne 
sertifikater i Norge (pålagt strømleverandør). 
Kjøpeplikt bestemmes politisk. 


Tas til orientering 


  Nr 5 er avsnitt 11-12 Klimatilpassing i arealplanleggingen fordrer 
hensynssoner (flom, erusjon, skred) med forslag til 
avbøtende tiltak. Se NVEs retningslinje nr. 1/2008 på 
www.nve.no.  Positivt at planforslaget har ”føre var” 
holdning og strategier som tar hensyn til disse farene.  


Tas til orientering. 
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ISKALD FEILBEREGNING 


Vi har skapt så mye klimakluss 


At klodens iskalde soner smelter. 


Når temperaturen går fra minus til pluss 


Er det noe som ikke rimer. 


 
- Dag Evjenth 
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FORORD  


Kommunene i Indre Østfold forpliktet seg i desember 2008 til å delta i en felles prosess for å utarbeide 
en felles klima- og energiplan. Planen foreligger nå, og skal behandles som kommunedelplan i alle 
kommunene.  
 
Planens virketid er 2011-2020 og det er satt ambisiøse mål på vegne av regionen. Vi skal til sammen 
redusere klimagassutslippene og energiforbruket i regionen med 20 % innen 2020, ut i fra 2007-nivå. 
Dette er ambisiøse mål for et arbeid som ikke innebefatter kjøp av kvoter i utgangspunktet.  Tiltakene 
har ofte lang virkningstid, så det er viktig å komme i gang. Med denne planen forplikter vi oss på 
konkrete mål som også innebærer at vi bruker hverandres kompetanse gjennom eksisterende og nye 
fellesarenaer.  


Planen har, foruten hovedmålene, i seg konkrete strategier og tiltak som på sikt skal føre til et endret 
forbruksmønster i samfunnet som helhet. Kommunene har en rekke virkemidler. Spesielt den nye 
plan- og bygningsloven gir kommunene et godt utgangspunkt for å stille tydelige miljøkrav. Vi besitter 
også en unik mulighet til å påvirke adferd og holdninger hos våre yngste innbyggere og vi kan være 
med å vri produksjon av varer og tjeneste i retning av mer miljøvennlige løsninger gjennom 
anskaffelser. For å nå resultater, må vi ha tydelige mål og vi må jobbe i felleskap. Kommunene står 
som felles eiere av sentral infrastruktur og energiproduksjon som gjør oss i stand til å bruke 
kommunenes selskaper for å nå målene. Kort sagt, har vi virkemidlene tilgjengelig, men mangler en 
felles forpliktelse til å ville noe samlet på vegne av regionen. Denne planen forplikter hver og en enkelt 
kommune til å samarbeide også utover det samarbeid vi allerede har. Det forutsettes at det i 2011 
avsettes organisatoriske ressurser og i 2012 økonomiske ressurser. 
Jeg håper at vi nå har det felles verktøyet som er nødvendig for å iverksette konkrete tiltak som gir 
effekt i vår region. Denne planen har også et viktig folkehelseperspektiv ved at den både berører 
mindre bruk av bil og med det redusert utslipp, endrede levevaner eller forbruksmønster og bedre 
tilrettelegging av gå, sykle og utbyggings skjermede areal ved f.eks grønne drag i landskapet.   


 
Det er en spennende tid Indre Østfold er inne i. Vi vet at underveis med utformingen av planen jobber 
de fleste kommunene med ulike miljøprosjekter som i seg selv vil bidra til å nå planens hovedmål. 
Samtlige kommuner er kommet godt av sted når det gjelder satsing på ENØK-prosjekter i bygg, 
Aremark har et spennende biofyringsanlegg som forsyner alle offentlige bygg med miljøvennlig energi. 
Østfold energi har et avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad og Indre Østfold Renovasjon IKS forsyner 
egen fyllplass og Askim, Spydeberg og Hobøl avløpssamarbeid med gass. Elektriske ladepunkter for 
el-bil, sykkelbyprosjekt  i Askim og Eidsberg er andre eksempler på gode og målrettede tiltak som er 
underveis.  
 


På vegne av Indre Østfold Regionråd 


Trygve Westgård  


-leder- 
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KAPITTEL  1  ‐ SAMMENDRAG        


 


1.1  HOVEDTILRÅDNINGER 


Klima- og energiplan for Indre Østfold har som hovedmål at hver kommune skal redusere 
klimagassutslipp med 10 % i handlingsplanperioden og 20 % innen 2020. Innen  2020 skal 
kommunene redusere energiforbruket med 20 %. En forutsetning for å nå disse målene er at 
dette arbeidet må starte umiddelbart. 


Planens visjon er å gjøre Indre Østfold klimanøytral i løpet av 2030 og gjøre kommunene i 
fellesskap fortjent til betegnelsen ”Miljøregionen Indre Østfold”.  
 
Planen tar utgangspunkt i statussituasjonen pr 2007 for utslipp og energiforbruk og 
konkretiserer en rekke tiltak som på kort og lang sikt vil bidra til at regionen som helhet 
oppnår måltallene. Planen har status som kommunedelplan etter plan- og bygningsloven og 
skal rulleres hvert 4 år. Ved rullering i 2014 skal det rapporteres kommunevise måltall i 
forhold til 2007-nivå. Miljøverndepartementet skal utarbeide en veileder som vil sette krav til 
metodikk for måling av tiltak i kommunene. Det er ventet at denne vil være tilgjengelig ved 
rullering i 2014. 


Kommunen har et ansvar og en unik mulighet gjennom rollene som samfunnsutvikler, 
regulator og myndighetsutøver til å påvirke og endre adferd i egen organisasjon og 
samfunnet for øvrig. Kommunene sitter som eier av infrastruktur og produksjon innenfor 
både vann, vei, renovasjon og energi, tjenester som er svært sentrale verktøy for å oppnå 
planens hovedmål. Kommunenes regulatorrolle innen arealforvaltning, jordbruk og skogbruk 
skal utnyttes for å sikre miljøperspektivet og en bærekraftig utvikling i tråd med planens 
hovedmål. Kommunene har også en unik mulighet til å utvikle gode miljøholdninger hos barn 
og ungdom spesielt og innbyggerne generelt. Som innkjøper av varer og tjenester, er 
kommunene i en særstilling til å påvirke produktviklingen ved å stille miljøkrav som 
tildelingskriterium i anskaffelsesprosessen. Det forutsettes at kommunene forankrer og følger 
opp planens tiltak i felleskap.  


6 


 
Tegning: Øisteins blyant 
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Tiltakene må gjennomføres med det for øye at det er flere viktige dimensjoner som må 
samspille. På kort sikt må kommunene sikre en organisatorisk ramme for arbeidet, i egen 
kommune og i fellesskap. En samhandlingsgruppe innenfor miljø, skal ha som hovedansvar 
å følge opp planen. I tillegg skal det utpekes ENØK-ansvarlig fra kommunene som skal rådgi 
egen kommune og sikre oppfølging av ENØK-tiltakene i planen. Miljø skal inn i lederavtaler 
og lederprogrammer og på den måten sikre et helhetlig fokus i organisasjonen.   


I arealpolitikken er det pekt på at kommunene besitter de nødvendige virkemidlene gjennom 
funksjon som arealforvalter, grunneier og lokal planmyndighet. Fremtidsrettet og miljøvennlig 
arealplanlegging skal redusere både innbyggernes og næringslivets transportbehov. Grønne 
områder og gang- og sykkelveier skal sikre lokale natur- og rekreasjonsmuligheter og 
redusert transport. Kommunene skal legge miljøføringer i energiforsyning ved oppføring av 
nye næringsområder og boliger, og bidra til å informere om de ulike alternativene og 
støtteordninger som finnes for blant annet energisparende tiltak. 


Utslippene fra stasjonær forbrenning som energibruk i bygninger og lignende, representerer 
den nest største utslippskilden. Det skal stilles bygningstekniske energi- og klimakrav ved 
nybygg og gammel bygningmasse skal ved renovering, sikres tilsvarende krav. Dette vil 
medføre redusert energiforbruk.  Samtidig skal kommunene legge til rette for økt andel 
fornybar energi etter hvert som fjernvarmeutbygging og biobrensel blir mer lønnsomt.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Tegning: Øisteins blyant 


Planen omfatter tiltak for å vri energiproduksjon i retning av mer fornybar energi og redusere 
utslipp av klimagasser. Samtidig er klimatilpasning også et svært viktig område som 
kommunene har et reelt ansvar for å sikre gjennom bl a areal- og reguleringsplaner gjennom 
et ”føre-var”- prinsipp. I den forbindelse er ROS-analyser og tiltak innenfor jordbruk og 
skogbruk sentrale områder som kommunene må ha et fokus på. Det er allerede utarbeidet 
en statlig klimamelding for landbruket som kommunene i dag legger til grunn for sektorens 
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utslipp og energibruk.  Det foreligger også en kommunedelplan for avfall innenfor IØR-
området som skal rulleres i 2011. Det vil da være sentralt å sikre at føringer fra klima- og 
energiplanen legges til grunn for avfallssektoren. Klimatilpasningsdimensjonen som ligger i 
etableringen av de nye vannregionene er også eksempler på pågående arbeid som vil bidra 
til å nå målet. 
 
Planene viser også på hvilke områder kommunen skal legge miljøføringer, som f eks 
utbyggingstetthet og krav om alternative energikilder ved utbygging av boliger, næringsbygg 
og offentlige bygg. I den anledning er kommunenes rolle overfor konsesjonær ved tildeling av 
konsesjon, viktig å definere slik at rammeverket for etablering av miljøvennlig 
energiproduksjon tilrettelegges i de kommunale planene. 
 
Planen skal være et underlag for alle beslutninger som involverer energibruk og 
klimaspørsmål. Helhetstenkningen i dette arbeidet betyr at kommunene i fellesskap får et 
felles grunnlagsdokument som legger føringer for et systematisk klimaarbeid og som gir 
innspill til videre handlingsplanoppfølging og budsjettarbeidet i årene fremover. Det 
kommunale handlingsrommet er definert mer spesifikt i strategi og tiltaksdelen (kapittel 6).        


For å lykkes i videre arbeid i regionen og i kommunene, er det viktig å ta tak i de foreslåtte 
tiltak og innlemme klimaplanarbeidet mot budsjettarbeidet i kommunene og 
tilskuddsmulighetene mot staten. Kommunesektoren trenger også statens hjelp for å få til 
satsningen raskt nok fremover. Kvotekjøp er et alternativ som skal vurderes i 2014. I den 
anledning arbeider KS for at kommunenes klimaplaner og effektmål av redusert CO2 –
mengde legges til grunn for å forhandle tilskudd.   
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Tegning: Øisteins blyant 
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1.2  HOVED‐ OG  DELMÅL  FOR  KLIMA‐ OG  ENERGIPLANEN  


Hovedmål 1: Klimagassutslippene skal innen 2020 reduseres med 20 % i forhold til 2007‐nivå 


Hovedmål 2: Det totale energiforbruket innen 2020 reduseres med 20 % i forhold til 2007‐nivået 
med hovedvekt på fossilt brensel.  


 Delmål 1 Utslipp fra transport (mobile kilder) skal reduseres med 20 % fra 2007 nivå innen 
2020. 
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 Delmål 2 Utslipp fra energi til oppvarming (stasjonær forbrenning) skal reduseres med 20 % 
fra 2007-nivå innen 2020. 


 Delmål 3 Utslipp fra avfall og landbruk og industri skal reduseres med 10 % innen 2012 og 20 
% fra 2007-nivå innen 2020. 


 Delmål 4 Andelen materialgjenvinning i regionen økes til 60 % innen 2020. 


 Delmål 5 Minimum 20 % av energiproduksjonen fra lokale kraft- og /varmeverk i Indre Østfold 
skal baseres på fornybare energibærere.  


 Delmål 6 Minst 50 % av det stasjonære energiforbruket i Indre Østfold skal dekkes av andre 
energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel.  


Tabell 5 og 6  i kapittel 6 konkretiserer hva målene innebærer av reduksjoner innenfor energi og 
klimagassutslipp pr kommune. 


 


 


1.3  STRATEGIER  OG  TILTAK  


 Det er utarbeidet 5 strategier som følger hoved- og delmålene: 


1. Kommunen skal i samarbeid med de øvrige kommunene i regionen sørge for en 
hensiktsmessig organisering av klima- og energiarbeidet i egen organisasjon, mot 
innbyggerne og næringslivet. 


2. Energiforbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i regionen, øke 
andelen alternativ energi og endre forbruksmønster. 


3. Kommunen skal stille tydelige energi- og miljøkrav i kommuneplanens arealdel og ved endring 
i kommunens servicestruktur. 


4. Kommunen skal sikre rammebetingelser for en bærekraftig forvaltning av landbruksnæringen.  


5. Kommunen skal forebygge ulykker ved ras, skred og flom gjennom et føre-var prinsipp i 
planleggingen og ved utbygging. 


Hver strategi følges av konkrete tiltak som skal igangsettes (kap 6.4) 
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KAPITTEL  2  ‐ INNLEDNING    


2.1  HVORFOR  EN  KLIMA‐ OG  ENERGIPLAN  


Kommunen har en sentral oppgave som samfunnsutvikler, som produsent av 


e 


 som regulator og myndighetsutøver overfor innbyggerne, lokalt og 


r 
t kan 


amtidig er kommun
slippene 


t om å oppfylle den langsiktige visjonen, et 


velferdstjenester, som eier av infrastruktur og som ivaretaker av lokaldemokratiet. Som 
samfunnsutvikler fordrer denne rollen å være fremtidsrettet og sikre en utvikling som ikk
gagner bare vår generasjon, men også de fremtidige generasjoner. Til disposisjon har 
kommunene mulighet til å sette egne tiltak og mål på dagsorden gjennom selvstendig 
politiske vedtak.  


Kommunen i rollen
regionalt næringsliv, har en rekke verktøy gjennom ulikt lov- og forskriftsverk som gir 
mulighet for å sikre en bærekraftig utvikling.  Å redusere energiforbruket og sikre en 
bærekraftig samfunnsutvikling innebærer at kommunene legger en lokalpolitisk 
egeninteresse i klima- og energiarbeidet. Den felles klima- og energiplanen slik den e
utformet har i seg intensjonen og ønske om å sette noen klimaavtrykk, avtrykk som bes
settes gjennomen felles innsats, på tvers av kommunegrensene.  


  
 


 


 


 


 


 


 
Tegning: Øisteins blyant  


S ene sentrale aktører for at Norge som nasjon skal oppfylle de 
overordnede målene som er vedtatt. Klimaforliket innebærer et kutt i de nasjonale ut
på 15-17 millioner tonn CO2 innen 2020 og klimanøytralitet innen 2030 ut i fra et 1991-nivå. 


Klima- og energiplanen for Indre Østfold har status som kommunedelplan og har i seg en 
handlingsdel for hvordan kommunen skal arbeide med energi- og klimaspørsmål i tiden frem 
til 2020.  Planens visjon er ambisiøs, vi skal strekkes oss etter å bli klimanøytrale i 2030 og 
stå inne for å kunne kalle oss ”klimaregionen Indre Østfold”. Dette innbærer en helhetlig 
tilnærming ved at kommunene i fellesskap og hver for seg prioriterer og iverksetter konkrete 
tiltak som ledd i et felles mål og felles strategier.  
 
Denne planen skal forplikte kommunene i arbeide
arbeid som enklere nås dersom kommunene forankrer og arbeider i fellesskap med å utvikle 
langsiktige og bærekraftige energiløsninger.  
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ommunene eier i fellesskap flere sentrale selskaper innenfor avløp, renovasjon og energi 


r 


K
som må få tydelige signaler fra sine eiere om å bidra i det felles løftet. Tilgang på lokale og 
fornybare energiressurser og vurdering/produksjon av fremtidige energi og klimaløsninger, e
stikkord for de krav eierne skal stille til sine selskaper og samarbeidspartnere.  
 


2.2  ORGANISERING AV KLIMA‐ OG  ENERGIPLANARBEIDET I  INDRE  ØSTFOLD.  


Regionrådet vedtok desember 2008 å utarbeide en felles klima- og energiplan for de 10 


g 
ruk 


mannsutvalget. Regionrådssekretær er styringsgruppas 


t 


tt i 
 


 


 


 


 


 


Indre Østfoldkommunene Aremark, Marker, Rømskog, Spydeberg, Askim, Eidsberg, 
Skiptvet, Hobøl, Rakkestad og Trøgstad. Arbeidet er støttet økonomisk av Enova SF o
fylkesmannen. Grunnlagsmateriale knyttet til status og prognoser for utslipp og energiforb
er levert av Nettkonsult AS. 


Styringsgruppe for prosjektet er råd
daglige representant og prosjekteier. Askim kommune har hatt prosjektledelsen, v/Lars Tore 
Martinsen. Hver kommune har i prosjektet oppnevnt en klimakontakt som har koordinert 
arbeidet inn mot egne kommuner. I tillegg har det vært nedsatt 3 temagrupper for arbeide
med hovedstrategier og tiltak innenfor Avfall og energi, Næring og landbruk og Areal og 
transport. Klimakontaktene har stått bak arbeidet med utarbeiding av planutkast og delta
planprosessen for øvrig med kurs, befaring, høringsmøter med befolkning og politikere etc.  


Prosjektleder fra KS kommunenettverk Østfold og Akershus har også deltatt i planprosessen 
sammen med temaarbeidsgruppene og flere representanter fra Østfold fylkeskommune og 
fylkesmann. 


 


2.3  PLANENS  OPPBYGNING 


Planen bygger på en status- og målbeskrivelse av energi- og klimagassutslipp i hver enkelt 


Kapittel 1 er et sammendrag av visjon, mål og strategier for klima- og energiarbeidet i 


 den felles planen og organisering. 
ene er bundet av. 


il 2020, basert 


dmål og delmål for prosjektet, og angir 5 strategier for å nå målene. 


Tegning: Øisteins blyant 


kommune i Indre Østfold og regionen som helhet.  


regionen for perioden 2011-2020. 
Kapittel 2 beskriver bakgrunnen for
Kapittel 3 beskriver hvilke nasjonale og internasjonale føringer kommun
Kapittel 4 beskriver statussituasjonen i 2007 som er utgangspunktet for vurderinger og 
måloppnåelse i 2020, fordelt på ulike energibærer, sektorer og kommunene. 
Kapittel 5 angir prognosene for klimautslipp og energiforbruk i perioden frem t
på de historiske tallene. 
Kapittel 6 beskriver hove
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r en utdypning av kap 5 og 6. 


Fakta om CO2 utslipp og 
drivhuseffekten 


Jordens atmosfære virker 
omtrent som glassrutene i et 
drivhus. Sollys slippes gjennom 
atmosfæren mens varmestråling 
absorberes og reflekteres av 
atmosfæren. Den viktigste 
gassen i atmosfæren som står for 
drivhuseffekten er vanndamp 
(H2O) men det er karbondioksyd 
(CO2), metan (CH4) og lystgass 
(N2O) som vanligvis omtales som 
klimagasser. Den naturlige 
drivhuseffekten er en 
forutsetning for livet på jorda 
ved at gjennomsnittlig 
temperatur er 15 grader og ikke 
19 som den ellers ville ha vært. 
En økning av karbondioksyd, 
metan og lystgass, vil føre til at 
drivhuseffekten blir kraftigere og 
at temperaturen øker. Det er stor 
enighet om at 
middeltemperaturen på jorden 
har økt og forskere mener at 
dette skyldes menneskeskapt 
klimagassutslipp, hvor en 
vesentlig del skyldes forbrenning 
av fossile brennstoffer. Endringer 
i klimaet kan blant annet føre til 
endringer i temperatur, 
nedbørsmengde, luftfuktighet, 
vindstyrke, vindretning, 
trykkforhold, skydekke og 
solinnstråling. Følger av 
klimaendringene kan være at 
havnivået stiger og at det 
biologiske mangfoldet endres. I 
global sammenheng er det særlig 
temperatur som blir brukt for å 
måle langtidsutviklingen av 
klimaet.  


Videre beskrives en rekke konkrete tiltak, og er sin helhet grunnlag
for politisk vedtak. 
Kapittel 7: Aktuelle linker 
Vedlegg 1 (statusdelen) e


 


 


2.4  BRUK  AV  TALLGRUNNLAG FOR BEREGNING  AV  
ENERGIREDUKSJON  OG KLIMAGASSUTSLIPP  FREM  TIL  2020  


Når det gjelder beregning av utslipp fra nasjonalt nivå til 
åde i forhold 


er. Det 


t en har et 
ar 


re 


s 


kommunenivå, er det i dag flere måter å gjøre dette på, b
til utgangsnivå og selve beregningsmetoden.  Det er fortsatt ingen 
klare statlige føringer for hvilken beregningsmetode som skal 
benyttes. Kommunene har derfor ulik grunnlag i sine vurdering
er ikke valgt å sette av stor plass til å vurdere de ulike 
beregningsmetodene som eksisterer. Det viktigste er a
utgangspunkt for å måle effekt av tiltakene som iverksettes, og vi h
derfor valgt å legge til grunn 2007-nivået både i hovedmålene og 
delmålene. Dette forenkler kommunikasjon om hovedtallene og 
målingene som skal skje i 2014 ved rullering. Imidlertid må vi væ
klar over usikkerheten og feilmarginene når landstall i stor grad  
fordeles pr. innbygger og kommuner. Beregningsmodellene jobbe
videre med og vil måtte forbedres. 


 KAPITTEL  3 ‐ NASJONALE  OG  INTERNASJONALE FØRINGER    


Kommunene skal forholde seg til målsettingene som Stortinget har vedtatt, 


 som 
og som igjen er utarbeidet i et internasjonalt fellesskap. Klima og 
energiplanen utfyller på den måten de overordnede målene Norge
nasjon har satt, og konkretiserer hvordan Indre Østfold skal bidra.  
 


3.1  NASJONALE  FØRINGER  KLIMAUTSLIPP  


Norge har gjennom Kyotoprotokollen forpliktet seg til en maksimal økning i 
 


ttigheter fra 


 


orges oppfølging av Kyotoprotokollen ble vedtatt i Stortingsmelding 29 


 satt til 


klimagassutslippene på 1 % i forhold til 1990-nivået. Som ledd i protokollen,
skal økte utslipp over dette kompenseres gjennom såkalte 
utslippsrettigheter. Eksempler på dette er kjøp av utslippsre
andre industriland eller finansiering av godkjente prosjekter for 
utslippsreduksjoner i utviklingsland, det som kalles "den grønne
utviklingsmekanismen" ("Clean Development Mechanism").  
 
N
(1996-1997). Regjeringen har videre fulgt opp med Klimameldingen 
(Stortingsmelding 34 (2006-2007), hvor den nasjonale målsetting ble
ytterligere å øke vårt krav med 10 %. Dette innebærer at Norge samlet kan 
slippe ut 38,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var de 
nasjonale utslippene av klimagasser i 1991 42,6 millioner tonn CO2-
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ekvivalenter. I 2006 økte imidlertid utslippene til 52,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en økning på 22 
% (SSB).  


Klimameldingen ble etterfulgt av det såkalte ”klimaforliket” i januar 2008. Dette var et felles klimaforlik 
mellom regjeringspartiene (AP, SV og SP) og de tre opposisjonspartiene (H, Krf og V), og ga 
grunnlaget for en langsiktig klimapolitikk i Norge.  
Hovedmålsettingen i forliket er at Norge skal være karbonnøytral i 2030, med delmål om en reduksjon 
av nasjonale klimagassutslipp med 30 % innen 2020. Noen av tiltakene som skisseres er at 2/3 av 
utslippsreduksjonene av klimagasser skal tas i Norge, at oljekjeler skal fases ut ved hjelp av 
støtteordninger og at energibruk i bygg skal effektiviseres. I tillegg vil staten:  
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 sette krav til energieffektivisering i alle sektorer 


 sikre rammebetingelser for energibruk i form av utslippskrav, miljøavgifter og teknologiutvikling 


 redusere bruk av fossile brensel 


 kreve behandling av metangass i avfallsdeponi og gjødselanlegg 


 gode støtteordninger for klimavennlige tiltak i ulike sektorer 


 støtte forskning på ny fornybar energi som offshore vindkraft og hydrogensamfunnet 


  støtte forskning på CO2-lagring  


 


3.2  NASJONAL  ENERGIPOLITIKK    


Stortingsmelding 29 (1990-99) la til grunn en samlet reduksjon av energiforbruket på 12 TWh 
innen 2010, en utvikling som innebar å begrense energiforbruket vesentlig mer enn om 
utviklingen overlates til seg selv. Meldingen skisserte også en økning på 4 TWh mer 
vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder, varmepumpe og spillvarme innen år 
2010 og bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer 3 TWh innen 2010. Olje og 
energidepartementet har senere varslet at det totale reduksjonsmålet økes fra 12 til 30 TWh 
innen 2016. Det er opprettet et energifond på 200 milliarder, i tillegg til 700 mill årlig som 
ENOVA i dag disponerer. Olje- og energidepartementet varslet videre følgende tiltak for å nå 
reduksjonsmålet som kommunene skal ta i bruk:  


 styrke infrastrukturen for fjernvarme 


 stimulere til energieffektivitet og oppvarming basert på fornybar energi i 
husholdningene 


 etablere vrakpantordning for oljekjeler 


3.2  1  VANNKRAFTPRODUKSJON  OG ELEKTRISITET  SOM  ENERGIKILDE 
Den nasjonale energipolitikken og målene som knytter seg til energireduksjon og endret 
produksjon, er i stor grad preget av at kraftbransjen er en del av et nordisk marked, og at vi 
har forpliktet oss gjennom EUs hovedmål om 20 % reduksjon av energiforbruket og 20 % 
fornybar energi som energibærer. Dette innbærer å øke andelen av andre energikilder enn 
elektrisitet og at bruk av elektrisk energi i Norge skal reduseres. Dette til tross for at vi 
produserer klimanøytral elektrisitet i vannkraftverkene. Årsaken er at økt forbruk av 
elektrisitet medfører import av elektrisitet som medfører klimagassutslipp i andre land. Økt 
forbruk av elektrisitet i Norge kan dermed bidra til høyere utslipp globalt.  
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3.3  INTERNASJONALE FØRINGER   


FNs klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) er en internasjonal 
institusjon bestående av flere hundre regjeringsrepresentanter og vitenskapsmenn. Deres 
arbeidsoppgave er å åpent og objektivt vurdere den beste naturvitenskapelige, tekniske og 
samfunnsøkonomiske informasjon om klimaendringer. Klimapanelet gjennomfører ingen 
forskning selv, men vurderer arbeid utført av forskere og eksperter fra hele verden. IPCC 
kan, med bakgrunn i arbeid gjennomført i perioden fra etablering i 1988 og frem til i dag, 
konkludere med at globale klimaendringer uten tvil foregår, og etter all sannsynlighet skyldes 
menneskelig påvirkning. 


Klimapanelet har lagt frem fire hovedrapporter. Hver og en av disse har bidratt til milepæler i 
det internasjonale klimaarbeidet. Den første hovedrapporten fra 1990 la grunnlaget for 
klimakonvensjonen vedtatt i Rio de Janeiro i 1992. Hovedrapportene fra 1995 og 2001 var 
grunnleggende for Kyotoavtalen (1997) og implementeringen av denne. Den fjerde og siste 
hovedrapporten kom i 2007 og utgjorde det fagmessige grunnlaget for den internasjonale 
klimakonferansen i København i 2009.  


Fra Norges, og flere andre i-lands side, var det ønsket en ambisiøs avtale om utslippskutt 
som følge av Københavnkonferansen. Det ble oppnådd enighet om at oppvarmingen av 
jordkloden skal begrenses til 2 grader over et før-industrielt nivå og at det skal settes av store 
summer til klimatiltak i u-land. Det ble imidlertid ikke enighet om klare globale utslippsmål 
eller at en juridisk bindende og oppfølgende avtale ble vedtatt i 2010. Hovedproblemene 
under forhandlingene var knyttet til konflikter mellom u- og i-land, både i forbindelse med 
forhandlingsgrunnlaget og tiltaksansvaret. Som et resultat, blokkerte enkeltland for den 
nødvendige konsensus om avtalen. Avtalen har derfor ingen annet formell forankring i 
forhandlingene enn at partskonferansen tok den til etterretning. Det er derfor uklarhet knyttet 
til hvilken rolle avtalen vil spille for det 
videre arbeidet. Figur 1 viser historiske 
utslipp og feremskrivinger til 2010. Her er 
Norges Kyoto-måle illustrert med en 
stiplet linje. 


Samtidig skal avtalen vurderes i 2015, og 
man vil i den forbindelse også vurdere 
mer ambisiøse langsiktige målsettinger. 
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Figur 1 Utviklingen av klimagassutslipp historisk 1990‐2006 og 
fremskrivning til 2010. Stiplet linje er mål etter Kyoto 2010  
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KAPITTEL  4  ‐ STATUS  FOR  ENERGI‐ OG  KLIMAUTVIKLING  I  INDRE  ØSTFOLD  2007 


Når kommunene i Indre Østfold forplikter seg til så ambisiøse mål som planen legger opp til, 
er det sentralt å ha en felles referanseramme for beregning av utslipp 


Planen tar derfor utgangspunkt i 2007-tall da dette er de siste historiske tallene som kan 
fremskaffes. Alle målingstall benyttet i planen er fremskaffet av Nettpartner AS1. Dette 
kapittelet er et sammendrag av den vedlagte statusdelen.  
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Tallene vil være referansetall for å måle effekten av 
tiltakene ved rullering av planen i 2014.  Dette gjelder 
energiforbruk fordelt på type energibærer, fordeling 
mellom kommunene og i forhold til sektor. 
Tilsvarende gjøres for klimagassutslipp. 


Når det gjelder energiforbruk er det kun tatt hensyn til 
direkte energiforbruk og direkte klimagassutslipp i 


kommunene da det per i dag ikke er noe standard som gjør det mulig å regne på indirekte 
forbruk og utslipp. Når det gjelder klimakonsekvenser for forbruk av elektrisitet i Norge, er 
dette satt til null i statusen da det er benyttet tallmaterial fra SSB som ikke beregner 
klimagassutslipp knyttet til forbruk av elektrisitet. Tabell 1 angir totalutslipp av klimagasser og 
faktisk energiforbruk pr 2007.   


Status IØ 2007  Forbruk 


Totalt 
energiforbruk 


1 681 GWh 


Totalt 
klimautslipp 


361 895 tonn CO2 ekvivalenter 


Tabell 1 status forbruk Indre Østfold 2007 


4.1  STATUS  ENERGIFORBRUK  2007 


Energiforbruket deles gjerne inn i to kategorier, stasjonært og mobilt. Totalt energiforbruk er 
summen av stasjonært og mobilt energiforbruk.  Stasjonært energiforbruk er all energi knyttet 
til drift av husholdninger, bygningsmasser og øvrig stasjonære enheter, som elektrisitet, 
biobrensel, petroleum, gass og avfall. Til mobilt energiforbruk knytter det seg energiformer 
benyttet i transport og veinett, både offentlig og privat. Tabell 2 viser status for de ulike 
energikategoriene pr 2007 i Indre Østfold.  


Tabell 2 totale energiforbruk fordelt på stasjonært og mobilt energiforbruk 2007 IØ 


Status energiforbruk 2007 IØ Forbruk 


Stasjonært energiforbruk  980 Gwh 


Mobilt energiforbruk  701 Gwh 


Totalt energiforbruk 1681 GWh 


                                                                 


1 Nettpartner er et selskap som leverer tallmateriale for ENØK‐analyser og som bl a Eidsberg kommune og 
Østfold Energi allerede har benyttet.  
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4.1.1  TOTALT  ENERGIFORBRUK  INDRE  ØSTFOLD  2007    


Sammenlignet med de øvrige kommunene i Østfold og landet for øvrig, var det 
gjennomsnittlig totale energiforbruk per innbygger i Indre Østfold noe lavere, 
30 225 kWh/innbygger. Fordelingen mellom kommunene i Indre Østfold viser at Marker 
kommune har det høyeste mobile energiforbruket per innbygger, mens Askim hadde det 
høyeste stasjonære energiforbruket per innbygger. Skiptvet hadde det laveste mobile 
energiforbruket. Se figur 2.  Det var allikevel små variasjoner mellom kommunene, 
variasjoner som kan relateres til geografi og innbyggertetthet.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 4.1.2  TOTALT  ENERGIFORBRUK  INDRE  ØSTFOLD  FORDELT  PÅ  BRUKERGRUPPER 


En sammenstilling av energiforbruket fordelt på ulike brukergrupper er interessant å vurdere 
da tallene kan gi grunnlag for å vurdere treffsikkerheten i forhold til tiltak. Figur 3 viser at i 
Indre Østfold var det høyeste energiforbruket innenfor veitrafikk, på til sammen 34 % av  det 
totale forbruket. Husholdningene sto for 29 % av energiforbruket, tjenesteytende og 
primærsektor sto for henholdsvis 14 og 4 % av totale forbruk.  
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Figur 2 totale energiforbruk pr innbygger (kWh/innbygger) fordelt på kommunene, regionen og landet 


Figur 3 Totale energiforbruket 2007 fordelt på 
brukergrupper 
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4.1.3 Stasjonært energiforbruk 2000‐2007 


Energiforbruk knyttet til husholdninger, industri og øvrig bygningsmasse står for mer enn 
halvparten av det totale energiforbruket. I perioden 2000 – 2005 økte forbruket av elektrisitet 
dramatisk og elektrisitet som energibærer står for brorparten av energiproduksjonen. 
Samtidig ser vi en utflating av el-forbruket i perioden 2005-2007. Når vi ser på de øvrige 
energibærerne, som biobrensel, petroleum, gass og avfall, viser tallene at disse formene i 
utgangspunket utgjør en svært liten andel av energiproduksjonen, også fikk en svak 
nedgang.  


Det er i hovedsak husholdningene, tjenesteytende sektor og industrien som er 
hovedforbrukere av all energi, og spesielt elektrisitet. Unntaket er avfall som energi som fra 
2004 økte noe, men fra en nullproduksjon. Det er Rakkestad kommune som benytter avfall til 
produksjon av prosessvarme i form av damp. 


Primærbrukerne av avfall er i perioden 2004-2007 industrien. Oppsummert viser figur 4 at i 
perioden 2000-2007 var elektrisitet hovedenergibærer og at de øvrige formene hadde en 
negativ utvikling. Unntaket var avfall, som fra 2004 ble benyttet i industrien som energikilde.  


Tegning: Øisteins blyant 
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 Figur 4 Historisk utvikling av energibærere 2000‐2007 Indre Østfold 


 


 


 


4.1.4  STASJONÆR  ENERGIFORBRUK  FORDELT  PÅ  KOMMUNENE 2007 


Energibærerne elektrisitet, petroleum, gass og biobrensel danner utgangspunktet for den 
stasjonære energiproduksjonen. Figur 5 viser en oversikt over type energibærer fordelt på de 
10 kommunene, Indre Østfold som region og landsgjennomsnitt per husholdning. Her ser vi 
at elektrisitet som energibærer står for brorparten av produksjonen.  
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Rømskog har høyest energiforbruk per husholdning i regionen med 25 326 
kWh/husholdning. Dette er høyere enn gjennomsnittet for Indre Østfold og for landet som er 
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hhv. 20 337 og 21 385 kWh/husholdning. I 2007 sto husholdningene i Rømskog kommune 
for 43 % av det totale energiforbruket. Figur 5 viser tydelig at det er elektrisitet som er 
hovedenergibæreren i husholdningene i regionen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Figur 5 Hovedenergibærere,  total energiforbruk husholdning IØ 2007   


 


4.1.5  STASJONÆRT  ENERGIFORBRUK  I  TJENESTEYTENDE  SEKTOR  2007 


Figur 6 viser det stasjonære energiforbruket i tjenesteyting per innbygger for alle 
kommunene i Indre Østfold, samt gjennomsnittet for Indre Østfold og landet i 2007 (ikke 
temperaturkorrigert). Askim har høyest energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i regionen 
med 5 414 kWh/innbygger. Dette er høyere enn gjennomsnittet for Indre-Østfold som er 
4 138 kWh/innbygger, men lavere enn gjennomsnittet for landet på 6 639 kWh/innbygger.  
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Figur 6 Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting pr innbygger IØ 2007 







 


4.2  UTVIKLING  MOBILT  ENERGIFORBRUK  2000‐2007    


Mobilt energibruk knyttes til veitrafikk og annen mobil forbrenning som anleggsmaskiner, 
traktorer, småbåter, gressklippere, kort sagt, alt mobilt utstyr i husholdningen, industri og 
tjenesteyting som går på en eller annen form for energi. Mobilt energibruk sto i 2007 for 42 % 
av det totale energiforbruket. Veitrafikken utgjør i hovedsak det mobile energiforbruket. Figur 
7 som viser utviklingen i perioden 2000-2007 illustrerer for øvrig at energiforbruket innenfor 
veitrafikken har vært høyt, men relativt stabilt.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 7 Mobilt energiforbruk fordelt på vei og annen mobil forbrenning   


 


4.2.1  MOBIL  ENERGIBRUK  2007  FORDELT  PÅ  KOMMUNENE 


Tabell 3 viser det totale mobile energiforbruket i 2007 i alle kommunene i regionen. Askim og 
Eidsberg kommune skiller seg ut med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh, mens 
Rømskog kommune er helt i nedre del av skalaen med sine 6,6 GWh. Flere av Indre Østfold 
kommunene har et høyt mobilt energiforbruk. Årsaken til det høye mobilforbruket er E 18 
mellom Norge og Sverige som går gjennom dette området.   


Tabell 3 Mobilt forbruk 2007 fordelt pr kommune (GWh) 


Askim Eidsberg Rakkestad Hobøl Marker Trøgstad Spydeberg Skiptvet Aremark Rømskog 


143,3 140,5 100,1 77,8 64,8 59,2 55,7 31 22,3 6,6 
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4.3  STATUS  KLIMAGASSUTSLIPP  


Klimagassutslipp og hvordan disse påvirker klimaet vårt, er en sentral indikator innenfor miljø 
og klimaarbeidet.  Det er bred enighet om at det haster å få ned utslippene for å unngå en 
høyere temperaturøkning og igjen redusere miljøkatastrofer i verden. Det totale utslippet av 
klimagasser i Indre Østfold i 2007 var 361 895 tonn CO2-ekvivalenter, tabell 4.  


Tabell 4 Totale klimagassutslipp Indre Østfold 2007 


 
Klimagassutslipp 2007 CO2-ekvivalenter 


Totalt 361 895 tonn 


 


 


 


 


 


4.4  UTSLIPP  FORDELT  PÅ  SEKTOR  


Mobile utslipp har de høyeste utslippene. Til sammen utgjorde privatbilisme, busser og 
lastebiltrafikk og andre mobile kilder hele 52 % av utslippene. Landbruk alene utgjorde 33 %, 
mens de stasjonære utslippene utgjorde 10 %. Se figur 8. 
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Figur 8  Klimautslipp fordelt på sektorer  
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4.4.1  DIREKTE  KLIMAUTSLIPP  FORDELT  PÅ  KOMMUNENE 2007  


Utslipp av klimagasser fordelt på kommunene i Indre Østfold viser stor forskjell mellom 
kommunene. Askim, Rakkestad og Eidsberg har markant høyere utslipp, mens Aremark og 
Rømskog har i perioden forholdsvis lave.  I Askim og Eidsberg er det klimagassutslipp fra 
mobil forbrenning som er størst, mens i Rakkestad er det prosessutslipp, hovedsaklig fra 
landbruket. Innbyggerantall og landbruk er forklaringsårsaker til de store variasjonene. Se 
figur 9.  


 


 


Figur 9 totale direkte klimagassutslipp 2007 i Indre Østfold 


 


4.4.2  KILDER  TIL  KLIMAUTSLIPP  ‐ UTVIKLING 2000‐2007  


Det har vært en reduksjon i utslipp fra stasjonær forbrenning og prosessutslipp men en 
økning i mobil forbrenning. Etter år 2000 har de mobile utslippene økt betraktelig, og blitt den 
største utslippskilden i regionen. Spesielt kommunene Askim og Skiptvet har hatt en kraftig 
økning i det mobile utslippet på hhv 39 % og 31 % fra 2000 til 2007. De resterende 
kommunene ligger på mellom 15- 20 % økning i samme tidsrom. Figur 10 viser de direkte 
klimagassutslippene i Indre Østfold, samt hvilke kilder som er årsaken til utslippene. Utslipp 
fra stasjonær forbrenning, som betyr energiforbruk i husholdningene, tjenesteyting og 
primærnæring, står for en beskjeden andel, men er likevel ansett som en kilde med stort 
reduksjonspotensial på kommunenivå. 
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Figur 10 ‐ Utviklingen totale direkte klimagassutslipp fordelt på kilder og brukergrupper 


 


 


4.4.3  KLIMAUTSLIPP  2007  PER  KOMMUNE 


Figur 11 er vist for å gjøre en enkel sammenligning mellom nabokommuner, regionen, fylket 
og landet når det gjelder klimagassutslipp for 2007 per kommune og per innbygger. 
Regionen har høyere utslipp per innbygger enn i Østfold fylke, men lavere enn i hele Norge. 
Indre Østfold slipper totalt ut 6,5 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger, mens status for hhv 
fylket og landet er 6,0 og 11,5 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger. Når det gjelder det totale 
klimagassutslipp per innbygger, ligger årsaken i innbyggertall og i hvilken grad kommunen 
har hovedveier som går gjennom kommunen. De mobile utslippene i regionen er høye. Dette 
kommer hovedsakelig av at hovedferdselsåren mellom Norge og Sverige, E18, berører 
mange av kommunene. Opp mot 25 % av all godstransport på veg mellom Norge og utlandet 
benytter E18. E18 betjener også det vesentligste av person- og godstransporten som skal til 
eller fra Indre Østfold. 
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For Rakkestad og Trøgstad er klimagassutslippet fra landbruket høyt i forhold til 
innbyggertallet, og er hovedårsaken til at kommunen har høyere utslipp per innbygger enn 
nabokommunene 


 


Figur 11:  Sammenstilling klimagassutslipp per innbygger i kommunene, regionen, Indre Østfold og landet 
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Tegning: Øisteins blyant 
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 KAPITTEL  5 ‐ PROGNOSE KLIMAGASSUTSLIPP 


Prognoser viser en antatt utvikling basert på et gitt antall tidligere års utvikling, og er et viktig 
verktøy for å se hvor man bør sette inn tiltak som har størst effekt.. I prosjektet er 2007-tall 
lagt inn som et grunnlag for å prognostisere en utvikling frem til 2020. Stasjonær forbrenning, 
prosessutslipp og mobil forbrenning er kategorier som gir et bredt utgangspunkt, jmf kapittel 
om status 2007. Prognosene illustrert i figur 12 viser en økning i klimagassutslippene i 
regionen frem til 2020. Det er i hovedsak den mobile forbrenningen som utgjorde over 50 % 
av klimagassutslippene i 2007 som videreføres i prognosene frem til 2020.  
 
For utslipp tilknyttet stasjonær forbrenning tas det utgangspunkt i prognosen for stasjonært 
energiforbruk og utslipp tilknyttet de ulike energibærerne. Når det gjelder prosessutslipp er 
disse antatt å holde seg på samme nivå som i 2007, bortsett fra utslippene fra 
avfallsdeponier, som reduseres med 3 % årlig pga. deponiforbudet som trådte i kraft i 2009. 
For utslippene fra mobil forbrenning er det lagt innen årlig utslippsøkning på 1,5 %. 


 


 


Figur 12 Prognose utslipp av klimagasser til 2020 
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5.1  PROGNOSE  STASJONÆRT  OG  MOBILT  ENERGIFORBRUK NASJONALT  


Prognosene som er utarbeidet, er brutt ned på stasjonært og mobilt energiforbruk. Stasjonært energiforbruk 
illustrert i figur 13 viser fordeling på type energibærere. Ikke uventet er elektrisitet den største energibæreren. 
Gass, biobrensel og petroleum er energibærere som i liten grad vil øke i omfang. (hvis vi ikke setter inn tiltak 


mmm   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figur 13 Stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere  


5.1.1  PROGNOSE  STASJONÆRT  ENERGIFORBRUK  FORDELT  PÅ  BRUKERGRUPPER  


Figur 14 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk. Historisk utvikling fram til 2007, og prognose for 
perioden 2008-2020. Det antas at det stasjonære energiforbruket i regionen vil øke fra 1 026 GWh til 1 
141 GWh, det vil si med over 11 %, i denne perioden. Prognosen for stasjonært energiforbruk tar 
hensyn til befolkningsutviklingen i kommunen.  
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Figur 14 Prognose stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere og brukergrupper 
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5.1.2  PROGNOSE  MOBIL  ENERGIBRUK 


Figur 15 viser utviklingen i mobilt energiforbruk. Historisk utvikling fram til 2007, og prognose 
for perioden 2008-2020. Det antas at i løpet av denne perioden vil det mobile energiforbruket 
i regionene øke fra 701 GWh til 851 GWh, det vil si med over 20 %. I prognosen for mobilt 
energiforbruk tas det høyde for en generell vekst på 1,5 % per år.  


 


 


Figur 15 Prognose mobilt energiforbruk fordelt på brukergrupper 


 


 


Tegning: Øisteins blyant 
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KAPITTEL  6  ‐ VISJON,  MÅL  OG  STRATEGI  


Klima- og energiplanleggingen baseres i stor grad på utenforliggende internasjonale 
avtaler/forutsetninger som Norge har forpliktet seg. Norge skal gradvis redusere utslippene 
årlig og det er en nasjonal målsetting om å gjøre kommunesektoren klimanøytral innen 2030.   


Kommunene besitter sentrale verktøy for å kunne styre samfunnsutviklingen. 
Ambisjonsnivået i planen er å styre utviklingen slik at regionen utad kan fremstå som en 
foregangsregion for miljø- og energiforvaltning. Planens visjon er at Indre Østfold er 
klimanøytral i 2030. Det er i den anledning viktig å være klar over at kjøp av utslippskvoter vil 
være et sentralt virkemiddel for Norge som nasjon, men at det også for kommunene vil være 
et alternativt. Det er imidlertid i planen ikke lagt inn kvotekjøp som et tiltak, men dette skal 
vurderes ved rullering av planen i 2014 når måltallene er klare.  


Når klimagassutslippet for Østfold og Indre Østfold er kjent, er det mulig å rapportere etter 
målbare tall ved gjennomføringen og etter hvert justere tiltakene etter hvert som de 
innarbeides i virksomhetenes handlingsplaner og i budsjettet.  


 


 


6.1  HOVEDMÅL    


Klima- og energiplanen legger opp til kommunevise og forpliktende vedtak knyttet til et 
redusert energiforbruk og klimagassutslipp, slik fremstilt i tabell 5 og 6.  


Hovedmål 1: 
Klimagassutslippene skal innen 2020 reduseres med 20 % i forhold til 2007‐nivå   
Kommunene i Indre Østfold setter som mål å redusere klimagassutslippene fra 2007-nivå 
med 10 % i 2012 og 20 % i 2020.  Det er forventet at klimagassutslippet i regionen i 2012 og 
2020 vil være på henholdsvis 374 300 og 397 194 tonn CO2-ekvivalenter hvis ingen tiltak 
iverksettes.  For å nå målsettingen i 2020 skal det forventede klimagassutslippet i regionen 
reduseres med totalt 107 678 tonn CO2-ekvivalenter til et nivå på totalt 289 516 tonn CO2 
ekv.  
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Tabell 5 gir en oversikt over målsettingen målt i tonn ekv fordelt på de ti kommunene.  
Fordelingen mellom kommunene i forhold til forventet reduksjon er basert på forventet utslipp 
minus målsettingsnivået.  Figuren gir også en oversikt over historiske tall, prognoser og igjen 
reduksjonsmålene. Forventet utslipp er en prognose som er satt opp med utgangspunkt i fra 
2007.  


Tabell 5 oversikt historisk, prognose, målsetting og reduksjonstall for kommunene i Indre Østfold i CO2 
ekvivalenter 


 


 


Hovedmål 2: Det totale energiforbruket skal innen 2020 reduseres med 20 % i forhold til 2007‐
nivået med vekt på reduksjon i fossilt brensel 


Hovedmål 2 for kommunene i Indre Østfold er å forplikte seg til en 20 % reduksjon av totale 
energiforbruket i forhold til 2007-nivået. Det er forventet at det totale energiforbruket vil øke 
fra 1 728 GWh i 2007 til 1 822 GWh i 2012 og 1 992 GWh i 2020. Det vil si at regionen Indre 
Østfold må redusere det totale energiforbruket med 228 GWh til 2012 og totalt 610 GWh til 
2020. 


Tabell 6 viser totalt energiforbruk (summen av stasjonært og mobilt energiforbruk) i 2007, 
forventet energiforbruk i 2012 og 2020 uten at tiltak blir iverksatt, målsetting for 2012 og 
2020, samt hvor mye hver kommune må redusere sitt forventede totale energiforbruk med 
for å klare målsettingen.  
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Tabell 6 totalt energiforbruk 2007, forventet forbruk 2012‐2020 uten tiltak, med mål og reduksjonsmål pr 
kommune og region 


 


 


6.2  DELMÅL 


Tabell 7 Fremskrivning av totale utslipp etter reduksjon fordelt på transport, landbruk og industri, 
oppvarming og avfall 


Klimagassutslipp 


%‐vis 
andel 


2007‐nivå  


Faktiske 
utslipp 2007 
CO2 tonn ekv 


Utslipp pr 2012 
basert på 10 % 
reduksjon av 2007‐
nivå i CO2 tonn ekv 


Utslipp pr 2020 basert 
på 20 % reduksjon ifht 
2007 nivå CO2 tonn 
ekv 


Transport (mobil)                   52                 188 185                         169 367                            150 548 
Landbruk/industri  33                119 425                         107 483                               95 540 
Oppvarming (stasjonær)  10                   36 189                            32 571                               28 952 
Avfall  5                   18 095                            16 285                               14 476 
 Totalt Indre Østfold                100                 361 895                         325 705                            289 516 


Delmålene som er utarbeidet har sin basis i 2007-nivået, brutt ned på fylkesnivå og igjen på 
regionnivå. Delmålene for utslippskutt er fordelt på en fremskrivning av 2007-fordelingen, slik 
vist i tabell 7 innenfor de tre hovedutslippskildene mobil, stasjonær og landbruk/industri/avfall 
(delmål 1, 2 og 3).  Utslippsreduksjonen korresponderer med utslippnivået slik vist i tabell 5. 


Delmål 1 Utslipp fra transport (mobile kilder) skal reduseres med 10 % innen 2012 og 20 % innen 
2020 fra 2007‐nivå  


Mobil forbrenning utgjorde i 2007 52 % av de totale utslippene og knytter seg til biltrafikk, 
både personbilbruk, lastebiler og offentlig kommunikasjon. Prognosene frem til 2020 innenfor 
veitrafikken viser en økning på over 20 %, hvor privatbilismen står for brorparten. Det er 
derfor sentralt å formulere gode strategier som kan tilrettelegge for realistiske kutt i de mobile 
utslippene. 
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Delmål 2 Utslipp fra energi til oppvarming (stasjonær forbrenning) skal reduseres med 10 % innen 
2012 og 20 % innen 2020 fra 2007‐nivå 


Utslipp fra stasjonær forbrenning utgjorde i 2007 10 % av de totale utslippene. Stasjonær 
forbrenning knytter seg til energibruk i privat og offentlig bygningsmasse. Det har vært en 
forsiktig økning i de stasjonære utslippene frem til 2007, mens prognosene viser en økning 
på 11 % frem til 2020.. Økningen hensyntar demografiske endringer i perioden..  


Delmål 3 Utslipp fra avfall og landbruk/prosess skal reduseres med 10 % innen 2012 og 20 % innen 
2020 fra 2007‐nivå 


Utslipp fra landbruk utgjorde til sammen 33 % av de totale utslippene, mens avfallssektoren 
står for små direkte utslipp, kun 5 %. Prognosene viser en økning som spesielt knytter seg til 
landbruket.  
 
Delmål 4 Andelen materialavfall som gjenvinnes økes til 60 % innen 2020  


Regjeringen har satt et mål om å øke materialgjenvinning og energiutnyttelsen til totalt 75 % 
innen 2020. Det genereres i dag totalt 470 000 tonn avfall i hele fylket (husholdning og 
næringsavfall), mens Indre Østfoldregionens andel i 2009 utgjorde ca 45.000 tonn.  Det er 
registrert 50 % materialgjenvinning i regionen. Energiutnyttelsen er i dag på 90 %. Målet er å 
øke materialgjenvinningsandelen til 60 %. Dette innebærer en dreining av produksjonen fra 
materialgjenvinning til energiutnyttelse.   


 


 


 


 


 


 


 


Tegning: Øisteins blyant  


Delmål 5 Minimum 20 % av energi produsert i Indre Østfold skal være basert på fornybare 
energibærere i forhold til 2007‐nivå 


Målet om å øke andelen fornybar produksjon av energi i Indre Østfold følger EUs mål som 
Norge er forpliktet av. Elektrisitet basert på vann er ikke definert som fornybar energikilde 
ihht disse forpliktelsene. Bakgrunnen er at Norge er del av et nordisk marked som innebærer 
at økt forbruk av vannkraft vil medføre eksport av klimagassutslipp. Målet innebærer en 
vridning av eksisterende produksjon og etablering av fornybar energianlegg som biobrensel, 
vindkraft og fjernvarme. Dette er energibærere som i dag utgjør en svært beskjeden andel av 
energiproduksjonen. Målet vil være svært sentralt for at Norge som nasjon skal innfri 
forpliktelsene. 
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Delmål 6 Minimum 50 % av den stasjonære energien (oppvarming) i Indre Østfold skal dekkes av 
andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel.  


Det stasjonære energiforbruk utgjør 980 av i alt 1681 GWh i Indre Østfold, det vil si 58 % av 
det totale forbruket. Oppvarming av hus og bygninger er sannsynligvis også et område som 
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kommunen har stor treffsikkerhet i forhold til å endre energikilde for. Delmålet innebærer en 
bevisst satsing på fornybar energi til de største brukerne, industri og tjenesteytende næring 
(offentlig). Hovedenergikilden er elektrisitet, med 79 %, mens biobrensel utgjør kun 12 %. 
Målet innebærer å øke andelen fornybar energi som hovedkilde til oppvarming.   


 


6.3  STRATEGIER    


Det er utformet 5 strategier som kommunene forplikter seg til å arbeide ut i fra for å nå de 
overordnede målene. Strategiene danner igjen bakgrunn for iverksettelsen av en rekke tiltak 
som beskrives i kapittelet.  


1. Kommunen skal i samarbeid med de øvrige kommunene i regionen sørge for en 
hensiktsmessig organisering av klima- og energiarbeidet i egen organisasjon, i 
kommunale selskaper gjennom eierskapsutøvelsen, mot innbyggerne og 
næringslivet. 


2. Energiforbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i regionen, 
øke andelen alternativ energi og endre forbruksmønster. 


3. Kommunen skal stille tydelige energi- og miljøkrav i kommuneplanens arealdel og 
ved endring i kommunens servicestruktur. 


4. Kommunen skal sikre rammebetingelser for en bærekraftig forvaltning av 
landbruksnæringen.  


5. Kommunen skal forebygge ulykker ved ras, skred og flom gjennom et føre-var 
prinsipp i planleggingen og ved utbygging. 


 


1.  KOMMUNEN  SKAL  I  SAMARBEID  MED  DE  ØVRIGE  KOMMUNENE  I  REGIONEN  SØRGE  
FOR  EN  HENSIKTSMESSIG  ORGANISERING AV KLIMA‐ OG  ENERGIARBEIDET  I  EGEN  
ORGANISASJON,  I KOMMUNALE  SELSKAPER  GJENNOM  EIERSKAPSUTØVELSEN,  MOT  
INNBYGGERNE  OG  NÆRINGSLIVET. 
 


Strategien innebærer at kommunene raskt etablerer en hensiktsmessig organisering og bruk 
av ressurser i egen organisasjon og i samarbeid med de øvrige kommunene. Det er sentralt 
for å forankre og sikre oppfølging av planen. Tiltakene sikrer også en nødvendig etablering 
av et regionalt tungt fagmiljø. 
 
Det skal avsettes øremerkede ENØK-midler tilsvarende minimum 20 kr pr innbygger i 
budsjettet for 2012. Det er i dag stor variasjon på hvor mye kommunene benytter til ENØK og 
20 kr pr innbygger vil være et minimumsbeløp. I Askim vil overskudd fra utleie danne 
utgangspunkt for et ENØK-fond, mens et annet alternativ kan være å øremerke en %-del av 
overskuddet fra Østfold Energi til ENØK.  
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Kommunen forplikter seg videre til å avsette fagressurser til ENØK-arbeid i egen 
organisasjon som danner et regionalt fagnettverk. ENØK-ansvarlig skal foreslå 
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disponeringen i ENØK-budsjettet.  
 
Det skal nedsettes en samhandlingsgruppe med ansvar for å koordinere oppfølgingen av 
planen. Samhandlingsgruppen har ansvar for å koordinere og følge opp fellestiltakene i 
planen. Gruppen skal i fellesskap overvåke og måle effekten av tiltakene årlig, og på 
bakgrunn av dette, rapportere på status til eget kommunestyre. Gruppen skal ha et spesielt 
ansvar ved rullering av planen i 2014. Samhandlingsgruppens deltakere rapporterer til 
administrasjonssjef. 


Indre Østfold har et interkommunalt innkjøpssamarbeid som har utarbeidet en 
innkjøpsstrategi der bl.a bruk av miljøkriterier i anskaffelsesprosessen inngår. Kunnskapen 
omkring mulighetene i anskaffelsesregelverket må styrkes hos hver enkelt leder. 
Kommunene som innkjøpere er i en posisjon til å vri produksjon og tjenester i en mer 
miljøvennlig retning. Det er derfor sentralt at informasjon og kunnskap sikres i alle ledd i den 
kommunale virksomhetslederstrukturen og i styringen av kommunale selskap.  
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Miljøledelse 
Det er foreslått å ta i bruk miljøledelse som et lederverktøy. 
Miljøledelse innebærer å integrere miljøhensyn i de ordinære 
plan- og styringssystemene. For hver enkelt leder innebærer 
dette at de i tillegg til de ordinære resultatkravene, også blir målt 
på hvilket fokus og innsats som settes inn på miljø i egen 
virksomhet. Kunnskap om og bruk av miljøkriterier i 
anskaffelsesprosesser er et kriterium for måling ved at hver 
enkelt virksomhet som skal anskaffe en vare eller tjeneste, skal 
sørge for at kravene samsvarer med de sentrale innkjøpsavtaler.  


Et annet kriterium vil være en generell miljørapportering med 
tilhørende status for miljøavvik. Her vil f eks internopplæring i 
Miljøfyrtårnarbeidet være et tiltak, foruten sektorspesifikke tiltak 
knytte til de ulike brukergruppene fra opplæring og fokus på 
miljø og klima i barnehagene til kunnskap og bruk av 
miljøforskrifter i teknisk etat. Flere kommuner har allerede tatt i 
bruk miljøledelse, og bl a Program for storbyforskning har 
evaluert flere kommuners miljøledelsesprogram.  
 
Det er også foreslått å ta i bruk et energioppfølgingssystem som måler faktisk energiforbruk 
pr bygg. Dette verktøyet vil være sentralt i forhold til resultatstyring. Verktøyet leveres av 
strømleverandør.  
 


Tegning: Øisteins blyant 


Det interkommunale fagnettverk for energiansvarlige/energiledelse i kommunene vil kunne 
bistå lederne med ENØK-overvåkning og gode råd om virkningsfulle tiltak på kort og lang 
sikt. 
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 Tegning: Øisteins blyant 


 


Holdningsskapende arbeid 
De fleste skoler og barnehager driver allerede verdifullt miljøarbeid i ulike former i dag. Gå-til 
skolen-aksjoner, kildesortering (gjennom miljøfyrtårnarbeidet) og miljøopplæring i skolen er 
tiltak som har stor effekt på sikt. Det er foreslått å satse ytterligere på klima og energiarbeid i 
skolene, og spesielt på mellomtrinnet.  Det er i dag ulike opplæringsprogram som en kan ta i 
bruk f eks Regnmakerskolen – www.regnmakerne.no).  
Det nye Science Senteret i Sarpsborg vil bli et sentralt sted for å lære viktigheten av 
miljøinnsats på alle plan i samfunnet, illustrert med modeller og visuelle hjelpemidler. 
Science Senteret bygger selv etter passivhusstandarden. Miljø og energi er sentrale tema 
som rettes mot skoleundervisningen ved å sette sammen egne læreopplegg for 
klassetrinnene. Egne miljøvennlige busser i Østfold bringer skoleelever gratis. Kommunene 
vil kunne samarbeide direkte med Inspiria Sciencesenter om et faglig opplegg, og 
kommunene er invitert som piloter til et samarbeid på web.  
Den digitale læringsplattformen er eksempel på en web som skolene kan utnytte. 


Ungdommens bystyre, elevutvalg og elevråd er også uutnyttede fora for å sette fokus på 
miljø og energiarbeid (et eksempel er en videokonkurranse for ungdom i skolen våren 2010 
som arrangeres). Ved utarbeidelse av denne planen, er ungdommens 
bystyre/ungdomsrådene engasjert, og de vil være sentrale høringsfora i forhold til 
enkeltsaker så vel som ved rullering av planen.   


Web og elektroniske tjenester 
Svært få kommuner i Indre Østfold har utnyttet de digitale mulighetene som ligger i 
elektroniske innbyggertjenester på nettet. Det er lagt opp til å øke andelen elektroniske 
tjenester med 20 % hvert år.  Tiltaket kan gjennomføres i regi av det interkommunale 
prosjektet Døgnåpne Østfold.  
Kommunen har også et sentralt ansvar for å sikre oppdatert informasjon på internett ut mot 
innbyggerne og næringslivet om ENØK-tiltak og finansieringsordninger. Det er lite 
hensiktsmessig at alle kommunene tilbyr denne type tjenester, og det er foreslått at 
Regionrådet på vegne av kommunene oppdaterer og vedlikeholder en felles hjemmeside for 
klima og energi. Kommunene skal også vurdere å etablere en regional funksjon som energi- 
og klimarådgiver for innbyggere og næringsliv. Det er flere kommuner som i fellesskap tilbyr 
en slik tjeneste, og oppdatering av webside kan sees i sammenheng med en slik funksjon.  
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Miljøfyrtårn 


Kommunene skal iverksette full kildesortering i alle kommunale virksomheter. Svært mange 
virksomheter er allerede sertifisert, men det er fortsatt en del som ennå ikke har et godt nok 
system.  


2.  ENERGIFORBRUKET  SKAL  REDUSERES  VED  Å  ØKE  ANDELEN  GJENVINNBARE 
RESSURSER  I  REGIONEN,  ØKE  ANDELEN  ALTERNATIV  ENERGI  OG  ENDRE  
FORBRUKSMØNSTER


Avfall 
Regjeringens mål er at 75 % av totalavfallet skal gjenvinnes innen 2010  i dialog med 
avfallsselskapene. Dette omfatter både materialgjenvinning og energiutnyttelsen. I Indre 
Østfold er målsettingen en opptrapping til 60 % materialgjenvinning innen 2020.  Dersom 
energiutnyttelsen inkluderes i avfallsutnyttelsen ved IØR ligger utnyttelsen på 80-90% og slik 
sett overoppfyller regjeringens mål om 75% gjenvinning. Rømskog, Aremark og Rakkestad 
ligger  lavere i forhold til målet både på materialgjenvinning og energiutnyttelse da de ikke 
har innsamling av alle fraksjoner. Målet er å dreie produksjonen fra materialgjenvinning til 
energiutnyttelse. 


  Tegning: Øisteins blyant 


 


Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Trøgstad, Eidsberg og Marker eier Indre Østfold 
Renovasjon IKS som i dag står for innsamling av husholdningsavfall for kommunene. IØRs 
datterselskap, Retura Østfold betjener næringslivets avfallsbehov. Stegen avfallsanlegg 
dekker avfallsbehandlingen for 7 kommuner og tar ut 700 000 m3 (kubikk) deponigass årlig 
til egen oppvarming og oppvarming av kloakkrenseanlegg (ASHA). Totalt utnyttes ca 44 % 
av gassen, resten blir faklet av (brent). Det arbeides for å optimalisere gassproduksjonen og 
redusere lekkasje av deponigass på nye områder. Samtidig innebærer deponiforbudet en 
reduksjon av gassproduksjon, og dermed mindre behov for utbygging av nye gassanlegg.  I 
Rømskog går avfallet til Aurskog/Høland og så til videre behandling i Fredrikstad og Halden. 
Marker er med i IØR, og har egen gjenvinningsstasjon som drives av IØR. 
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Husholdningene i Aremark sorterer organisk avfall og 
restavfall.  Dette samles inn og sendes til Rokke 
avfallsanlegg for omlasting og videre transport til 
forbrenningsanlegg i Sverige. 
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Det finnes dessuten fire miljøstasjoner i Aremark der det 
kan leveres glass, metall, papp og papir.  To ganger i 
året er det mulig for innbyggerne å levere restavfall på 
miljøstasjonene. 


Rakkestad har ingen avfallsplass. Kopla er en 
miljøstasjon der ulike fraksjoner blir sortert og levert til 
gjenvinning. Husholdningsavfall går til 
energigjenvinning. Østfold Energi sitt 


avfallsforbrenningsanlegg på industriområdet i Rakkestad mottar dette.  Rakkestad 
kommune har ikke innsamling av alle fraksjoner p.g.a. avfallsforbrenningsanlegget. Plast, 
våtorganisk og ellers annet husholdningsavfall går til forbrenning. EE-avfall, spesialavfall, 
glass, metall, trevirke etc. leveres på miljøstasjonen.  


 Tegning: Øisteins blyant 


Indre Østfold Renovasjon har utarbeidet en strategi som går frem til 2015 som tydeliggjør 
målet om høyere gjenvinningsgrad, reduksjon av avfallsmengde, lavere utslipp og en økt 
satsing på biobrensel og gass. I tillegg gir en reduksjon av avfallsmengden mindre utslipp.  
Samtidig står sektoren for store utslipp indirekte som følge av at avfallet transporteres til 
behandlingsanlegg utenfor Indre Østfold.    


Kommunene gjennom sin rolle som eier av renovasjonsselskap har en sentral rolle for å 
sikre at avfallsressursen i større grad utnyttes. Deponering av avfall gir stort utslipp av metan 
og avfallsforbrenning som uten gjenvinning gir store CO2-utslipp. Avfallssektorens satsing på 
alternativ energi, er en sentral føring i planen. Et eget fokus på utnyttelsen av organisk avfall 
til nye biogass og biogjødselsprosjekt er også sentrale føringer fra eierne til selskapene.  
Avfallsselskapenes har også en sentral rolle i kommunikasjon med innbyggerne og spesielle 
målgrupper om konsekvenser ved forbruk/avfallshåndtering, og hvordan det bedre kan 
tilrettelegges for avfallssorting i tiden fremover. Det er eiers ansvar å sikre rammebetingelser 
og tydeliggjøre forventninger til selskapene gjennom eierstrategier.  


Status for kraftproduksjon i Indre Østfold 
Indre Østfoldregionen har på landsbasis en høy produksjon av kraft og kraftforedlende 
industri, og er i dag netto eksportør gjennom kraftverkene Solbergfoss, Vamma og 
Kykkelsrud kraftverk. Totalt utgjør disse kraftverkene i Glomma ca 4 % av landets totale 
vannkraftproduksjon. Over 2/3 deler av 
energiforbruket til husholdning og næringsbygg i 
Østfold er basert på elektrisitet. I industrien er 
andelen ca 50 %. Resterende energibruk i 
industrien er basert på oljeprodukter og bioenergi 
som avlut, flis, bark og avfall. I husholdning 
fordeler den siste tredelen seg omtrent likt 
mellom olje/parafin og bioenergi i form av ved.  


I energisammenheng er det de lokale utslippene 
fra fossilt brensel, olje, parafin og 


Tegning: Øisteins blyant 
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propan/naturgass, samt drivstoffene bensin og diesel som bidrar til utslipp av klimagasser. 
Imidlertid vil tiltak innen redusert elektrisitetsbruk også bidra til reduksjoner av de globale 
klimagassutslippene. Norge totalt sett og Indre Østfold som region produserer i stor grad 
strøm basert på norsk vannkraft. I det norske Kyotoregnskapet er det lagt til grunn at 
vannkraft ikke bidrar til CO2-utslipp ved produksjon. Videre er det antatt at tilnærmet all 
elektrisitet forbrukt i Norge er produsert i norske vannkraftanlegg.  


Reelt sett er imidlertid den strømmen man forbruker i Østfold i stor grad påvirket av eksport 
og import av elektrisitet basert på andre energikilder. Dette innebærer at en ansvarlig 
klimapolitikk ikke kan baseres på at man skal ha en overgang til elektrisk kraft.  Det er også 
nødvendig å ha målsettinger om å redusere forbruket av elektrisitet.  Dette er spesielt viktig i 
en situasjon der elektrisitetsforbruket øker og den marginale elektrisitetsmengden må 
importeres eller produseres med fossile energibærere i Norge. 


En sentral premiss for å sikre at den energien som kjøpes er ren energi, er derfor kjøp av 
grønn energi når ny kraftavtale skal inngås.  Dette er virkemiddelet kommunen har for å sikre 
at kjøp av elektrisitet i Indre Østfold faktisk er basert på vannkraft. 


Alternative energikilder 
Regionen har i dag uutnyttede energiressurser innen fornybar energi både når det gjelder 
vann, vind og delvis biobrensel. Kykkelsrud oppgraderer p.t kraftstasjonen i Glomma med 
tanke på en fordoblet kapasitet som vi gi effekt i forhold til utslipp.   


Det finnes energiteknologi som ikke gir utslipp av klimagasser. Dette er blant annet 
vannkraft, vindkraft, bioenergi, solenergi- og bølgekraft. Disse er omtalt i teksten under.  


NVE har gitt konsesjon i Indre Østfold til å bygge fjernvarmeanlegg, basert delvis på gass og 
delvis på biobrensel. Det er i forbindelse med avfallsforbrenningsanlegget på industriområdet 
i Rakkestad utbygd et fjernvarmenett. 25 GWh som utgjør hele produksjonen på anlegget 
leveres til nærliggende industri. Biogassanlegg med våtorganisk avfall og bio/trevirke har 
potensial til å utnyttes til energi i regionen.  


a. Vindkraft 
Utvikling av offshore vindturbiner er fortsatt 
på et tidlig stadium. Foreløpig er det ingen 
vindturbiner på norsk sokkel, men på grunt 
vann i den britiske delen av Nordsjøen er 
det utplassert vindturbiner. Disse er basert 
på modifikasjoner av onshore vindturbiner. 
Tilstandsovervåking og nye 
tilkomstløsninger kommer til å være viktig 
for framtidens offshore vindturbiner. Olje- 
og energidepartementet (OED) har vurdert 
mulighetene for å bruke kraft fra vindmøller 
til å elektrifisere innretninger i den Sørlige 
Nordsjø. Resultatene så langt tyder på at 
det er en stor utfordring å forsyne 
innretninger offshore med 
stabil/kontinuerlig energi fra offshore 
vindmølleanlegg.  
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NVE har fått utarbeidet et vindatlas som viser ressursene for vindkraft i Norge. Her tar man 
først og fremst for seg kysten fra Lindesnes til Nordkapp, da det er her de største ressursene 
finnes. 5.oktober 2006 offentliggjorde regjeringen en støtteordning for produksjon av fornybar 
elektrisitet. Dette innebar en støtte på 8 øre pr kWh produsert elektrisitet for vindkraft. Norske 
myndigheter har som mål å bygge ut 3 TWh vindkraft innen 2010. 


Østfold er ikke tatt ut av Olje og energidepartmentet til å være et vindkraftfylke. Utbygging 
kan enkelte steder allikevel bli aktuelt å vurdere etterhvert som det blir omsøkt. Derfor er 
kommunene bedt om bl.a av fylkeskommunen om å lage retningslinjer for vindkraft slik 
Eidsberg kommune har vedtatt.  


b. Biobrensel 
Alt biologisk materiale kalles med et samlebegrep for biomasse. Biomasse som brukes til 
energiformål kalles biobrensel, som er en fornybar energikilde. Ved, flis, pellets og halm er 
eksempler på biobrensel. Så lenge man tar ut mindre biomasse enn det som kommer til 
hvert år, vil man kunne bruke denne energikilden uten at den tar slutt. I Norge er den årlige 
tilveksten av biomasse så stor at det ikke er en reell begrensning. Når biomasse vokser i 
naturen tar det opp CO2. Denne CO2-mengden slippes ut når man brenner biomassen. Den 
samme CO2-mengden hadde sluppet ut i den naturlige råtningsprosessen dersom man ikke 
hadde brent biomassen. Man ser derfor at biobrensel er en CO2-nøytral energikilde, det vil si 
at bruk av biobrensel ikke fører til økte utslipp av CO2 til atmosfæren. Erstatter man bruk av 1 
TWh fyringsolje med biobrensel, kan man regne at Norges totale CO2-utslipp reduseres med 
1 %.  


c. Biogassanlegg for gjødsel og avfall 
Gjennom anaerob behandling blir den lett nedbrytbare 
delen av det organiske stoffet brutt ned til biogass som 
er 50-80 % metan, resten CO2 samt små mengder 
andre gasser. En vesentlig del av det organisk bundne 
nitrogen blir omdannet til ammonium nitrat som er 
bedre tilgjengelig for plantevekst. Biogassen kan 
brukes til produksjon og salg av varme, elektrisitet og 
som drivstoff for kjøretøyer. Råtneresten (digestat) kan 
anvendes som et gjødselprodukt. Tiltaket reduserer 
utslippene av metangass og lystgass fra 
gjødsellagringen og utnytter energien som kan erstatte 
fossile brensler. Fylkesmannens landbruksavdeling er 
bedt om å beregne hvor mye resttrevirke som kan 
utnyttes til biogass. Det er antydet at minst 2 biogassanlegg bør etableres i Indre Østfold i 
handlingsplanperioden. Biogassanlegg kan bygges som rene gårdsanlegg.  Av økonomiske 
grunner kan det ofte være gunstig å satse på felles anlegg, helst med blanding av 
våtorganisk avfall. Tiltaket krever samarbeid mellom landbruks- og avfallssektoren. Det er 
lagt som forutsetning at kommunene i løpet av planperioden utreder et tilstrekkelig 
produksjonsanlegg for biobrensel fra avfallsanleggene. Dette er grunnleggende for å sikre 
fjernvarmeanleggene nødvendig biobrensel.  


Tegning: Øisteins blyant 
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Fylkesmannen i Østfold og Innovasjon Norge har gjennom prosjektet Biogass 2015 ønsket å 
forsterke satsingen på biogass i Østfold.                                                                                
Se: http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?I=20710&C=279&D=2  
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Fylkeskommunen har bevilget kr 300.000 for å starte opp prosjektet på vegne av et regionalt 
partnerskap. Målet for Biogass Østfold 2015 er å bidra til å realisere potensialet som ligger i 
en bærekraftig utnyttelse av energiressursene i gjødsel og våtorganisk avfall fra landbruk, 
husholdninger, storhusholdning og næringsmiddelindustri i Østfold til produksjon av biogass 
som erstatning for fossile energiressurser innenfor samferdsel, industriproduksjon og 
oppvarming.   


Kommunene skal også tilrettelegge for etablering av produksjonsanlegg for biobrensel basert 
på husdyrgjødsel og trevirke. Dette vil kunne være et næringsutviklingspotensial som 
tilleggsnæring for landbruket fremover.  


 d. Fjernvarmeanlegg med vannbåren varme  
Fjernvarme er ikke en energikilde, men en måte å distribuere energi på. Et fjernvarmeanlegg 
består av en varmesentral der vannet varmes opp, og et rørsystem som frakter det varme 
vannet rundt til byggene. I tillegg må hvert bygg ha en kundesentral. Man kan bruke mange 
forskjellige energibærere til å produsere fjernvarme, blant annet biobrensel, olje, gass og 
elektrisitet.  


Den pågående utbyggingen av fjernvarme i Indre Østfold vil bidra til reduserte 
klimagassutslipp ved at fossilt brensel og elektrisitet erstattes med bl.a. avfall, bioenergi og 
overskuddsvarme. Forutsetningen for en effektiv utnyttelse av fjernvarme er at det satses 
mer på etablering av vannbårne oppvarmingssystemer i nye bygg og bygg som rehabiliteres. 
Det er gitt flere konsesjoner i Indre Østfold, bl.a. både i  Askim og Eidsberg hvor det arbeides 
med å tilrettelegge for fjernvarme i sentrum og store utbyggingsområder. Det er foretatt et 
estimat av konsesjonær på hvor mye av denne energimengden som vil erstatte elektrisitet og 
olje. Etter hvert som kravene i den nye teknisk forskrift TEK073 iverksettes, vil fjernvarme 
primært erstatte elektrisitet og olje. Dermed bidrar fjernvarmeutbygging både til å redusere 
klimagassutslipp der det erstattes med olje og det reduserer elektrisitetsbruket der det 
erstatter elektrisitet. Det siste er et viktig mål i klima- og energiplanene – reduksjon av 
klimagassutslipp skal ikke skje ved konvertering til elektrisitet med tilhørende økning i 
forbruket. 


Dersom det foreligger en konsesjon for fjernvarmeanlegg i henhold til energiloven, kan 
kommunestyret pålegge tilknytningsplikt i henhold til 
plan- og bygningsloven, gjennom bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel og i bestemmelser i 
reguleringsplanene. Bygninger som oppføres 
innenfor konsesjonsområdet må da tilknyttes 
fjernvarmeanlegget.  


Tegning: Øisteins blyant 


Det er sentralt at kommunene sikrer de nødvendige 
forutsetninger i konsesjonsområdet for at 
fjernvarmeutbyggingen skal størst mulig effekt. 
Virkemidlene som kommunene i større grad må 
utnytte ligger i arealplanleggingen.  
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Kommunal bygningsmasse 
Kommunene er eier av infrastruktur og 
bygningsmasse, og kan gjennom egen virksomhet 
iverksette en rekke tiltak som vi gi effekt. Energi til 
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oppvarming utgjør størsteparten av energibehovet i bygg totalt sett, og det er også 
økonomisk lønnsomt å raskt igangsette energieffektiviseringstiltak i bygg og anlegg, f eks 
nye oppvarmingsløsninger, herunder fjerning av oljekjeler og på sikt, bruk av 
fjernvarmeanlegg som oppvarmingskilde der det er mulig. Alle oljekjeler skal fases ut i løpet 
av 2015. Det er egne tilskuddsordninger fra Enova.  
 
Kommunal bygningsmasse har et generelt energieffektiviseringspotensial på 20 % gjennom 
bruk av fjernvarmeutbygging, energieffektivisering og utfasing av fyringsolje.  
Boliger bruker omtrent like andeler fyringsoljer og parafin, mens næringsbygg bruker 85 % 
fyringsoljer og resten gass. Boliger og næringsbygg (utenom industri) står for ca. en tredjedel 
av norsk innenlands energiforbruk og har CO2 -utslipp på 1,6 millioner tonn tilsvarende 3 
prosent av samlet norsk klimagassutslipp. 


Det samme gjelder andelen energi fra fjernvarme og varmepumper. Andelen fyringsolje i 
boliger er i dag 4,4 prosent og forventes å avta til 3,7 prosent. For næringsbygg er 
tilsvarende tall 9,6 prosent til 7,3 prosent. Antakelsen om svak total vekst i energiforbruket og 
reduksjon innen fyringsoljer, bygger blant annet på forventninger om fortsatt tekniske 
forbedringer, at energikravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven opprettholdes og 
skjerpes og at nybygg ikke vil benytte fossil oppvarming som naturgass og fyringsolje. 


Virkemidlene for å oppnå konvertering fra fossil brensel og høyverdig elektrisk energi til 
oppvarming til alternative energibærere er bl.a. gjennom ny teknisk forskrift TEK, samt 
energikrav ved planlegging, prosjektering og innkjøp i offentlig sektor. Koblingen av ulike 
typer virkemidler både av regulatorisk art, tilskuddsordninger, avgifter og informasjonstiltak vil 
understøtte hverandre og gi mange mulige tiltak med positiv effekt. Det er foreslått relativt 
mange tiltak i tiltaksoversikten.  


En reduksjon av energiforbruk i egne nybygg og i gammel bygningsmasse skal gradvis 
erstatte dagens elektrisk energi med økt andel fornybar energi etter hvert som 
fjernvarmeutbygging og biobrensel blir mer økonomisk å bygge ut. Innovasjon og utvikling 
innenfor fornybar energi er sentralt for å sikre at kommunen oppnår målene. Innbyggerne og 
næringen vil få bedre veiledning om energisparetiltak og kommunen må anmode utbyggere 
på forhåndskonferanse og lignende om å ta i bruk fornybare energikilder ved 
nybygg/ombygg. 


Da energi til oppvarming utgjør størsteparten av energibehovet i bygg, er det særlig aktuelt å 
se på  
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oppvarmingsløsninger/energisystemer. Kommunene bør være pådrivere i dette arbeidet og 
organisere seg slik at det faglig gjøres erfaringsutveksling og råd om konkret oppfølging over 
kommunegrensene ved å opprette et godt fagnettverk innen ENØK-arbeidet.  


Det skal gjennomføres ENØK-analyse av hele kommunens bygningsmasse i løpet av 2014.  


Fjernvarmesøknader konsesjonsbehandles p.t. og sommeren 2010 er flere konsesjoner gitt i 
Indre Østfold. Trolig bør alle kommunale bygg i konsesjonsområdet over 500 m2 vurderes for 
fjernvarme ved rullering av arealplan og nye planforskrifter.    


Grønne energikommuner som et ENØK-nettverk for kommunene (KS og 
Miljøverndepartementet), anbefaler å ta i bruk såkalte EPC-avtaler (energy performance 
contracting) mellom kommunen og ENØK entreprenør. Denne avtaleformen sikrer en effektiv 
energibruk gjennom en kostnadsfordeling mellom entreprenør og byggeier og har vært tatt i 
bruk i flere kommuner. Planen innebærer å starte arbeidet med å vurdere en slik avtale.  


El-transport 
Det er foreslått å utrede en ordning for leie av sykler og el-sykler i perioden. Dette vil være 
aktuelt for tettstedskommunene. Kommunene skal etablere minimum en ladestasjon for el-bil 
og samarbeide med fylkeskommunen om å utarbeide en plan for ladepunkter langs 
hovedtraseer for el-bil. 


Klimakur 2020 – ulike virkemiddelmenyer og mulige tiltak 
Det ble nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe med mandat om å vurdere effektene 
ved ulike klima- og energitiltak.  Gruppen har utarbeidet en rapport - ”Klimakur 2020”. I 
denne analysen vises hvordan Norge kan redusere utslippene innenfor de ulike sektorene 
gjennom 160 ulike tiltak. Virkemidler er både av regulatorisk art, tilskuddsordninger, avgifter 
og informasjonstiltak som vil understøtte hverandre og gi positiv effekt og som kommunene i 
Indre Østfold vil kunne dra faglig nytte av. Arbeidsgruppen presiserer at det tar tid fra når 
staten iverksetter virkemidler til vi ser resultater i form av reduserte utslipp. Jo tidligere 
beslutningene om hvilke virkemidler Norge vil satse på tas, jo større utslippsreduksjoner kan 
oppnås innen 2020.  


Klimakur-rapporten og bakgrunnsdokumentene er å finne på www.klimakur2020.no.  
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3.  KOMMUNEN  SKAL  STILLE  TYDELIGE  MILJØ‐ OG  KLIMAKRAV  I  KOMMUNEPLANENS  
AREALDEL  OG  VED  ENDRING  AV  KOMMUNENS SERVICESTRUKTUR  


Kommunen er lokal planmyndighet og har virkemidler som samfunnsutvikler. Kommunen 
skal fastsette forutsetningene for bruk av nye arealer til boliger og næringsvirksomhet og for 
videreutvikling av bruk og utnytting av bebygde arealer. Ny plan- og bygningslov forutsetter 
at energi- og klimahensyn skal veie tyngre enn i tidligere lov. Prioriteringene i kommunens 
areal- og transportplanlegging skal ivareta dette. Et regionalt samarbeid i areal- og 
transportplanleggingen setter kommunene bedre i stand til å være rustet for fremtiden. 


Østfold mot 2050 
Ny fylkesplan ”Østfold mot 2050” er retningsgivende for den kommunale planlegging og 
legger opp til en mer effektiv arealutnyttelse. Transportsystem over fra vei til bane, mer 
kollektivreiser og at innbyggerne i fremtiden må bo tettere er trender som kommunene må 
forholde seg til. Fylkesplan valgte å utvikle arealene i Østfold slik at transportbehovet blir 
minst mulig. Dette gjelder både ved etablering av næringsområder og boliger.   


En sentral forutsetning i fylkesplanens 
arealstrategi er derfor retningslinjer om fortetting, 
transformasjon og arealeffektivitet.  Disse 
forutsetningene skal oppnås ved at arealforbruket 
i tettstedene årlig reduseres med 2,5m2 per 
innbygger de kommende 40 årene.  Behovet for 
nytt tettstedsareal (nye byggeområder) i Indre 
Østfold de neste 40 årene kan reduseres til 
6,7km2.  Dette arealet er beregnet å være mindre 
enn allerede godkjente nye byggeområder i 
kommuneplanenes arealdeler i de 10 
kommunene.  Tettstedsarealet per innbygger 
varierer fra ca. 450m2 til ca. 1.700m2 i Indre 
Østfold.  Det legges opp til at kommunene i 
fellesskap fastsetter hvordan redusert arealforbruk 
skal fordeles mellom tettstedene. 


Rikspolitisk retningslinje for areal og 
transportplanlegging legger tydelige føringer for 
kommunen. Kommunene må tilrettelegge i sin 
planlegging for at hver enkelt reiser mindre og mer energieffektivt mellom arealene (skole, 
barnehage, butikk, jobb osv). Uansett teknologisk utvikling med mer klimavennlige løsninger 
for bil/transport er arealbruken det mest betydningsfulle for å redusere transportomfang og 
klimautslipp. Dette ved å bygge opp om eksisterende senterstruktur primært og 
kollektivtrafikk.  


Tegning: Øisteins blyant 


Å bygge opp om eksisterende senterstruktur og ut langs høyverdige kollektivakser/vei gir  
ofte konflikter i forhold til jordvern og landskapshensyn. Fylkesplanen la til grunn at hensynet 
til miljø og fortetningsalternativet ble prioritert. Fylkesmannens landbruksavdeling varslet  
innsigelse fordi fylkesplanen legger opp til et for stort arealforbruk og ikke tar nok hensyn til 
vernet av matjord, Foreslår bedre utnyttelse av allerede etablerte næringsområder før 
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etablering av nye næringsområder (på landbruksmark). Utflytende byer er vanskelig 
utfordring i flg. klimamelding. Fylkesplan er til godkjenning i departementet.   


Grøntarealer: Gang- og sykkelstier 
Det legges opp til å sikre velfungerende og sammenhengende grøntområder i tettsteder, 
samt jobbe langsiktig for å få til et sammenhengende regionalt gang-/ og sykkelveinett som 
bedrer trafikksikkerhet og reduserer biltransport for arbeidsreiser og fritidsreiser. 
I en ny situasjon med økt kollektivtransport (mer tog og mer buss) må framtidige 
parkeringsarealer lokaliseres og utnyttes på en annen måte enn i dag.  


Planlegging av bolig og næringsområder i tilknytning til offentlig transport vil kunne redusere 
bruken av privat bil. Tilsvarende bør kommunal planlegging av egen servicestruktur legge til 
grunn tilsvarende målsetting.   


Askim og Eidsberg utredes nasjonalt i forhold til å utvikle byene som sykkelbyer. 
Utredningene lages på bakgrunn av den nasjonale sykkelstrategi i nasjonal transportplan 
(NTP). Status for tilrettelegging og bruk av sykkel i kommunen skal beskrives. Det skal 
presenteres prinsipper for utvikling av et sammenhengende sykkelnett og vise forslag til 
hovednett, samt beskrivelse av hvilke traséer, ruter og tiltak som bør gjennomføres for å 
sikre et trygt og sammenhengende sykkelvegnett i kommunen. På et nasjonalt nivå er målet 
at sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal dobles og at 80 % av alle barn og unge skal sykle 
til og fra skole.  
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Forbruksmønster og kommunens rolle 
Kommunen skal stille tydelige miljø- og klimakrav i kommuneplanens arealdel og ved endring 
i kommunens servicestruktur. Kommunen skal i sin planlegging tilrettelegge for drop-soner 
tilknyttet hver skole minimum 300-500 meter fra skolen. Dette er i tråd med Nasjonale 
transportplans føringer og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.  


Innbyggerne og næringslivet skal sikres veiledning om energisparetiltak og kommunen må 
anmode utbyggere på forhåndskonferanse og lignende om å ta i bruk fornybare energikilder 
ved nybygg/ombygg.  


43 


Kommunen som planmyndighet (ny plan- og bygningslov og nye byggeforskrifter), skal stille 
krav om å sikre mest mulig effektiv energibruk i bygg. Krav til isolasjon i bygg og tilkopling til 
fjernvarmeanlegg vil i seg selv bidra til lavere energibruk i eksisterende bygningsmasse. I 
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områder med ny utbygging kan det settes krav til energi/ varmeløsninger for å redusere 
klimagassutslipp. 


Kjøpesenterbestemmelsen skal forvaltes strengt for å styrke utviklingen og oppbyggingen av 
byene. Ikke bare handelsvirksomhet, men også annen publikumsrettet næring og service , 
slik som treningssentre, hotell, offentlige kontorer med mer, bør primært lokaliseres innenfor 
tettstedene. 


Fjernvarmesøknader konsesjonsbehandles i tiden fremover. Trolig bør alle nye 
bygg/eksisterende bygg over 500 m2 vurderes for fjernvarme i konsesjonsområdene.  
Regjeringen foreslår at Norge innfører krav til en ”passivhus standard” fra 2015. I den 
forbindelse foreslås det at kommunene har en nøkkelrolle ved å tidlig vise vei ved å sette av 
områder i hver kommune med krav til passivhusstandard. 


Parkering 
Bykommunene i Indre Østfold har i dag en parkeringsordning uten avgift. Avgift er et 
trafikkregulerende tiltak. En helhetlig parkeringspolitikk innebærer at dette virkemiddelet sees 
i sammenheng med den øvrige samferdselspolitikken. Trafikkøkonomisk institutt (TØI) 
påpeker at avgift på parkering er et sentralt virkemiddel for å regulere trafikken i 
sentrumsområdene. I den forbindelse bør  det utredes klima- og energikonsekvenser ved å 
innføre felles parkeringspolitikk på kommunal og privat grunn i hver av kommunene og 
regionen som helhet.  


4.  KOMMUNEN  SKAL  SIKRE  RAMMEBETINGELSER  FOR  EN BÆREKRAFTIG  FORVALTNING  
INNEN  JORDBRUKS‐ OG  SKOGSBRUKSNÆRINGEN   


Status for landbruksnæringen Indre Østfold 
Antall gårdsbruk i Indre Østfold har sunket med 560 de siste 10 årene, i 2008 var antallet ca 
1.400. Areal dyrka mark har sunket fra 447.300 dekar (daa) til 439.900 daa (ned 7.400 daa). 
Gjennomsnittsstørrelsen pr gårdsbruk har steget med ca 80 daa de siste 10 årene. Det 
produseres stort sett korn og grovfôr. Indre Østfold er store på produksjon av slaktekylling og 
slaktegris. Gårdsskogene er gjennomgående små. Gjennomsnittsstørrelsen pr gårdsbruk i 
Indre Østfold 2008: 315 dekar dyrka mark og 510 daa skog. (se 
www.spydeberg.kommune.no/landbruk.) 


På landsbasis er landbruket den største kilden til utslipp av metangass (CH4) og lystgass 
(N2O). Lystgass dannes ved nedbrytning av nitrogenforbindelser i jord og lagret 
husdyrgjødsel under oksygenfattige forhold. Økt tilførsel av nitrogenforbindelser, for 
eksempel ved gjødsling, øker dannelsen og utslipp av lystgass. Ved nitratlekkasje til 
overflate- og grunnvann blir en del av nitrogenet omdannet til lystgass. Slik lekkasje oppstår 
når tilførslene er større enn det vegetasjonen kan ta opp og ved erosjon.  
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Tegning: Øisteins blyant 
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Klimamelding 
Landbrukssektoren var først ute med å lage egen klimamelding - St.meld. nr 39 (2008-2009) 
”Klimautfordringene - landbruk en del av løsningen” Tiltak i planen for å redusere 
klimagasser fra landbruket er:  
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 Dyrke vekster for bioenergi på marginale areal og øke bruken av bioenergi i 
landbruket/minske fossilt brensel. 


 Behandle gjødsel i biogassanlegg, der metan utvinnes og benyttes til produksjon av 
varme (fjernvarme) eller elektrisitet.  


 God gjødselplanlegging/redusert bruk av gjødsel eller overgang til gjødsel med 
redusert nitrogeninnhold. 


 Forbedring av jordkulturen, redusert areal dyrket myr, andre håndteringsmåter for 
vekstrester (avfall), samt forebygging av pakkskader i jord, slik at kritiske 
oksygennivåer og avrenning av nitrogen unngås.  


 Fangvekster/buffersoner/vegetasjonsbelter 


 Vedlikehold av hydrotekniske tiltak og omlegging til økologisk drift (mål om 15 % 
økologisk produksjon og forbruk innen 2020).  


Utfordringen er å gjøre lokale tilpasninger for å få fulgt opp meldingen og samkjøre denne 
med det øvrige klimaplanarbeidet. Landbrukssektoren skal fortsette med mange av de 
samme tiltakene som tidligere, men med økt fokus på de som gir CO2-reduksjoner. Dette 
gjelder tiltaket som innebærer å øke andelen bioenergi i landbruket med 10 % årlig, samt 
redusere nitrogengjødsel i jordbruket med 10 % innen 2020. Innen 2020 skal andelen 
økologisk landbruk utgjøre 15 %. Når det gjelder skogbruk skal næringen øke andelen 
foryngelsesplanting. Totalt skal vekstuttaket økes med 20 % innen 2020. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tegning: Øisteins blyant 
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5.  KOMMUNEN  SKAL  FOREBYGGE  ULYKKER  VED  RAS,  SKRED  OG  FLOM  GJENNOM ET  
FØRE‐VAR  PRINSIPP  I  PLANLEGGINGEN  OG  VED  UTBYGGING 


Økt temperatur har allerede ført til endringer i klima. Økt nedbørintensitet deler av året vil 
føre til økt erosjon og forurensning i vassdrag, i tillegg til økt risiko for ulykker og skade på 
eiendom. Klimaendringer og konsekvenser av dette er nærmere beskrevet i diverse 
grunnlagsdokument, bl.a. på universitetet i Oslo sine sider under www.CICERO og tema 
klimakonsekvenser eller i CIENS rapport 1-2007. I forbindelse med departementenes og 
kommunenes samarbeidsprogram ”Fremtidens byer” er det nedsatt et nettverk som skal 
jobbe med en handlingsplan bl. a innenfor satsingsområdet ”Tilpasning til klimaendringer”. 
Resultatene fra nettverksarbeidet skal innlemmes i kommunenes klimaarbeidet. Kommunene 
er også oppmerksomme på at sårbare/rasutsatte områder må ha et spesielt fokus i Risiko- 
og sårbarhetsanalysen tilknyttet kriseberedskap og i arealplanleggingen. Det er tillegg 
nedsatt et utvalg 2 som skal rådgi kommunene i forhold klimatilpasning.  


Ny kunnskap om klimatilpasninger må innlemmes i det kommunale ROS arbeidet og 
planarbeidet etter hvert som resultatene foreligger. Dette vil trolig få større fokus ved 
kommende rullering av klimaplanen.  


EU’s rammedirektiv for vann og oppfølgingen av vannområdeforvaltningen fra 2009 har også 
som formål å lage tiltaksplan og forvaltningsplan som skal sikre god miljøtilstand, tilnærmet 
naturtilstand, i vassdrag, grunnvann og kystvann. Dette er et arbeid som kommunene i dag 
deltar i.  


Direktoratet for sivilt beredskap har bedt kommunene om å dokumentere nødbørsmengdene 
for å se eventuelle variasjoner i forhold til den generelle økningen på 20 % nedbør frem mot 
år 2100. På bakgrunn av dokumentasjonen skal det utarbeides en fremskrivning for å kunne 
dokumentere virkningen av avrenning i forhold til vann- og avløp, vei, ras og skred. Denne 
kunnskapen vil være sentral for den kommunale planleggingen.  


 


 


                                                                


2 NOU Klimatilpasning er et offentlig utvalg som skal utrede sårbarhet og behov for klimatilpasning i Norge. 
Utredningen legges frem innen 1.november 2010 


Tegning: Øisteins blyant 
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6.4 STRATEGIER OG TILTAK 


 Strategi 1  Kommunen skal i samarbeid med de øvrige kommunene i regionen sørge for en 
hensiktsmessig organisering av klima‐ og energiarbeidet i egen organisasjon, i kommunale 
selskaper, ut mot innbyggerne og regionen som helhet 


 


  Område  Tiltak  kommentar/vurdering 


1  ENØK‐budsjett  Kommunen avsetter i budsjett for 2012 minimum 20 kroner pr innbygger til øremerkede 
ENØK‐tiltak i egen kommune 


En del kommuner har allerede øremerkede ENØK‐midler. 
Se eksempler i tekstdelen. Midlene skal ha egen 
budsjettpost og fremgå av regnskap/årsmelding på 
faktisk bruk 


2  ENØK‐ansvarlig  Kommunen utpeker våren 2011 en fast ENØK‐ansvarlig som danner en regional faggruppe. 
ENØK‐ansvarlig skal rådgi egen administrasjonssjef i fagsaker knyttet til ENØK 


ENOVA stiller krav om at hver kommune har en ansvarlig 
som rådgir i ENØK‐saker. ENØK‐ansvarlig foreslår 
disponeringer i ENØK‐budsjettet 


3  ENØK‐system  Det innføres et elektronisk system for oppfølging av energiforbruket i kommunale bygninger.   Systematisk energioppfølgingssystem er et 
internkontrollsystem som letter arbeidet med 
driftsbesparelser og rapporteringer på energi. Systemet 
leveres av strømleverandør 


4  Interkommunal 
samhandlingsgruppe 


Kommunen deltar med en fagressurs i en interkommunal samhandlingsgruppe som har ansvar 
for å koordinere og følge opp fellestiltakene i planen. Gruppens hovedansvar vil være å 
overvåke og måle effektene av tiltakene. Kjøp av kvoter som tiltak skal utredes av gruppen og 
vurderes som et tilleggstiltak der regionen ikke når delmålene. Omfanget av gruppens arbeid 
beskrives i eget mandat.  


Samhandlingsgruppen skal på vegne av adm.sjef sørge 
for å sikre koordinering og iverksetting av tiltak i tråd 
med planen, i egen kommune og for tiltak som krever 
regional samhandling. Gruppen skal hvert år rapportere 
på resultat og effekt for sin kommune og regionen.  
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5  Lederavtaler  Kommunen skal  utrede og vurdere miljøledelse som ledd i sitt lederutviklingsprogram/avtaler  Relevant for kommunene og kommunale selskaper 


6  elektroniske 
tjenester 


Kommunen skal videreutvikle elektroniske innbyggerrettede tjenester på nett og øke andelen  
hvert år fra 2011 


Jmf Døgnåpne Østfold 


7  holdningsskapende 
arbeid 


Skolenes mellomtrinn tilbys fra skoleåret 2011/12 et klimaprosjekt.   Regnmakerne.no er eksempel på et opplegg.  


8  holdningsskapende 
arbeid 


Kommunen skal årlig gjennomføre minst en holdningskampanje for å oppfordre ansatte til å 
gå/sykle til jobb 


Det kan være en konkurranse el.l og omfatter f eks alle 
med reiseavstand bolig‐jobb mindre enn 3 km 


9  holdningsskapende 
arbeid 


Egne "Gå til skolen"‐kampanjer vurderes for alle skolene.    


10  holdningsskapende 
arbeid 


Samhandlingsgruppens representant gis mandat til å etablere en regional klimapris rettet mot 
private næringsliv. Prisen deles ut første gang 2012 


Prisens størrelse og finansiering utredes av gruppen og 
legges inn i kommunale budsjetter 2012 


11  holdningsskapende 
arbeid 


Den interkommunale samhandlingsgruppen vedlikeholder en felles hjemmeside for klima og 
energi som skal gi råd om redusert energibruk og fornybar energi for husholdning og næring 


Indre Østfolds hjemmeside linkes til Livskraftige.no og 
Science Senter Østfold. Det regionale senteret er under 
oppbygging og har invitert Indre Østfoldkommunene 
med som pilot 


12  holdningsskapende 
arbeid 


I løpet av handlingsplanperioden skal kommunene vurdere å opprette en regional funksjon 
som energi‐ og klimarådgivningskontor for innbyggere og bedrifter 


Flere andre regioner og fylker samarbeider i dag om en 
slik funksjon 
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13  Kildesortinger  Kommunen skal iverksette full kildesorting i alle kommunale virksomheter   Er et "skal" krav i Miljøfyrtårn 


14  Innkjøpsavtaler  Kommunen ved innkjøpskontor/ansvarlig skal etterspørre energisparing og miljøfremmende 
produksjon som kriterie ved alle kommunale innkjøp 


v/innkjøpskontor/ansvarlig 


 Strategi 2 


 


 
Energiforbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i regionen, øke 
andelen alternativ energi, energisparing og endrede forbruksmønster.     


     Tiltak  Kommentar/vurdering 


15  Avfall  Kommunen som eier stiller krav til renovasjonsvirksomhetene om at 80 % av avfallet i 
kommunene skal gjenvinnes innen 2020  


Iverksetter vil være renovasjonsselskap/virksomhet, 
etter instrukser fra eiere, jmf krav om eierstrategier 


16  Avfall  Kommunen skal i løpet av planperioden samarbeide med de øvrige kommunene om utredning 
av et tilstrekkelig produksjonsanlegg for biobrensel fra avfallanleggene i Indre Østfold (f eks 
returvirke, hageavfall, matavfall og slam). 


Dette tiltaket er nødvendig for å sikre 
fjernvarmeanleggene nødvendig biobrensel 


17  Fjernvarme  Kommunen skal definere sin rolle som arealplanmyndighet og klima‐ og energistrateg overfor 
konsesjonær for fjernvarmeutbygging før rullering av kommuneplanens arealdel og i 
reguleringsplaner 


Sikre at forutsetningene i konsesjonsområdet, 
påkoblingskrav m.v., er ivaretatt i arealplanleggingen 


18  Fjernvarme   Kommunen skal i løpet av planperioden samarbeide med de øvrige kommunene om å utrede 
tilstrekkelige produksjonsanlegg for biobrensel (husdyrgjødsel og trevirke)  


Kommunens rolle blir å tilrettelegge for en vekst av 
denne type næring, og nødvendig tiltak for å sikre 
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fjernvarmeanleggene med nødvendig biobrensel 


19  ENØK  Kommunen skal gjennomføre ENØK‐analyse av kommunens egne bygninger i løpet av 2014    


20  ENØK  Kommunen skal vurdere å ta i bruk energisparekontrakter med ENØK‐entreprenør (EPC)  EU‐tilpasset opplegg foreslått av KS program Grønne 
energikommuner 


21  el‐bil  Kommunen skal påvirke næringslivet for å etablere ladestasjoner for el‐biler  Opplyse bedriftene om støtteordninger fra Enova 


22  el‐bil  Kommunen skal i løpet av 2013 etablere minimum 1 ladestasjon for el‐biler    


23  el‐bil  Kommunen skal samarbeide med fylkeskommunen om å utarbeide en plan for ladepunkter 
langs hovedtraseer for el‐bil 


Helhetlig plan for utbygging av ladepunkt 


24  el‐bil  Ved nyanskaffelse av kommunal bilpark, skal kommunen utrede og tilrettelegge for plug‐in 
hybridbiler og el‐biler 


Ved utløp av kontraktsperiode for tjenestebilpark, skal 
det legges inn miljøkrav som grunnlag for anskaffelse. 
Dette innbærer også at kommune tilrettelegger for 
ladestasjoner.  


25  Sykkel  Kommunene skal utrede ordning for leie av sykkel og el‐sykler i løpet handlingsplanperioden, 
der det ligger til rette for dette. 


"Bysykler" som leieordning der det ligger til rette for 
dette 


26  grønn energi   Ved inngåelse av ny kraftavtale, skal grønn energi etterspørres.  Innkjøpskontor/ansvarlig avtaleforhandler 
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27  Oljekjeler  Alle oljekjeler i kommunale virksomheter skal avvikles som hovedenergikilde innen 2016  Det er egne tilskudds ordninger, jmf ENOVA 


28  Vindkraft  I løpet av planperioden skal aktuelle kommunen utrede og fastsette retningslinjer for vindkraft Eidsberg kommune har som første kommune utarbeidet 
slike retningslinjer 


 Strategi 3   Kommunen skal stille tydelige energi‐ og klimakrav i kommuneplanens arealdel og ved 
endring av bygningsstruktur 


  


  Tema  Tiltak  Kommentar/vurdering 


29  Arealstrategi  Kommunene skal legge fortetting, transformasjon og arealeffektivitet til grunn ved 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdeler.  Det skal utarbeides og vedtas felles 
planforutsetninger som legges til grunn for revidering av kommuneplanenes arealdel i hver 
enkelt kommune.   


30  Arealstrategi  Kommunen skal vurdere ”drop‐soner” for kjøring av barn minimum 300‐500 meter fra skolen 
innen 2014. 


Som del av trafikksikkerhetsarbeidet og prosjekt "klar 
ferdig gå til skolen". 


31  Arealstrategi  Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet og friluftsarbeidet må planmessig sees i en 
sammenheng for å definere et sammenhengende gang‐/sykkelvei nett (sykkelveileder). 


Fylkeskommunen bør definere et regionalt nett som 
kommunene supplerer. 


32  Arealstrategi  I tettstedene skal nye utbyggingsområder planlegges med kort avstand til sentrale vei‐ og 
kollektivtilbud 


Klimavennlig utbyggingsmønster skal hensynta mellom 
maks 10‐15 minutter til høyverdige kollektivakser 
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33  Arealstrategi  Kommunen skal i arealplanperioden tilrettelegge for utbygging av minst et bolig‐ eller 
næringsfelt med alternativ energibærer som hovedkilde for oppvarming. 


Fjernvarme/biogass er eksempler på energibærere som 
et geografisk avgrenset utbyggingsområde skal ha sin 
hovedenergikilde på. Utbyggingsavtalen mellom 
kommunen og privat aktør skal inneholde bestemmelser 
om energiform.  Passivhus er eksempel på 
utbyggingsmåte som regjeringen har lagt frem 


34  Plan  Klima‐ og energihensyn tas inn i alle reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og 
forhåndskonferanser med bolig‐ og næringsutviklere 


Det skal arbeides interkommunalt med å utarbeide 
minimumskrav ihht plan‐ og bygningsloven. Planforum 
Indre Østfold gis mandat til å utarbeide retningslinjer 
som kommunene følger opp.  


35  Kollektivtransport  Regionrådet gis fortsatt mandat til å videreføre påvirkningsarbeidet med å styrke togtilbudet 
ved Østre Linje 


  


36  Kollektivtransport  Regionrådet gis fortsatt mandat til å videreføre påvirkningsarbeidet overfor statlig og 
fylkeskommunale myndigheter for å etablere et høyhastighetstog Oslo‐Stockholm via Ski‐
Indre Østfold‐ Karlstad.  


  


37  Kollektivtransport  Kommunen selv og gjennom Regionrådet skal påvirke fylkeskommunen til å ta i bruk 
biogassbusser i Indre Østfold 


Regionalt biogassprosjektet mot 2015 er et aktuelt 
verktøy  


38  Transport    Kommunen skal gjennom skiltmyndigheten, oppfordre til å unngå tomgangskjøring   Skilt i sentrum og ved sentrale kollektivpunkt etc 
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39  Transport  Den interkommunale samhandlingsgruppen gis mandat til å utrede en  parkeringspolitikk    Bruke p‐politikken som virkemiddel for innstramming av 
bilbruk og støtte opp om miljøvennlig transport.  


40  Næring  Kommunen skal om mulig i arealplan sørge for at næringsarealer legges i tilknytning til 
kollektivtilbud 


Redusert arealbruk og god tilgang til vei, jernbane, 
hyppige bussavganger. Kommunene må samarbeide om 
videre areal og transportplanoppfølging. 


   Strategi 4  Kommunen skal arbeide for en bærekraftig forvaltning av landbruksnæringen    


  Område  Tiltak  Kommentar/vurdering 


41  Landbruk  Kommunene følger opp relevante klima og energiføringer i Stortingsmeldingen "Landbrukets 
klimamelding"  


Retningsgivende/førende for kommunalt klimaarbeid 


42  Landbruk  Kommunen skal arbeide for å erstatte bruk av fossilt brensel med bioenergi i landbruket med 
10% årlig gjennom stimuleringsordninger.  


Landbrukskontorene gis myndighet til å iverksette og 
følge opp  


43  Landbruk  Kommunen v/landbrukskontorene skal drive rådgiving som bidrar til å redusere 
nitrogengjødsel i jordbruket med 10 % i planperioden 


Landbrukskontorene gis myndighet til å iverksette og 
følge opp tiltak. Det er utarbeidet miljøtiltak for 
landbruket som angir en positiv utvikling.  


44  Landbruk  Kommunen skal arbeide for å nå regjeringens mål om at  15% av landbruksproduksjonen skal 
være økologisk innen 2020 


Landbrukskontorene gis myndighet til å overvåke og 
iverksette tiltak  
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45  Skogbruk  Kommunen skal arbeide for nyplanting i skogsområdene og økt uttak med 20 % innen 2020.     


  Strategi 5   Kommunen skal forebygge ulykker ved ras, skred og flom gjennom et føre‐var prinsipp i 
planlegging og ved utbygging 


  


     Tiltak  Kommentar/vurdering 


46  plan   Kommunen skal utarbeide ROS‐analyser av sårbare områder som oppdateres hvert 4. år  Samarbeid forutsettes mellom planmyndighetene og 
fagmyndigheter 


47  Plan  Videreføre arbeidet med å implementere EUs direktiv for vannforvaltning og etableringen av 
vannområder 


EUs rammedirektiv for vann og 
vannområdeforvaltningen i regionen er sentrale verktøy. 


48  Plan  Kommunen utarbeider klimaretningslinjer for vei, vann, avløp og bygningsstruktur    Det er i dag et interdepartementalt arbeid som skal rådgi 
kommunene på forebyggende tiltak for klimatilpasning. 
Tilrådningene skal være klare i løpet av 2010. 


49  Plan  Grøntområdene skal sikres i kommunens arealplanlegging slik at de kan tas vare på som 
bufferområder mot økte nedbørsmengder. 


Tiltaket er sentralt for å unngå overvann i ledningsnettet 
og dermed sentralt for beredskapsplanlegging 







KAP  7  AKTUELLE  LENKER: 


Universitetet i Oslo senter for klimaforskning –  http://www.cicero.uio.no/home/


Enova – www.regnmakerne.no


Klima- og forurensningsdirektoratet - http://www.klimakur2020.no/


KS-program: Grønne energikommuner -  


http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/fornying-i-kommunene/fornying-i-
kommunesektoren/gronne-energikommuner.html?id=545303


Klimasiden I.Ø via Eidsberg kommune: 
http://www.eidsberg.kommune.no/Modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=17474&Cate
gory.ID=38731


Miljøtiltakene i landbruket via landbrukskontoret for Hobøl/Spydeberg/Askim:      
http://www.spydeberg.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/14568/epdd_id/14290


www.Klimatilpasning.no (miljødepartementet) 


 


7.1  VEDLEGG    


Statusrapport for energi- og klimautslipp Indre Østfold 2007 



http://www.cicero.uio.no/home/

http://www.regnmakerne.no/

http://www.klimakur2020.no/

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/fornying-i-kommunene/fornying-i-kommunesektoren/gronne-energikommuner.html?id=545303

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/fornying-i-kommunene/fornying-i-kommunesektoren/gronne-energikommuner.html?id=545303

http://www.eidsberg.kommune.no/Modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=17474&Category.ID=38731

http://www.eidsberg.kommune.no/Modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=17474&Category.ID=38731

http://www.spydeberg.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/14568/epdd_id/14290

http://www.klimatilpasning.no/
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Dikt av Dag Evjenth: 


VANNSTYRE 


De merket overhodet ikke floden 


Som skyllet ubønnhørlig over kloden 


Fordi de allerede, i en lang periode, 


Hadde tatt seg alt for mye vann over hodet.  
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Vedlegg 1: Informasjon om datagrunnlag 


I - Energiforbruk 
I klima- og energiplanen er det benyttet forbruksdata på kommunenivå innhentet fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) og de lokale nettselskap.  
 
Energiforbruket fordeler seg på forbruk av ulike energibærere. I henhold til SSBs tallmaterial 
er forbruket av følgende fem energibærere tatt med i klima- og energiplanen: elektrisitet, 
petroleumsprodukter, gass, biobrensel og avfall. Energiforbruket er fordelt på de fem 
brukergruppene husholdninger, tjenesteyting, industri, primærnæringer og fritidsboliger. SSB 
har ikke oppgitt forbrukstall for fritidsboliger. Det er derfor kun registrert elektrisitetsforbruk for 
denne brukergruppen. 
 
Det mobile forbruket er fordelt på aktivitetene vegtrafikk og annen mobil forbrenning. 
Skipstrafikk og flytrafikk er ikke aktuelt for kommunene i Indre Østfold.  
 


SSBs energistatistikk på kommunenivå 


Statistisk Sentralbyrå (SSB) har hvert år siden 2004 utgitt statistikk over forbruk av fossilt 
brensel og biobrensel fordelt på alle landets kommuner. Forbruket er fordelt på 
brukergruppene husholdninger, tjenesteytende sektor, primærnæringer og industri. Forbruk 
til produksjon av fjernvarme er siden 2007 lagt inn under industri. SSB har ikke oppgitt 
forbrukstall for fritidsboliger for disse energibærerne. Det er derfor kun registrert 
elektrisitetsforbruk for denne brukergruppen i klima- og energiplanen. 
 
SSBs statistikker inneholder data for årene 1991, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004. 
SSB har uttalt at kvaliteten på disse forbruksdata for årene 1991 og 1995 ikke holder samme 
nivå som forbrukstallene for de andre årene. Klima- og energiplanen tar derfor for seg 
energiforbruket i årene 2000 – 2007. I mai 2009 publiserte SSB tall for forbruk av fossil 
energi og biobrensel i kommunene for 2007, samt oppdaterte for 2005 og 2006. Dette er 
tilgjengelig i Statistikkbanken på www.ssb.no. Energiforbruket for 2004 er hentet 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.   
 
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. 
Kvaliteten på fordelingsnøklene varierer, men blir stadig bedre. Endringer gjort siden første 
utgave av den kommunefordelte energistatistikken kom ut i 2004, gjør at forbrukstallene i de 
tre utgavene av statistikken ikke er direkte sammenlignbare.  



file:///C:/Documents%20and%20Settings/sivkil/Lokale%20innstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M8KHXNM6/www.ssb.no
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Kilder for elektrisitetstall 


Nettselskapene i de ulike kommunene er benyttet som kilde for elektrisitetsstatistikken. Disse 
er kontaktet og best tilgjengelig tallmateriale er benyttet, og om nødvendig bearbeidet noe. 
 
For Aremark, Marker, Askim, Eidsberg, Rømskog, Spydeberg, Skiptvet og Hobøl er det 
benyttet tall fra LEU2009 for årene 2000-2007. Tallene for elektrisitetsforbruk er framskaffet 
av Fortum Distribution AS. Forbruket i 2004-2008 kommer direkte fra E-Rapp. Forbruket av 
prioritert kraft i perioden 2000 til 2003 er hentet fra energiutredningene for 2005. 
 
For Rakkestad er det for årene 2000-2006 benyttet tall fra LEU2007, Rakkestad Energi AS. 
Tallene er temperaturkorrigert av COWI og ”temperaturkorrigert tilbake” i dette arbeidet med 
Graddagsnorm 61-90 og antatte temperaturavhengige andeler. For årene 2007-2008 er det 
benyttet E-rapp-tall. Forbruket i fritidsboliger er satt konstant lik 2008-tallet. 
 
For Trøgstad er det for årene 2005-2007 benyttet SSB-tall. For 2000-2004 er det tatt 
utgangspunkt i totaltall fra LEU 2007 (tabell 6.9.1.3), Trøgstad Elverk AS. Det er sett på hvor 
stor andel av dette total-tallet som ble forbrukt av de ulike forbruksgruppene sammenlignet 
med SSB-tallene for 2005-2007. Dette stemmer bra med tabell 6.8 i LEU07. Total tallene er 
noe høyere enn SSB-tallene, og det er antatt at dette er tap i ledningsnettet. Fordelingen 
mellom brukergruppene var ganske konstant for de tre årene, og det er derfor for 2000-2004 
antatt samme fordeling som i 2005. 


Temperaturkorrigering av stasjonært energiforbruk 


Det stasjonære energiforbruket er temperaturkorrigert. Med temperaturkorrigert forbruk 
menes at det målte energiforbruket for et gitt år med tilhørende klimadata korrigeres til et 
referanseår med gjennomsnittsklimaet i perioden 1971-2000. 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). 
 
Energiforbruk som er temperaturkorrigert er blitt korrigert ved bruk av følgende formel: 
 
 
Temp.korrigert 
energiforbruk 


 
= 


 
Energiforbruk  
i aktuelt år 


 
x
  


 


 (Temp.avhengig 
    %-andel) 


 
x 


 
(Grd normal år/  
 Grd målt år) 


 
+ 


 
Temp.uavhengig 


%-andel  


 
Den prosentvise andelen av elektrisitetsforbruket som er avhengig av temperaturen, varierer 
mellom brukergruppene. Etter tilråding fra NVE er det benyttet følgende andeler: 
 


Brukergruppe Temperaturavhengig andel 


Husholdninger    0,55 


Tjenesteytende sektor  0,5 


Primærnæring    0,5 


Industri     0 


Fjernvarme     1 


 
Det er antatt at alt forbruk av biobrensel, petroleumsprodukter, gass og fjernvarme går til 
oppvarming, og hele dette forbruket er derfor temperaturkorrigert for alle brukergrupper 
bortsett fra industrien. Resten av andelen ”fylles opp” med forbruk av elektrisitet.  
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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 
Figur B1. Graddagene forteller hvor 
stort fyringsbehov det har vært i 
løpet av fyringssesongen. 
 
 
 
 
 
 
 


II - Klimagassutslipp 


Klimagassutslipp deles inn i utslipp fra de tre kategoriene: 
 


 stasjonær forbrenning 


 prosessutslipp  


 mobil forbrenning  
 
I klima- og energiplanen er det benyttet utslippsdata på kommunenivå innhentet fra Klima og 
forurensningsdirektoratet (tidligere Sft) og SSB er benyttet for Norge totalt. Det er kun direkte 
klimagassutslipp som blir presentert, da de indirekte utslippene er vanskelige å tallfeste. 
 
Det finnes mange ulike klimagasser. 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 Global Warming Potential = GWP. 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 
Menneskeskapt CO2 kommer fra 
forbrenning av fossilt brensel og 
avskoging. 


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 


 


Figur B1 Fyringssesongen 


 


Figur 1 Fyringssesongen 
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Vedlegg 2: Bakgrunn for prognosene 


I - Stasjonært energiforbruk 


Følgende forutsetninger fra NVE gjelder for prognosen: 


 SSBs prognose for befolkningsutvikling. Her brukes statistikken som bygger på 
middels nasjonal vekst, middels fruktbarhet, middels levealder og middels netto 
innvandring (MMMM) 


 Forbruket innen husholdninger, tjenesteytende sektor og primærnæring per innbygger 
i kommunen holdes konstant 


 Forbruket i industrien holdes uendret gjennom hele perioden   


 I tillegg er forbruket innen fritidsboliger satt konstant.  
 
For prognosen er det tatt utgangspunkt i det temperaturkorrigerte forbruket i 2007. Der det 
benyttes fjernvarme (Rakkestad, Spydeberg og Hobøl) er dette forbruket trukket fra 
industrien og lagt til de aktuelle brukergruppene.  
 
Forbruksøkningen (eller – nedgangen for kommunene med negativ befolkningsvekst) er lagt 
til forbruket av elektrisitet. Forbruket av de andre energibærerne er satt konstant. Unntaket er 
kommunene der det er fjernvarmeproduksjon. Det er innhentet opplysninger om prognose for 
produksjon, fordelt på energibærere og brukergrupper, fra Østfold Energi. Det er kun 
eksisterende anlegg og anlegg som har fått innvilget konsesjon som er inkludert i prognosen. 
Det er antatt at fjernvarmeleveransen i første omgang reduserer petroleumsforbruket, så 
eventuelt elektrisitetsforbruket. Der petroleumsforbruket i utgangspunktet var lavt, er den 
største andelen satt til elektrisitet. 
  


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 Statens forurensingstilsyns (SFT) 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.  
 


III - Klimagassutslipp 


Underlag for prognosen er framskrivninger i Klimameldingen, Nasjonalbudsjettet for 2007 og 
SFTs rapport ”Reduksjon av klimagasser i Norge: En tiltaksanalyse for 2020”. Hva som er 
lagt inn i prognosen er beskrevet under hver enkelt aktivitet. 


Stasjonær forbrenning (industri, private husholdninger og annen næring) 


Prognosen for utslipp fra stasjonær forbrenning er en direkte omregning av prognosen for 
stasjonært energiforbruk som er beskrevet tidligere i vedlegget. Nedgangen i 
petroleumsforbruket fører til en reduksjon i utslipp fra stasjonær forbrenning. Denne 
reduksjonen er fordelt lineært.  
 


- Industri reduseres med 1 % årlig 
- Annen næring reduseres med 0,6 % årlig 
- Husholdningene reduseres med 0,2 % årlig 
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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 2007-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  


Det er lagt opp til en årlig økning i klimagassutslipp på 1,5 %, som tilsvarer prognosen for 
mobilt energiforbruk.  
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Vedlegg 3: Kommunedata med tabeller og grafer 


I-Aremark kommune 


Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Aremark kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Fortum Distribution. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Fortum Distribution).  
 
Tabell I.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 12,9 13,8 13,5 14,0 15,7 16,6 16,8 17,4 
Petroleumsprodukter 2,1 1,8 2,1 2,5 2,2 1,9 1,9 1,5 
Gass 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 
Biobrensel 5,5 5,2 5,6 5,2 5,2 5,6 5,0 4,5 
Totalt 21,0 21,1 21,5 21,9 23,6 24,6 24,1 23,8 
 
Tabell I.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temperaturkorrigert (GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 12,3 13,8 13,2 13,7 15,4 16,1 16,2 16,6 


Petroleumsprodukter 1,8 1,8 1,9 2,4 2,1 1,8 1,7 1,3 


Gass 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 


Biobrensel 4,8 5,2 5,1 4,9 4,9 5,1 4,4 4,0 


Totalt 19,3 21,0 20,5 21,3 22,8 23,4 22,7 22,3 


 
Tabell I.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 13.8 14.0 14.7 14.6 15.0 15.1 14.7 14.1 


Tjenesteyting 3.2 3.4 3.5 3.9 4.3 4.5 4.7 5.4 


Primærnæring 2.2 2.2 2.1 2.5 2.7 2.2 2.1 2.0 


Fritidsboliger 0.4 0.4 0.4 0.4 1.1 1.2 1.3 1.4 


Industri og bergverk 1.4 1.1 0.9 0.5 0.5 1.4 1.3 1.0 


Totalt 21.1 21.1 21.6 22.0 23.6 24.5 24.1 23.9 
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Tabell I.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 
8,4 4,7 1,9 1,4 1,0 


Petroleumsprodukter 
0,8 0,6 0,1 0,0 0,0 


Gass 
0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 


Biobrensel 
4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 


Totalt 
14,0 5,4 2,0 1,4 1,0 


 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell I.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Aremark kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell I.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 13.2 14.6 15.2 15.4 15.1 14.1 14.4 14.6 


Annen mobil forbrenning 4.4 3.5 3.3 3.6 6.5 6.6 8 7.7 


Totalt 17.6 18.1 18.5 19 21.6 20.7 22.4 22.3 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell I.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning             562              575              436              328  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer             263              242              190              195  


Stasjonær forbrenning: Industri               66                71                91                  9  


Stasjonær forbrenning: Annet               -                  -                  -                  -    


Prosessutslipp: Industri               10                11                16                17  


Prosessutslipp: Landbruk          4 206           4 559           4 622           3 832  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass               33                32                30                24  


Prosessutslipp: Annet               83                93                81                76  


Mobil forbrenning: Personbiler          2 311           2 352           2 486           2 691  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy             904           1 047              986           1 116  


Mobil forbrenning: Annet          1 399           1 416           1 367           2 346  


Sum          9 838          10 399          10 306          10 633  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur I.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). Mobil 
forbrenning står for 50 % av det totale energiforbruket i kommunen. 
 


 
Figur I.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur I.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på energibærere 
(GWh). Gjennom perioden dekkes i gjennomsnitt ca. 65 % av energiforbruket av elektrisitet. 
Det totale stasjonære energiforbruket i 2007 var 23,8 GWh, derav var 17,4 GWh elektrisitet, 
1,5 GWh petroleumsprodukter, 0,5 GWh gass og 4,5 GWh biobrensel. Det totale stasjonære 
energiforbruket ble i 2007 redusert med ca. 1 % i forhold til 2006. 
 


 
Figur I.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 
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Figur I.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på brukergrupper 
(GWh). De to største brukergruppene var husholdningen og tjenesteytingen. I 2007 hadde 
husholdningene et forbruk på 14,0 GWh, noe som var en reduksjon på 5 % fra 2006. 
Tjenesteyting forbrukte 5,4 GWh i 2007, en økning på nesten 15 % fra 2006. For øvrig har 
det vært en jevn økning i forbrukt innenfor tjenesteytende sektor. Industriens forbruk har 
variert i perioden. Primærnæringen har hatt et relativt jevnt forbruk på mellom 2,0 og 
2,7 GWh gjennom hele perioden. 
 


 
. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur I.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur I.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. Forbruket i 
husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel. 
Tjenesteytende sektor brukte størst andel elektrisitet, samt litt petroleum og gass. For 
primærnæring og industri er det kun registrert forbruk av elektrisitet. Mens fritidsboliger kun 
ble registrert med elektrisitetsforbruk da denne brukergruppen ikke inngår i SSBs statistikk 
som tar for seg forbruk av petroleumsprodukter, gass og biobrensel.  
 


 
Figur I.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 
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Husholdninger 
Figur I.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 14,0 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 8,4 GWh i 2007. Elektrisitet sto for ca. 60 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene i 2007. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur I.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur I.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at forbruket har hatt en jevn økning fra 3,2 GWh 
i 2000 til 5,4 GWh i 2007. Det er forbruket av elektrisitet som har økt, mens petroleums- og 
gass forbruket har vært stabilt. 
 


 
Figur I.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 
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Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene I.7 til I.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur I.9 og figur I.10. 
 
Figur I.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket i kommunen 
16 799 kWh/innbygger. Forbruket av biobrensel, gass og petroleumsprodukter per innbygger 
er noe redusert i perioden 2000-2007, mens forbruket av elektrisitet har økt. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur I.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur I.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per innbygger 
fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i husholdningene 
9 897 kWh/innbygger. I husholdningene er det kun forbruket av elektrisitet som har økt i 
perioden.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur I.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 
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Figur I.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Aremark kommune har et snitt i energiforbruk i 
husholdningene på 22 676 kWh/husholdning Snittet i kommunene i regionen Indre Østfold i 
2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur I.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur I.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for kommunene 
i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Rakkestad Energi AS sitt konsesjonsområde (ikke 
temperaturkorrigert). Aremark hadde et forbruk på 3 571 kWh/innbygger. Snittet i 
kommunene i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, mens snittet i Norge som helhet 
var 6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur I.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


 
Figur I.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Gruppen veitrafikk hadde en topp i 2003 på 15,4 GWh, energiforbruket i 2007 
var 14,6 GWh. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 81 % fra 2003 til 2004 
fra 3,6 til 6,5 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 22,3 GWh.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur I.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


 
Figur I.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Mobile kilder står for største delen av utslippene med 58 %, mens landbruk står for 36 %. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur I.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  
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Figur I.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært en økning 
i utslipp fra mobile kilder. Denne økningen kommer hovedsakelig innen gruppen annen mobil 
forbrenning. Den markerte stigningen i annen mobil forbrenning skyldes, i følge SSB, 
hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for statistikken.  
Utstyr som inngår i annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, småbåter og 
motorredskaper som traktorer, gressklippere, anleggsmaskiner og motorsager.  
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 10 633 tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenligning var det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 
36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur I.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 
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II-Marker kommune 


 
Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Marker kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Fortum Distribution. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Fortum Distribution).  
 
Tabell II.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 34,6 35,5 36,2 38,1 41,1 47,1 43,2 42,9 
Petroleumsprodukter 8,8 9,3 10,6 12,4 11,7 9,5 7,9 8,0 
Gass 0,9 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 1,0 0,6 
Biobrensel 9,9 13,7 9,8 9,1 9,3 9,9 8,7 7,9 
Totalt 54,2 59,8 58,0 60,7 63,2 67,4 60,9 59,5 


 
Tabell II.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temp.korrigert (GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 33,1 35,5 35,6 37,6 40,4 46,0 41,7 41,4 
Petroleumsprodukter 7,7 9,3 10,0 11,8 11,1 8,8 7,2 7,4 
Gass 0,9 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 1,0 0,6 
Biobrensel 8,7 13,7 9,1 8,6 8,7 9,0 7,8 7,1 
Totalt 50,4 59,8 56,0 59,2 61,4 64,7 57,7 56,5 
 
Tabell II.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 32.4 33.4 35.0 36.4 37.2 36.6 35.1 33.5 


Tjenesteyting 10.2 11.2 12.1 12.8 13.6 12.4 13.9 12.9 


Primærnæring 3.9 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 


Fritidsboliger 0.4 0.4 0.4 0.4 1.1 1.2 1.3 1.2 


Industri og bergverk 7.2 11.5 7.2 7.7 7.9 13.6 7.0 8.1 


Totalt 54.1 59.8 58.0 60.7 63.2 67.5 61.0 59.4 
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Tabell II.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 21,0 11,8 3,5 1,2 5,4 
Petroleumsprodukter 4,3 1,1 0,2 0,0 2,3 
Gass 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 
Biobrensel 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totalt 33,5 12,9 3,7 1,2 8,1 
 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell II.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Marker kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell II.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 43.5 49.9 49.9 34.3 33.8 49 50.1 51 


Annen mobil forbrenning 7.2 6.1 5.7 6 9.3 9.7 13.7 13.8 


Totalt 50.7 56 55.6 40.3 43.1 58.7 63.8 64.8 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell II.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning          2 691           2 314           1 630           1 229  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer             610              648              399              365  


Stasjonær forbrenning: Industri             701              884              477              708  


Stasjonær forbrenning: Annet               -                  -                  -                  -    


Prosessutslipp: Industri               24                26                37                42  


Prosessutslipp: Landbruk          9 779          11 787          12 239          12 664  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass             728              742              549              393  


Prosessutslipp: Annet             406              421              354              350  


Mobil forbrenning: Personbiler          6 583           6 481           7 566           8 648  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy          3 321           3 238           3 916           4 713  


Mobil forbrenning: Annet          2 108           1 959           2 264           4 239  


Sum         26 953          28 500          29 429          33 350  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur II.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). Mobil 
forbrenning står for 53 % av det totale energiforbruket i kommunen. 
 


 
Figur II.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur II.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på energibærere 
(GWh). I slutten av perioden dekkes ca. 75 % av energiforbruket av elektrisitet. Det totale 
stasjonære energiforbruket i 2007 var 59,5 GWh, derav 42,9 GWh elektrisitet, 8,0 GWh 
petroleumsprodukter, 0,6 GWh gass og 7,9 GWh biobrensel. Det totale stasjonære 
energiforbruket har hatt en økning frem til 2005, for så å reduseres noe frem til 2007. 
 


 
Figur II.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 
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Figur II.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på brukergrupper 
(GWh). De to største brukergruppene er husholdninger og tjenesteyting. 
 I 2007 hadde husholdningene et forbruk på 33,5 GWh, og forbruket har hatt en jevn økning 
frem til 2004, for så å synke frem til 2007. Tjenesteyting brukte 12,9 GWh i 2007, og 
forbruket innenfor denne sektoren har holdt seg relativt jevnt gjennom perioden.  
Industrien har hatt et noe variert forbruk fra år til år, med en topp i 2005. Primærnæringen 
har hatt et relativt jevnt forbruk, men med noen små variasjoner fra år til år. 
 


.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur II.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur II.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. Forbruket i 
husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel, men også 
noe petroleum. Tjenesteytende sektor og industrien brukte størst andel elektrisitet, samt litt 
petroleum. Industrien brukte også noe gass. Primærnæringen brukte ca. 95 % elektrisitet og 
resten olje, mens fritidsboliger kun benyttet elektrisitet.  
 


 
Figur II.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 
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Husholdninger 
Figur II.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 33,5 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 21,0 GWh i 2007, og stod for over 60 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene. Forbruket av petroleumsprodukter minket gjennom 
perioden. Biobrenselforbruket har lagt på ca. 25 % av det totale forbruket gjennom perioden. 
 


 
Figur II.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur II.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at forbruket har hatt en jevn økning frem til 2004, 
deretter har forbruket variert fra år til år. Elektrisitet utgjør over 80 % av forbruket, og det er 
økningen i elektrisitetsforbruket som virker inn på hovedtrenden. 
 


 
Figur II.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 
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Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene II.7 til II.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur II.9 og figur II.10. 
 
Figur II.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket i kommunen 
16 910 kWh/innbygger. Forbruket av biobrensel, gass og petroleumsprodukter per innbygger 
er noe redusert i perioden 2000-2007, mens forbruket av elektrisitet har økt. 
 


 
Figur II.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur II.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per innbygger 
fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i husholdningene 
9 534 kWh/innbygger. I husholdningene har forbruket av elektrisitet og gass økt i perioden.  
 


 
Figur II.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 
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Figur II.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Marker kommune har et snitt i energiforbruk i 
husholdningene på 20 493 kWh/husholdning. Snittet i kommunene i regionen Indre Østfold i 
2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur II.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur II.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for kommunene 
i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Rakkestad Energi AS sitt konsesjonsområde (ikke 
temperaturkorrigert). Marker hadde et forbruk på 3 469 kWh/innbygger. Snittet i kommunene 
i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, mens snittet i Norge som helhet var 
6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur II.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


 
Figur II.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Gruppen veitrafikk hadde en bunn i 2004 på 33,8 GWh, energiforbruket i 2007 
var 51 GWh. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 55 % fra 2003 til 2004 
fra 6 til 9,3 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 64,8 GWh.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur II.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


 
Figur II.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Mobile kilder står for største delen av utslippene med 53 %, mens landbruk står for 38 %. 
 


 
Figur II.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  







Klima- og energiplan Indre Østfold- Vedleggsdel versjon 08.03.2010 


 


23 


Figur II.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært en 
nedgang i utslipp fra stasjonær forbrenning, men en økning i prosessutslipp og utslipp fra 
mobile kilder. Økningen innen mobile kilder kommer hovedsakelig innen gruppen annen 
mobil forbrenning. Den markerte stigningen i annen mobil forbrenning skyldes, i følge SSB, 
hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for statistikken.  
Utstyr som inngår i annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, småbåter og 
motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager.  
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 33 350 tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenligning var det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 
36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur II.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 
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III-Rømskog kommune 


Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Rømskog kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Fortum Distribution. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Fortum Distribution).  
 
Tabell III.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 5,8 6,2 6,0 6,4 6,8 7,1 7,3 7,5 
Petroleumsprodukter 1,0 1,0 1,1 1,5 1,2 1,1 1,1 0,8 
Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Biobrensel 4,6 6,7 2,5 2,4 2,4 2,6 2,3 2,1 
Totalt 11,5 13,9 9,6 10,2 10,4 10,8 10,7 10,5 


 
Tabell III.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temp.korrigert (GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 5,6 6,2 6,0 6,3 6,7 6,9 7,1 7,3 
Petroleumsprodukter 0,9 1,0 1,1 1,4 1,1 1,0 1,0 0,7 
Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Biobrensel 4,3 6,7 2,4 2,3 2,3 2,4 2,1 1,9 
Totalt 10,8 13,9 9,5 10,0 10,1 10,3 10,2 10,0 


 
Tabell III.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 7.4 7.5 7.7 7.9 8.0 8.1 8.0 7.5 


Tjenesteyting 1.1 1.2 1.2 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 


Primærnæring 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 


Fritidsboliger 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 


Industri og bergverk 2.8 5.0 0.6 0.7 0.6 0.9 0.9 1.1 


Totalt 11.5 13.9 9.7 10.3 10.5 10.8 10.7 10.4 
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Tabell III.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 4,9 1,4 0,1 0,1 1,0 


Petroleumsprodukter 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 


Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 


Biobrensel 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 


Totalt 7,5 1,6 0,1 0,1 1,1 


 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell III.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Rømskog kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell III.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 4 4.4 4 3.8 3.7 4.1 4.2 4.2 


Annen mobil forbrenning 1.5 1.2 1.1 1.1 1.9 2 2.6 2.4 


Totalt 5.5 5.6 5.1 4.9 5.6 6.1 6.8 6.6 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell III.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning             377              355              234              182  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer               61                54                46                50  


Stasjonær forbrenning: Industri                 0                47                32                22  


Stasjonær forbrenning: Annet               -                  -                  -                  -    


Prosessutslipp: Industri                 5                  5                  8                  8  


Prosessutslipp: Landbruk             429              474              474              524  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass             151              143              148              119  


Prosessutslipp: Annet               22                21                26                26  


Mobil forbrenning: Personbiler             631              631              757              757  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy             223              258              277              333  


Mobil forbrenning: Annet             349              312              461              730  


Sum          2 248           2 298           2 463           2 750  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur III.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). 
Husholdningene står for 43 % av det totale energiforbruket i kommunen.  Mobil forbrenning 
står for 40 %. Rømskog er den eneste kommunen i Indre Østfold regionen hvor ikke mobil 
forbrenning står for den største andelen av det totale energiforbruket. 
 


 
Figur III.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur III.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på energibærere 
(GWh). I slutten av perioden dekkes ca. 70 % av energiforbruket av elektrisitet. Det totale 
stasjonære energiforbruket i 2007 var 10,5 GWh, derav var 7,5 GWh elektrisitet, 0,8 GWh 
petroleumsprodukter, 0,1 GWh gass og 2,1 GWh biobrensel. Det totale stasjonære 
energiforbruket varierte en del frem til 2002, men har holdt seg relativt stabilt etter det. 
 


 
Figur III.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 


 







Klima- og energiplan Indre Østfold- Vedleggsdel versjon 08.03.2010 


 


27 


Figur III.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på brukergrupper 
(GWh). De to største brukergruppene er husholdninger og tjenesteyting, med unntak av de to 
første årene i perioden. I 2007 hadde husholdningene et forbruk på 7,5 GWh.  
Tjenesteyting forbrukte 1,6 GWh i 2007, og forbruket innenfor denne sektoren har hatt en 
relativt jevn økning gjennom perioden. Industrien har hatt et noe variert forbruk fra år til år, og 
med en tydelig topp i 2001. Primærnæringen har hatt et stabilt forbruk. 
 


 
Figur III.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur III.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. Forbruket i 
husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel, men også 
noe petroleum. Tjenesteytende sektor brukte størst andel elektrisitet, samt litt petroleum. 
Industrien brukte hovedsaklig elektrisitet, men også noe gass.  
 


 
Figur III.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 
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Husholdninger 
Figur III.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 7,5 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 4,9 GWh i 2007, og stod for over 65 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene. Forbruket av petroleumsprodukter minket gjennom 
perioden. Biobrenselforbruket har lagt på mellom 25 og 30 % av det totale forbruket gjennom 
perioden. 
 


 
Figur III.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur III.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at forbruket har hatt en jevn økning frem til 2004, 
og har deretter vært forholdsvis stabilt. Elektrisitet utgjør over 80 % av forbruket, og det er 
økningen i dette forbruket som virker inn på hovedtrenden. 
 


 
Figur III.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 
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Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene III.7 til III.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur III.9 og figur III.10. 
 
Figur III.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket i kommunen 
15 904 kWh/innbygger. Forbruket av biobrensel og petroleumsprodukter per innbygger er 
noe redusert i perioden 2000-2007, mens forbruket av elektrisitet og gass har økt. 
 


 
Figur III.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur III.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per innbygger 
fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i husholdningene 
11 438 kWh/innbygger. I husholdningene er det kun forbruket av elektrisitet som har økt i 
perioden. 


 
Figur III.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 
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Figur III.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Rømskog kommune har det høyeste 
energiforbruk i husholdningene i regionen på 25 326 kWh/husholdning. Snittet i kommunene 
i regionen Indre Østfold i 2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 
21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur III.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur III.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Rømskog hadde et forbruk på 
2 348 kWh/innbygger. Snittet i kommunene i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, 
mens snittet i Norge som helhet var 6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur III.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


Figur III.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Gruppen veitrafikk hadde en topp i 2001 på 4,4 GWh, energiforbruket i 2007 var 
4,2 GWh. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 73 % fra 2003 til 2004 fra 
1,1 til 1,9 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 6,6 GWh. Dette er 
det laveste mobile energiforbruket i regionen.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur III.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


Figur III.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Mobile kilder står for største delen av utslippene med 66 %, mens landbruk står for 19 %. 
 


 
Figur III.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  
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Figur III.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært en 
økning i utslipp fra mobile kilder. Denne økningen kommer hovedsakelig innen gruppen 
annen mobil forbrenning. Den markerte stigningen i annen mobil forbrenning skyldes, i følge 
SSB, hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for statistikken.  
Utstyr som inngår i annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, småbåter og 
motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager.  
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 2 750 tonn CO2-ekvivalenter. Kommunen har 
det laveste utslippet i regionen Indre Østfold. Til sammenligning var det gjennomsnittlige 
direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur III.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 
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IV-Spydeberg kommune 


Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Spydeberg kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Fortum Distribution. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Fortum Distribution).  
 
Tabell IV.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 50,2 51,0 50,8 53,5 58,8 61,5 62,9 64,4 
Petroleumsprodukter 10,7 9,3 8,9 11,3 12,9 12,6 11,7 9,5 
Gass 0,8 0,6 0,5 0,6 2,0 1,4 2,4 2,2 
Biobrensel 11,0 16,4 17,1 13,2 14,9 14,2 11,4 12,1 
Totalt 72,7 77,3 77,4 78,6 88,5 89,7 88,4 88,2 


 
Tabell IV.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temp.korrigert (GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 47,7 51,1 50,2 52,6 57,6 59,5 60,7 62,1 
Petroleumsprodukter 9,7 9,4 8,6 10,9 12,4 12,0 11,1 9,0 
Gass 0,7 0,6 0,5 0,6 1,9 1,3 2,3 2,1 
Biobrensel 9,6 16,5 16,7 12,7 14,2 13,1 10,4 11,3 
Totalt 67,7 77,6 76,0 76,8 86,1 85,9 84,5 84,5 


 
Tabell IV.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 43.3 43.3 43.9 45.8 46.9 48.1 46.7 46.5 


Tjenesteyting 14.3 15.3 15.7 16.5 19.5 18.6 20.0 20.1 


Primærnæring 5.2 4.9 4.7 5.5 5.4 5.3 5.7 5.3 


Fritidsboliger 0.6 0.6 0.6 0.7 2.0 2.0 2.0 2.1 


Industri og bergverk 9.2 13.3 12.4 10.2 14.7 15.7 13.9 14.2 


Totalt 72.6 77.3 77.3 78.7 88.6 89.8 88.4 88.2 


 
 







Klima- og energiplan Indre Østfold- Vedleggsdel versjon 08.03.2010 


 


34 


Tabell IV.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 
33,6 17,8 4,9 2,1 6,0 


Petroleumsprodukter 
3,1 2,0 0,4 0,0 4,0 


Gass 
0,3 0,3 0,0 0,0 1,5 


Biobrensel 
9,4 0,0 0,0 0,0 2,7 


Totalt 
46,4 20,1 5,4 2,1 14,2 


 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell IV.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Spydeberg kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell IV.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 41.3 42.8 43.2 45 44.3 44.2 45.1 45.9 


Annen mobil forbrenning 5.1 5.1 4.5 4.1 7.3 8.2 8.1 9.8 


Totalt 46.4 47.9 47.7 49.1 51.6 52.4 53.2 55.7 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell IV.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning          1 887           1 803           1 371              987  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer             818              827              605              694  


Stasjonær forbrenning: Industri             746           1 006           1 009           1 454  


Stasjonær forbrenning: Annet               -                  -                  -                  -    


Prosessutslipp: Industri               30                34                50                59  


Prosessutslipp: Landbruk          8 574           9 320           8 750           8 428  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass             864              870              840              674  


Prosessutslipp: Annet             159              159              181              560  


Mobil forbrenning: Personbiler          8 079           7 734           7 795           8 452  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy          2 255           3 451           3 088           3 564  


Mobil forbrenning: Annet          1 863           1 704           1 629           3 037  


Sum         25 275          26 907          25 318          27 910  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur IV.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). Mobil 
forbrenning står for 40 % av det totale energiforbruket i kommunen. 
 


 
Figur IV.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur IV.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på energibærere 
(GWh). I slutten av perioden dekkes ca. 70 % av energiforbruket av elektrisitet. Det totale 
stasjonære energiforbruket i 2007 var 88,2 GWh, derav var 64,4 GWh elektrisitet, 9,5 GWh 
petroleumsprodukter, 2,2 GWh gass og 12,1 GWh biobrensel. Det totale stasjonære 
energiforbruket økte noe frem til 2004, men har holdt seg relativt stabilt etter det. 
 


 
Figur IV.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 
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Figur IV.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på brukergrupper 
(GWh). De to største brukergruppene er husholdninger og tjenesteyting. I 2007 hadde 
husholdningene et forbruk på 46,4 GWh. Tjenesteyting forbrukte 20,1 GWh i 2007, og 
forbruket innenfor denne sektoren har hatt en relativt jevn økning gjennom perioden. 
Industrien har hatt et noe variert forbruk fra år til år, med en forbrukstopp i 2005. 
 


 
Figur IV.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur IV.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. Forbruket i 
husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel, men også 
noe petroleum. Tjenesteytende sektor brukte størst andel elektrisitet, samt litt petroleum. 
Industrien mest elektrisitet, men også en del petroleum, biobrensel og gass.  
 


 
Figur IV.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 
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Husholdninger 
Figur IV.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 46,4 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 33,6 GWh i 2007, og stod for over 70 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene. Forbruket av petroleumsprodukter minket gjennom 
perioden. Biobrenselforbruket har lagt på rundt 25 % av det totale forbruket. 
 


 
Figur IV.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur IV.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at forbruket har hatt en jevn økning frem til 2004, 
for så å reduseres noe i 2005 og deretter stige igjen. Elektrisitet utgjør over 80 % av 
forbruket, og det er økningen i dette forbruket som virker inn på hovedtrenden. 
 


 
Figur IV.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 
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Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene IV.7 til IV.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur IV.9 og figur IV.10. 
 
Figur IV.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket i kommunen 
17 826 kWh/innbygger. Forbruket av petroleumsprodukter per innbygger er noe redusert i 
perioden 2000-2007, mens forbruket av elektrisitet og gass har økt. 
 


 
Figur IV.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur IV.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per innbygger 
fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i husholdningene 
9 381kWh/innbygger. I husholdningene er det kun forbruket av elektrisitet som har økt i 
perioden. 


 
Figur IV.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 
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Figur IV.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Spydeberg kommune har et snitt i 
energiforbruk i husholdningene på 21 156 kWh/husholdning Snittet i kommunene i regionen 
Indre Østfold i 2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 
21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur IV.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur IV.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Spydeberg hadde et forbruk på 
3 877 kWh/innbygger. Snittet i kommunene i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, 
mens snittet i Norge som helhet var 6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur IV.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


 
Figur IV.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Gruppen veitrafikk lagt jamt mellom 41 og 46 GWh, med en topp i 2007 på 
45,9 GWh. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 78 % fra 2003 til 2004 fra 
4,1 til 7,3 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 55,7 GWh.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur IV.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


 
Figur IV.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Mobile kilder står for største delen av utslippene med 54 %, mens landbruk står for 30 %. 
 


 
Figur IV.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  
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Figur IV.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært en 
økning i utslipp fra mobile kilder. Denne økningen kommer hovedsakelig innen gruppen 
annen mobil forbrenning. Den markerte stigningen i annen mobil forbrenning skyldes, i følge 
SSB, hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for statistikken.  
Utstyr som inngår i annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, småbåter og 
motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager.  
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 29 910 tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenligning var det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 
36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur IV.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 
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V-Askim kommune 


Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Askim kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Fortum Distribution. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Fortum Distribution).  
 
Tabell V.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 
196.8 204.5 207.2 217.8 223.7 235.3 242 236.9 


Petroleumsprodukter 
28.8 28.2 29.7 35.5 30.5 24.6 23.4 20.3 


Gass 
44.7 45.9 43.7 44.3 44.2 44.2 46.7 19 


Biobrensel 
21 20.9 23.1 22.4 23 25.9 22.3 20.4 


Totalt 
291.3 299.4 303.8 320 321.4 330.1 334.4 296.6 


 
Tabell V.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temperaturkorrigert 
(GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 
188.3 205.1 205.3 215.3 219.9 228.6 235.1 229.8 


Petroleumsprodukter 
25.6 28.4 28.9 34.2 28.9 22.7 21.6 18.7 


Gass 
44.6 45.9 43.7 44.2 44.1 44.1 46.6 18.8 


Biobrensel 
18.1 21.1 22.3 21.4 21.6 23.5 20.3 18.6 


Totalt 
276.6 300.5 300.2 315.1 314.5 318.9 323.6 285.9 


 
Tabell V.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 122.8 123.9 125.0 131.0 133.7 136.1 133.5 130.5 


Tjenesteyting 58.9 60.5 62.9 68.0 69.2 76.2 82.1 81.4 


Primærnæring 3.9 3.7 3.4 3.5 3.7 3.6 3.3 3.2 


Fritidsboliger 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Industri og bergverk 105.8 111.3 112.4 117.5 114.7 114.1 115.5 81.5 


Totalt 291.3 299.4 303.8 320.0 321.4 330.1 334.4 296.6 
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Tabell V.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 
100.5 71.4 3 0 62 


Petroleumsprodukter 
9.7 7.9 0.2 0 2.5 


Gass 
0 2 0 0 17 


Biobrensel 
20.3 0.1 0 0 0 


Totalt 
130.5 81.4 3.2 0 81.5 


 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell V.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Askim kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell V.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 75.9 76.4 83.5 85.4 84.2 124 126.3 128.1 


Annen mobil forbrenning 11 6.7 6.2 6.9 11.4 10.5 12.9 15.3 


Totalt 86.9 83.1 89.7 92.3 95.6 134.5 139.2 143.4 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell V.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning          6 000           5 609           3 774           2 739  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer          2 324           2 659           2 076           2 198  


Stasjonær forbrenning: Industri         11 099          10 045          11 882           4 678  


Stasjonær forbrenning: Annet                 0                  0                  1                  1  


Prosessutslipp: Industri               91              101              151              172  


Prosessutslipp: Landbruk          9 284           8 244           7 788           8 005  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass         13 996          14 434          15 158          12 435  


Prosessutslipp: Annet          1 110           1 074           1 007              961  


Mobil forbrenning: Personbiler         13 605          13 884          14 208          22 649  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy          4 483           6 039           5 691          10 842  


Mobil forbrenning: Annet          2 413           2 514           3 509           4 944  


Sum         64 406          64 603          65 245          69 625  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur V.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). Mobil 
forbrenning står for 33 % av det totale energiforbruket i kommunen, mens husholdningene 
står for 29 %. 
 


 
Figur V.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur V.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på energibærere 
(GWh). I slutten av perioden dekkes ca. 80 % av energiforbruket av elektrisitet. Det totale 
stasjonære energiforbruket i 2007 var 296,6 GWh, derav var 236,9 GWh elektrisitet, 20,3 
GWh petroleumsprodukter, 19,0 GWh gass og 20,4 GWh biobrensel. Det totale stasjonære 
energiforbruket har økt frem til 2006, for så å synke noe i 2007. 
 


 
Figur V.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 
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Figur V.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på brukergrupper 
(GWh). De to største brukergruppene er husholdninger og industri. I 2007 hadde 
husholdningene et forbruk på 130,5 GWh, og det største forbruket var i 2005 på 136,1 GWh.  
Tjenesteyting forbrukte 81,4 GWh i 2007, og forbruket innenfor denne sektoren har hatt en 
økning i forbruket gjennom hele perioden. Industrien hadde et forholdsvis stabilt forbruk frem 
til 2006, for så å synke i 2007. Primærnæringen har hatt et relativt jevnt forbruk, men med 
noen små variasjoner fra år til år. 
 


 
Figur V.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur V.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. Forbruket i 
husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel. 
Tjenesteytende sektor og primærnæringer brukte størst andel elektrisitet, samt litt petroleum. 
I industrien er det hovedsaklig benyttet elektrisitet, men også noe gass og en liten andel 
petroleumsprodukter.  
 


 
Figur V.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 
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Husholdninger 
Figur V.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 130,5 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 100,5 GWh i 2007, og sto for ca. 77 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene. Forbruket av petroleumsprodukter minket gjennom 
perioden. Biobrenselforbruket har variert gjennom perioden. 
 


 
Figur V.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur V.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at forbruket har hatt en jevn økning frem til 2006, 
for så å reduseres noe i 2007. Elektrisitet utgjør over 80 % av forbruket, og det er økningen i 
elektrisitetsforbruket som virker inn på totalen. 
 


 
Figur V.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 
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Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene V.7 til V.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur V.9 og figur V.10. 
 
Figur V.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket i kommunen 
20 699 kWh/innbygger. Forbruket av biobrensel, gass og petroleumsprodukter per innbygger 
er noe redusert i perioden 2000-2007, mens forbruket av elektrisitet har økt. 
 


 
Figur V.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur V.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per innbygger 
fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i husholdningene 
9 105 kWh/innbygger. Også i husholdningene er det kun forbruket av elektrisitet som har økt 
i perioden.  


 
Figur V.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 
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Figur V.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Askim kommune har et snitt i energiforbruk i 
husholdningene på 19 653 kWh/husholdning. Snittet i kommunene i regionen Indre Østfold i 
2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur V.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur V.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for kommunene 
i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Rakkestad Energi AS sitt konsesjonsområde (ikke 
temperaturkorrigert). Askim hadde det høyeste energiforbruket i tjenesteyting per innbygger 
av alle kommunene i Indre Østfold. Kommunen hadde et forbruk på 5 414 kWh/innbygger. 
Snittet for alle kommunene i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, mens snittet i 
Norge som helhet var 6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur V.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


 
Figur V.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 65 % fra 2003 til 2004 fra 
6,9 til 11,4 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 143,4 GWh, 
fordelt på veitrafikk, 128,1 GWh, og annen mobil forbrenning, 15,3 GWh.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur V.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


 
Figur V.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Mobile kilder står for største delen av utslippene med 56 %, mens deponi står for 18 %. 
 


 
Figur V.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  
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Figur V.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært en 
økning i utslipp fra mobile kilder. Denne økningen kommer hovedsakelig innen gruppen 
annen mobil forbrenning. Den markerte stigningen i annen mobil forbrenning skyldes, i følge 
SSB, hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for statistikken.  
Utstyr som inngår i annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, småbåter og 
motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager.  
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 69 625 tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenligning var det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 
36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur V.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 
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VI-Eidsberg kommune 


Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Eidsberg kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Fortum Distribution. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Fortum Distribution).  
 
Tabell VI.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 130.0 134.3 134.0 138.9 147.3 155.3 157.6 158.8 
Petroleumsprodukter 22.2 21.8 23.7 29.3 27.6 21.8 22.6 17.9 
Gass 0.9 0.5 0.3 1.6 1.5 3.2 3.7 3.1 
Biobrensel 24.3 24.3 25.1 23.9 24.2 26.6 23.2 21.3 
Totalt 177.4 180.9 183.1 193.7 200.7 206.9 207.2 201.0 


 
Tabell VI.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temp.korrigert (GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 
123.8 134.3 131.6 136.9 144.6 151 152.5 153.3 


Petroleumsprodukter 
19.4 21.8 22.5 28 26.2 20.2 20.7 16.3 


Gass 
0.9 0.5 0.3 1.6 1.5 3.1 3.6 3 


Biobrensel 
21.1 24.3 23.6 22.7 22.8 24.2 20.9 19.1 


Totalt 
165.2 180.9 178 189.2 195.1 198.5 197.7 191.7 


 
Tabell VI.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 97.7 99.5 101.8 105.7 107.6 109.2 105.5 102.8 


Tjenesteyting 44.7 45.3 46.5 50.2 55.8 51.1 53.7 53.3 


Primærnæring 7.7 7.2 7.2 7.8 7.9 7.9 8.2 8.0 


Fritidsboliger 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 


Industri og bergverk 27.1 28.8 27.5 29.6 29.1 38.5 39.5 36.7 


Totalt 177.3 180.9 183.0 193.4 200.6 206.9 207.1 201.0 
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Tabell VI.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 
73.6 46.1 6.8 0.2 32.1 


Petroleumsprodukter 
7.9 6.3 1.2 0 2.4 


Gass 
0.1 0.8 0 0 2.2 


Biobrensel 
21.2 0.1 0 0 0 


Totalt 
102.8 53.4 8 0.2 36.7 


 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell VI.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Eidsberg kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell VI.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 107.6 161.4 121.6 124.1 122.1 114 116.4 118.2 


Annen mobil forbrenning 12.5 10.1 9.8 10.5 16.1 18.5 19 22.3 


Totalt 120.1 171.5 131.4 134.6 138.2 132.5 135.4 140.5 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell VI.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning          5 210           4 725           3 108           2 307  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer          2 252           2 596           1 988           2 026  


Stasjonær forbrenning: Industri          1 960           1 150              845           1 145  


Stasjonær forbrenning: Annet               -                  -                  -                  -    


Prosessutslipp: Industri               66                72              108              124  


Prosessutslipp: Landbruk         22 085          22 382          19 008          17 482  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass             703              749              684              532  


Prosessutslipp: Annet             959              934              858           1 013  


Mobil forbrenning: Personbiler         18 508          18 642          20 110          20 446  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy          6 554           7 950           8 255          10 503  


Mobil forbrenning: Annet          3 945           3 869           4 029           6 956  


Sum         62 242          63 069          58 993          62 534  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur VI.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). Mobil 
forbrenning står for 43 % av det totale energiforbruket i kommunen, mens husholdningene 
står for 29 %. 
 


 
Figur VI.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur VI.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på energibærere 
(GWh). I slutten av perioden dekkes ca. 80 % av energiforbruket av elektrisitet. Det totale 
stasjonære energiforbruket i 2007 var 201,0 GWh, derav var 158,8 GWh elektrisitet, 17,9 
GWh petroleumsprodukter, 3,1 GWh gass og 21,3 GWh biobrensel. Det totale stasjonære 
energiforbruket har økt frem til 2006, for så å synke noe i 2007. 
 


 
Figur VI.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 
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Figur VI.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på brukergrupper 
(GWh). De to største brukergruppene er husholdninger og tjenesteyting. I 2007 hadde 
husholdningene et forbruk på 102,8 GWh, og forbruket har hatt små variasjoner.  
Tjenesteyting forbrukte 53,4 GWh i 2007, og forbruket har variert i perioden. Forbruket i 
industrien økte med over 30 % fra 2004 til 2005, men forbruket har gått noe ned igjen i 2007. 
Primærnæringen har hatt et relativt jevnt forbruk, men med noen små variasjoner fra år til år. 
 


 
Figur VI.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur VI.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. Forbruket i 
husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel. 
Tjenesteytende sektor og primærnæringer brukte størst andel elektrisitet, samt litt petroleum. 
I industrien er det hovedsaklig benyttet elektrisitet, men også noe gass og 
petroleumsprodukter.  
 


 
Figur VI.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 
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Husholdninger 
Figur VI.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 102,8 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 73,6 GWh i 2007, og stod for over 70 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene. Forbruket av petroleumsprodukter minket gjennom 
perioden. Biobrenselforbruket har variert gjennom perioden. 
 


 
Figur VI.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur VI.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at forbruket har hatt en jevn økning frem til 2004, 
for så å reduseres noe i 2005. Forbruket økte igjen i 2006 og 2007. Elektrisitet utgjør over 
80 % av forbruket, og det er økningen i dette forbruket som virker inn på totalen. 
 


 
Figur VI.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 







Klima- og energiplan Indre Østfold- Vedleggsdel versjon 08.03.2010 


 


56 


Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene VI.7 til VI.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur VI.9 og figur VI.10. 
 
Figur VI.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket i kommunen 
19 405 kWh/innbygger. Forbruket av biobrensel og petroleumsprodukter per innbygger er 
noe redusert i perioden 2000-2007, mens forbruket av elektrisitet og gass har økt. 
 


 
Figur VI.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur VI.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per innbygger 
fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i husholdningene 
9 922 kWh/innbygger. Også i husholdningene er det forbruket av elektrisitet og gass som har 
økt i perioden.  


 
Figur VI.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 
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Figur VI.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Eidsberg kommune har et snitt i energiforbruk i 
husholdningene på 21 250 kWh/husholdning. Snittet i kommunene i regionen Indre Østfold i 
2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur VI.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur VI.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Eidsberg hadde et forbruk på 
4 877 kWh/innbygger. Snittet i kommunene i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, 
mens snittet i Norge som helhet var 6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur VI.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


 
Figur VI.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Gruppen veitrafikk hadde en topp i 2001 på 161,4 GWh, energiforbruket i 2007 
var 118,2 GWh. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 53 % fra 2003 til 
2004 fra 10,5 til 16,1 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 
140,5 GWh.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur VI.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


 
Figur VI.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Mobile kilder står for største delen av utslippene med 61 %, mens landbruk står for 28 %. 
 


 
Figur VI.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  
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Figur VI.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært en 
økning i utslipp fra mobile kilder. Denne økningen kommer hovedsakelig innen gruppen 
annen mobil forbrenning. Den markerte stigningen i annen mobil forbrenning skyldes, i følge 
SSB, hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for statistikken. Utstyr som inngår i 
annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, småbåter og motorredskaper som 
traktorer, gressklippere og motorsager. Det har vært en nedgang i prosessutslipp og utslipp 
fra stasjonær forbrenning. 
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 62 534 tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenligning var det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 
36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur VI.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 
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VII-Skiptvet kommune 


Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Skiptvet kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Fortum Distribution. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Fortum Distribution).  
 
Tabell VII.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 27.7 28.1 27.5 28.8 31.3 33.8 34.4 36.0 
Petroleumsprodukter 4.9 4.9 5.6 6.7 5.2 3.9 4.2 3.1 
Gass 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 
Biobrensel 9.4 9.4 10.3 9.7 9.9 10.6 9.3 8.5 
Totalt 42.3 42.7 44.1 45.4 46.8 48.7 48.2 48.0 


 
Tabell VII.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temp.korrigert (GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 26.3 28.1 27.0 28.4 30.7 32.7 33.0 34.5 
Petroleumsprodukter 4.3 4.9 5.3 6.4 4.9 3.6 3.8 2.8 
Gass 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 
Biobrensel 8.1 9.4 9.7 9.2 9.3 9.6 8.3 7.6 
Totalt 39.0 42.7 42.6 44.3 45.3 46.3 45.5 45.3 


 
Tabell VII.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 29.1 29.3 30.1 31.1 31.8 32.8 31.6 30.8 


Tjenesteyting 6.3 6.4 7.5 7.5 8.1 8.2 7.9 9.3 


Primærnæring 5.6 5.3 4.8 5.0 4.9 4.9 5.3 5.2 


Fritidsboliger 0.3 0.3 0.3 0.4 1.0 1.0 1.1 1.1 


Industri og bergverk 1.1 1.4 1.2 1.5 1.1 1.8 2.2 1.6 


Totalt 42.4 42.7 44.0 45.6 46.9 48.7 48.2 48.0 
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Tabell VII.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 20.3 8.2 5.1 1.1 1.3 
Petroleumsprodukter 1.9 0.9 0.1 0.0 0.2 
Gass 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 
Biobrensel 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totalt 30.8 9.3 5.2 1.1 1.6 
 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell VII.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Skiptvet kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell VII.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 16.2 18 19.8 20.8 20.5 20.2 20.6 20.9 


Annen mobil forbrenning 5 4.4 4.6 4.5 8.4 8.3 9.9 10.1 


Totalt 21.2 22.4 24.4 25.3 28.9 28.5 30.5 31 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell VII.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning          1 293           1 241              876              651  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer             418              498              400              336  


Stasjonær forbrenning: Industri                 8                21              128                94  


Stasjonær forbrenning: Annet               -                  -                  -                  -    


Prosessutslipp: Industri               22                25                35                41  


Prosessutslipp: Landbruk          8 438           9 463           9 115           9 181  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass             114              107              101                81  


Prosessutslipp: Annet             412              392              408              413  


Mobil forbrenning: Personbiler          3 586           3 663           3 213           4 050  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy          1 058           1 287           1 022           1 390  


Mobil forbrenning: Annet          1 288           1 372           1 600           3 097  


Sum         16 637          18 070          16 898          19 334  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur VII.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). Mobil 
forbrenning står for 41 % av det totale energiforbruket i kommunen, mens husholdningene 
står for 38 %. 
 


 
Figur VII.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur VII.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på energibærere 
(GWh). I slutten av perioden dekkes ca. 75 % av energiforbruket av elektrisitet. Det totale 
stasjonære energiforbruket i 2007 var 48,0 GWh, derav var 36,0 GWh elektrisitet, 3,1 GWh 
petroleumsprodukter, 0,4 GWh gass og 8,5 GWh biobrensel. Det totale stasjonære 
energiforbruket økte noe frem til 2005, og har holdt seg relativt stabilt etter det. 
 


 
Figur VII.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 
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Figur VII.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på 
brukergrupper (GWh). De to største brukergruppene er husholdninger og tjenesteyting. I 
2007 hadde husholdningene et forbruk på 30,8 GWh. Tjenesteyting forbrukte 9,3 GWh i 
2007, og forbruket innenfor denne sektoren har hatt en relativt jevn økning gjennom 
perioden. Industrien har hatt et noe variert forbruk fra år til år, med en forbrukstopp i 2006 på 
2,2 GWh. 
 


 
Figur VII.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur VII.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. Forbruket i 
husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel, men også 
noe petroleum. Tjenesteytende og industrien sektor brukte størst andel elektrisitet, samt litt 
petroleum og gass. Primærnæringen brukte mest elektrisitet, men også noe petroleum.  
  
 


 
Figur VII.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 
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Husholdninger 
Figur VII.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 30,8 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 20,3 GWh i 2007, og stod for over 65 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene. Forbruket av petroleumsprodukter minket gjennom 
perioden. Biobrenselforbruket har vært på mellom 25 og 30 % av det totale forbruket. 
 


 
Figur VII.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur VII.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at forbruket har hatt en økning gjennom 
perioden, men med en liten forbruksreduksjon i 2006. Elektrisitet utgjør over 80 % av 
forbruket, og det er økningen i dette forbruket som virker inn på hovedtrenden. 
 


 
Figur VII.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 
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Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene VII.7 til VII.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur VII.9 og figur VII.10. 
 
Figur VII.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket i kommunen 
14 056 kWh/innbygger. Forbruket av biobrensel og petroleumsprodukter per innbygger er 
noe redusert i perioden 2000-2007, mens forbruket av elektrisitet og gass har økt. 
 


 
Figur VII.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur VII.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per 
innbygger fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i 
husholdningene 9 026 kWh/innbygger. I husholdningene er det kun forbruket av elektrisitet 
som har økt i perioden.  


 
Figur VII.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 
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Figur VII.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Skiptvet kommune har et snitt i energiforbruk i 
husholdningene på 19 732 kWh/husholdning. Snittet i kommunene i regionen Indre Østfold i 
2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur VII.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur VII.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Skiptvet hadde et forbruk på 
2 584 kWh/innbygger. Snittet i kommunene i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, 
mens snittet i Norge som helhet var 6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur VII.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


 
Figur VII.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Gruppen veitrafikk har hatt en jamn økning fra 16,2 GWh i 2000 til 20,9 GWh i 
2007. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 87 % fra 2003 til 2004 fra 4,5 til 
8,4 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 31,0 GWh.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur VII.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


 
Figur VII.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Landbruk står for største delen av utslippene med 48 %, mens mobile utslipp står for 44 %. 
 


 
Figur VII.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  
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Figur VII.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært en 
økning i utslipp fra mobile kilder. Denne økningen kommer hovedsakelig innen gruppen 
annen mobil forbrenning. Den markerte stigningen i annen mobil forbrenning skyldes, i følge 
SSB, hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for statistikken. Utstyr som inngår i 
annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, småbåter og motorredskaper som 
traktorer, gressklippere og motorsager. Det har vært en nedgang i de stasjonære utslippene, 
mens prosessutslippene er omtrent like som i 2000. 
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 19 334 tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenligning var det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 
36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur VII.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 







Klima- og energiplan Indre Østfold- Vedleggsdel versjon 08.03.2010 


 


69 


VIII-Hobøl kommune 


Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Hobøl kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Fortum Distribution. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Fortum Distribution).  
 
Tabell VIII.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 38.8 40.9 40.9 42.6 44.7 46.9 47.2 48.5 
Petroleumsprodukter 13.3 6.9 7.3 9.0 8.3 6.4 5.7 5.0 
Gass 0.2 8.5 4.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 
Biobrensel 11.7 11.7 12.4 11.9 12.6 13.5 11.6 10.7 
Totalt 64.0 68.0 64.5 63.9 65.9 67.0 64.6 64.5 


 
Tabell VIII.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temp.korrigert (GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 36.5 40.7 40.2 41.8 43.3 44.9 45.0 45.9 
Petroleumsprodukter 12.2 6.8 6.9 8.5 7.6 5.7 5.1 4.4 
Gass 0.2 8.5 4.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 
Biobrensel 9.7 11.5 11.7 11.2 11.4 11.9 10.2 9.3 
Totalt 58.6 67.5 62.8 61.8 62.6 62.7 60.4 59.9 


 
Tabell VIII.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 41.3 42.3 43.2 45.2 46.5 47.8 45.8 45.0 


Tjenesteyting 9.1 9.8 10.5 10.8 12.2 11.8 11.3 12.5 


Primærnæring 4.2 4.1 3.9 5.2 5.3 5.5 5.5 5.1 


Fritidsboliger 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 


Industri og bergverk 9.3 11.6 6.8 2.7 1.8 1.8 1.8 1.7 


Totalt 64.0 68.0 64.6 64.0 66.0 67.0 64.7 64.5 
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Tabell VIII.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 31.2 11.0 4.8 0.2 1.3 
Petroleumsprodukter 3.1 1.3 0.3 0.0 0.3 
Gass 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 
Biobrensel 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totalt 44.9 12.5 5.1 0.2 1.7 
 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell VIII.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Hobøl kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell VIII.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 55.6 63.8 62.1 61.6 60.6 59.6 60.8 61.8 


Annen mobil forbrenning 5.7 5.5 4.9 13 14.1 14 17.6 16 


Totalt 61.3 69.3 67 74.6 74.7 73.6 78.4 77.8 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell VIII.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning          1 802           1 745           1 271              941  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer             666              606              457              460  


Stasjonær forbrenning: Industri             158              907           1 783                85  


Stasjonær forbrenning: Annet               -                  -                  -                  -    


Prosessutslipp: Industri               28                31                49                55  


Prosessutslipp: Landbruk          6 208           6 474           6 092           6 194  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass             636              571              516              413  


Prosessutslipp: Annet             211              196              209              238  


Mobil forbrenning: Personbiler          8 592           7 987           9 853          10 893  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy          3 194           4 025           4 792           5 295  


Mobil forbrenning: Annet          1 639           2 230           1 862           4 943  


Sum         23 133          24 773          26 884          29 518  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur VIII.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). Mobil 
forbrenning står for 56 % av det totale energiforbruket i kommunen, mens husholdningene 
står for 30 %. 
 


 
Figur VIII.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur VIII.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på 
energibærere (GWh). I slutten av perioden dekkes ca. 75 % av energiforbruket av elektrisitet. 
Det totale stasjonære energiforbruket i 2007 var 64,5 GWh, derav var 48,5 GWh elektrisitet, 
5,0 GWh petroleumsprodukter, 0,3 GWh gass og 10,7 GWh biobrensel. Det totale 
stasjonære energiforbruket har holdt seg relativt stabilt gjennom perioden. 
 


 
Figur VIII.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 
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Figur VIII.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på 
brukergrupper (GWh). De to største brukergruppene er husholdninger og tjenesteyting. I 
2007 hadde husholdningene et forbruk på 44,9 GWh, og forbruket har hatt små variasjoner 
med en liten topp i 2005. Tjenesteyting forbrukte 12,5 GWh i 2007, og forbruket innenfor 
denne sektoren har hatt en generell økning gjennom perioden. Industrien hadde en betydelig 
nedgang i forbruket frem til 2003. Primærnæringen har hatt et relativt jevnt forbruk, men med 
noen små variasjoner fra år til år. 
 


 
Figur VIII.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur VIII.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. 
 Forbruket i husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel. 
Tjenesteytende sektor og primærnæringer brukte størst andel elektrisitet, samt litt petroleum. 
Primærnæringen brukte også noe gass. I industrien er det hovedsaklig benyttet elektrisitet, 
men også noe gass og petroleumsprodukter  
 


 
Figur VIII.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 
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Husholdninger 
Figur VIII.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 44,9 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 31,2 GWh i 2007, og stod for ca. 70 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene. Forbruket av petroleumsprodukter minket gjennom 
perioden. Biobrenselforbruket har variert gjennom perioden. 
 


 
Figur VIII.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur VIII.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at forbruket har hatt en jevn økning frem til 2004, 
for så å reduseres noe frem til 2006. Forbruket økte igjen i 2007. Elektrisitet utgjør over 80 % 
av forbruket, og det er økningen i dette forbruket som virker inn på hovedtrenden, bortsett fra 
en vesentlig reduksjon i forbruket av petroleum fra 2004. 
 


 
Figur VIII.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 
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Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene VIII.7 til VIII.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur VIII.9 og figur VIII.10. 
 
Figur VIII.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket i kommunen 
14 080 kWh/innbygger. Forbruket av biobrensel og petroleumsprodukter per innbygger er 
noe redusert i perioden 2000-2007, mens forbruket av elektrisitet har økt. 
 


 
Figur VIII.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur VIII.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per 
innbygger fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i 
husholdningene 9 815 kWh/innbygger. Også i husholdningene er det kun forbruket av 
elektrisitet som har økt i perioden.  


 
Figur VIII.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 
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Figur VIII.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Hobøl kommune har et snitt i energiforbruk i 
husholdningene på 21 833 kWh/husholdning. Snittet i kommunene i regionen Indre Østfold i 
2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur VIII.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur VIII.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Hobøl hadde et forbruk på 
2 547 kWh/innbygger. Snittet i kommunene i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, 
mens snittet i Norge som helhet var 6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur VIII.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


 
Figur VIII.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Gruppen veitrafikk hadde en topp i 2001 på 63,8 GWh, energiforbruket i 2007 
var 61,8 GWh. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 165 % fra 2002 til 
2003 fra 4,9 til 13,0 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 
77,8 GWh.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur VIII.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


 
Figur VIII.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Mobile kilder står for største delen av utslippene med 72 %, mens landbruk står for 21 %. 
 


 
Figur VIII.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  
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Figur VIII.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært en 
økning i utslipp fra mobile kilder. Denne økningen kommer hovedsakelig innen gruppen 
annen mobil forbrenning. Den markerte stigningen i annen mobil forbrenning skyldes, i følge 
SSB, hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for statistikken. Utstyr som inngår i 
annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, småbåter og motorredskaper som 
traktorer, gressklippere og motorsager. Utslippene fra prosess er lite forandret fra 2000 til 
2007, mens utslipp fra stasjonær forbrenning har hatt en nedgang. 
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 29 518 tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenligning var det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 
36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur VIII.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 
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IX-Rakkestad kommune 


Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Rakkestad kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Rakkestad Energi AS. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Rakkestad Energi 
AS).  
 
Tabell IX.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 110.6 106.1 101.5 92.2 99.4 106 103.3 103.2 


Petroleumsprodukter 24.5 24.6 25.1 31.8 27.7 22.9 23.6 15.8 


Gass 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9 1 1 0.9 


Biobrensel 17.7 20.4 18.8 18 18.2 19.8 20.5 15.8 


Avfall 0 0 0 0 0 16.9 16.9 16.9 


Totalt 153.3 151.6 146 142.7 146.2 166.5 165.4 152.6 


 
Tabell IX.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temp.korrigert (GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 106.6 106.1 100 91.2 97.9 103.4 95.2 99.8 


Petroleumsprodukter 21.9 24.6 24 30.6 26.5 21.5 19.3 14.6 


Gass 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 


Biobrensel 15.3 20.4 17.7 17.1 17.1 18 15.5 14.2 


Avfall 0 0 0 0 0 16.9 16.9 16.9 


Totalt 144.3 151.7 142.2 139.6 142.4 160.7 147.7 146.3 


 
Tabell IX.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 65.9 67.8 67.7 66.2 66.4 66.6 70.3 63.8 


Tjenesteyting 26.5 28.8 31.1 30.2 32.3 32.3 30.1 28.8 


Primærnæring 19.2 19.0 17.4 16.5 17.1 17.4 19.1 17.5 


Fritidsboliger 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 


Industri og bergverk 41.3 35.7 29.4 29.4 30.0 49.7 45.5 42.1 


Totalt 153.3 151.7 146.0 142.7 146.3 166.5 165.5 152.6 
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Tabell IX.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 41.5 23.9 15.9 0.4 21.4 


Petroleumsprodukter 6.5 4.2 1.6 0 3.6 


Gass 0.1 0.6 0 0 0.2 


Biobrensel 15.7 0.1 0 0 0 


Avfall 0 0 0 0 16.9 


Totalt 63.7 28.8 17.5 0.4 42.1 


 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell IX.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Rakkestad kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell IX.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 68.8 76.3 75.8 79 77.6 75.8 77.3 78.5 


Annen mobil forbrenning 12.5 11.4 10.6 10.4 15.3 17.1 18.3 21.6 


Totalt 81.3 87.7 86.4 89.4 92.9 92.9 95.6 100.1 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell IX.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning          3 659           3 424           2 533           1 866  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer          1 848           2 618           2 151           1 535  


Stasjonær forbrenning: Industri          2 298           1 545           1 789              987  


Stasjonær forbrenning: Annet               -                  -                  -             1 543  


Prosessutslipp: Industri               51                55                79                89  


Prosessutslipp: Landbruk         28 396          33 137          33 989          33 513  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass          1 651           1 679           1 704           1 124  


Prosessutslipp: Annet          1 771           1 469           1 424              623  


Mobil forbrenning: Personbiler         11 432          11 389          12 589          14 174  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy          4 355           4 544           5 475           6 297  


Mobil forbrenning: Annet          4 076           3 895           4 035           6 737  


Sum         59 536          63 756          65 767          68 488  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur IX.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). Mobil 
forbrenning står for 41 % av det totale energiforbruket i kommunen, husholdningene står for 
24 % og industrien for 17 %. 
 


 
Figur IX.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur IX.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på energibærere 
(GWh). I slutten av perioden dekkes ca. 70 % av energiforbruket av elektrisitet. Det totale 
stasjonære energiforbruket i 2007 var 152,6 GWh, derav var 103,2 GWh elektrisitet, 
15,8 GWh petroleumsprodukter, 0,9 GWh gass, 15,8 GWh biobrensel og 16,9 GWh avfall. 
Det totale stasjonære energiforbruket har holdt seg relativt stabilt gjennom perioden, men det 
har vært en nedgang i bruk av elektrisitet, petroleum og biobrensel. Fra 2005 utgjør 
varmeleveransen til industrien fra et forbrenningsanlegg (med avfall som brensel) en 
betydelig andel av totalen. 
 


 
Figur IX.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 
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Figur IX.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på brukergrupper 
(GWh). De to største brukergruppene er husholdninger og tjenesteyting. I 2007 hadde 
husholdningene et forbruk på 63,8 GWh, og forbruket har hatt små variasjoner med en liten 
topp i 2006. Tjenesteyting forbrukte 28,8 GWh i 2007, og forbruket innenfor denne sektoren 
har også hatt små variasjoner i perioden. Industrien hadde en betydelig nedgang i forbruket 
frem til 2003, men forbruket har økt igjen og vært stabilt de siste årene. Primærnæringen har 
hatt et relativt jevnt forbruk, men med noen små variasjoner fra år til år. 
 


 
Figur IX.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur IX.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. 
 Forbruket i husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel, 
samt noe petroleumsprodukter. Tjenesteytende sektor og primærnæringer brukte størst 
andel elektrisitet, samt litt petroleum. Tjenesteyting brukte også noe gass og biobrensel. I 
industrien er det hovedsaklig benyttet elektrisitet og avfall, men også noe gass og 
petroleumsprodukter  
 


 
Figur IX.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 


 
 







Klima- og energiplan Indre Østfold- Vedleggsdel versjon 08.03.2010 


 


82 


  


Husholdninger 
Figur IX.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 63,7 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 41,5 GWh i 2007, og stod for ca. 65 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene. Forbruket av petroleumsprodukter og biobrensel har 
variert gjennom perioden. Forbruket av gass har vært stabilt på 0,1 GWh. 
 


 
Figur IX.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur IX.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at forbruket har hatt en jevn økning frem til 2002, 
for så å reduseres noe frem til 2003. Forbruket økte igjen fram til 2005. 80 % av forbruket i 
2007 dekkes av elektrisitet, og det er variasjonene i dette forbruket som i hovedsak virker inn 
på hovedtrenden. Biobrenselforbruket har vært relativt stabilt, mens gass har hatt en liten 
økning i perioden.  
 


 
Figur IX.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 
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Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene IX.7 til IX.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur IX.9 og figur IX.10. 
 
Figur IX.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket i kommunen 
20 542 kWh/innbygger. Forbruket av elektrisitet og petroleumsprodukter per innbygger er 
noe redusert i perioden 2000-2007, mens forbruket av gass og avfall har økt. Forbruket av 
biobrensel har vært forholdsvis stabilt med en nedgang fra 2006 til 2007. 
 


 
Figur IX.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur IX.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per innbygger 
fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i husholdningene 
8 581 kWh/innbygger. Det er kun forbruket av elektrisitet som har økt i perioden.  


 
Figur IX.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 







Klima- og energiplan Indre Østfold- Vedleggsdel versjon 08.03.2010 


 


84 


Figur IX.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Rakkestad kommune har et snitt i 
energiforbruk i husholdningene på 18 727 kWh/husholdning. Dette er det laveste 
energiforbruket i husholdningen per husholdning i regionen. Snittet til kommunene i regionen 
Indre Østfold i 2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 
21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur IX.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur IX.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Rakkestad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Rakkestad hadde et forbruk på 
3 674 kWh/innbygger. Snittet i kommunene i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, 
mens snittet i Norge som helhet var 6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur IX.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


 
Figur IX.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Det har vært lite variasjon i gruppen veitrafikk, og i 2007 var forbruket 78,5 
GWh. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 47 % fra 2003 til 2004 fra 10,4 
til 15,3 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 100,1 GWh.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur IX.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


 
Figur IX.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Landbruket står for største delen av utslippene med 50 %, mens mobile kilder står for 40 %. 
 


 
Figur IX.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  
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Figur IX.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært 20 % 
økning i utslipp fra mobile kilder fra 2000 til 2007. Denne økningen kommer hovedsakelig 
innen gruppen annen mobil forbrenning og personbiler. Den markerte stigningen i annen 
mobil forbrenning skyldes, i følge SSB, hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for 
statistikken. Utstyr som inngår i annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager. Utslippene fra 
prosess og stasjonær forbrenning har hatt en nedgang fra 2000 til 2007 
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 68 488 tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenligning var det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 
36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur IX.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 
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X-Trøgstad kommune 


Kommunespesifikke data med tabeller og grafer for Trøgstad kommune. 
Energiforbruket for stasjonært energiforbruk er temperaturkorrigert hvis ikke det er merket 
med - ikke temperaturkorrigert. 


Kommunedata- Stasjonært energiforbruk 


Data for stasjonært energiforbruk er hentet fra SSB med unntak av elektrisitetsdataene som 
er hentet fra Trøgstad Elverk AS. SSBs tallmaterial går kun til 2007, og følgelig er de fleste 
grafene i kapittelet kun for perioden 2000-2007. Dataene i dette kapittelet er fordelt på 
energibærer og brukergrupper, og er temperaturkorrigert hvis ikke annet er angitt. Se 
vedlegg 1 i dokumentet for en nærmere beskrivelse av hvordan dataene er innhentet og 
bearbeidet. For industrien er det antatt at forbruket er uavhengig av ute temperaturen. Det vil 
i praksis si at for industrien er temperaturkorrigert og ikke temperaturkorrigert forbruk likt. I 
SSBs statistikk er det ikke skilt mellom forbruk i fritidsboliger og forbruk i husholdninger, så 
fritidsboliger er derfor kun registrert med forbruk av elektrisitet (data fra Trøgstad Elverk AS).  
 
Tabell X.1: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 63.4 64.1 62.6 57.5 58.7 61.4 60.4 61.1 


Petroleumsprodukter 10.3 9.6 9.5 13.5 12.3 9.9 9.3 7.3 


Gass 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 0.6 0.4 0.9 


Biobrensel 14.2 16.5 14.9 14.5 14.7 16.1 13.7 12.5 


Totalt 88.3 90.5 87.4 86.2 86.2 88.0 83.8 81.8 


 
Tabell X.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere, ikke temp.korrigert (GWh)  


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Elektrisitet 60.2 64.3 61.8 56.7 57.7 59.3 58.3 59.0 


Petroleumsprodukter 9.1 9.7 9.2 12.9 11.7 9.1 8.5 6.7 


Gass 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 0.5 0.4 0.8 


Biobrensel 12.4 16.6 14.3 13.8 13.8 14.5 12.4 11.4 


Totalt 82.0 90.9 85.6 84.0 83.6 83.4 79.6 77.9 


 
Tabell X.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh) 


 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Husholdninger 50.3 50.7 51.9 50.6 51.2 51.4 48.5 46.6 


Tjenesteyting 16.8 16.3 15.9 16.9 15.8 16.5 15.5 17.2 


Primærnæring 14.2 14.0 13.7 12.8 12.9 13.5 13.2 12.9 


Fritidsboliger 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 


Industri og bergverk 5.8 8.4 4.8 4.7 5.2 5.3 5.4 4.0 


Totalt 88.3 90.6 87.3 86.1 86.2 88.0 83.8 81.9 
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Tabell X.4: Stasjonært energiforbruk for 2007 (GWh) 


 Husholdninger Tjenesteyting Primærnæring Fritidsboliger Industri og 
bergverk 


Elektrisitet 29.6 14.6 12.6 1.1 3.3 


Petroleumsprodukter 4.4 2.1 0.3 0.0 0.5 


Gass 0.2 0.4 0.0 0.0 0.2 


Biobrensel 12.4 0.1 0.0 0.0 0.0 


Totalt 46.6 17.2 12.9 1.1 4.0 
 


Kommunedata- Mobilt energiforbruk 


Tabell X.5 viser utviklingen i det mobile energiforbruket i Trøgstad kommune fordelt på 
aktivitetene veitrafikk og annen mobil forbrenning. SSB har utviklet bedre 
rapporteringsrutiner innen annen mobil forbrenning, så de siste årene har det vært en kraftig 
økning innen denne gruppen. Utstyr som inngår i denne gruppen er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager 
 
Tabell X.5: Utvikling i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet (GWh) 


  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


Veitrafikk 41.1 45.5 44.4 46.3 45.6 43.9 44.8 45.5 


Annen mobil forbrenning 6.5 6.4 6.2 6 9.1 9.7 11.8 13.7 


Totalt 47.6 51.9 50.6 52.3 54.7 53.6 56.6 59.2 


 


Kommunedata- Direkte klimagassutslipp 


 
Tabell X.6: Utvikling i direkte utslipp av klimagasser målt i tonn CO2-ekvivalenter 


 1991 1995 2000 2007 


Stasjonær forbrenning: Privat husholdning          2 579           2 373           1 784           1 339  


Stasjonær forbrenning: Andre næringer          1 102           1 086              737              738  


Stasjonær forbrenning: Industri             158              179              346              194  


Stasjonær forbrenning: Annet               -                  -                  -                  -    


Prosessutslipp: Industri               34                37                54                60  


Prosessutslipp: Landbruk         19 552          22 230          20 307          18 423  


Prosessutslipp: Avfallsdeponigass             569              578              435              316  


Prosessutslipp: Annet             463              447              450              561  


Mobil forbrenning: Personbiler          7 733           7 397           8 122           8 981  


Mobil forbrenning: Tunge kjøretøy          2 416           2 751           2 654           2 856  


Mobil forbrenning: Annet          2 380           2 052           2 134           4 285  


Sum         36 987          39 130          37 023          37 752  
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Kommunegraf - Totalt energiforbruk 


Figur X.1 viser fordeling av det totale energiforbruket mellom brukergrupper (2007). Mobil 
forbrenning står for 43 % av det totale energiforbruket i kommunen, husholdningene står for 
32 % og tjenesteyting for 12 %. 
 


 
Figur X.1: Totalt energiforbruk i 2007 fordelt på brukergrupper. 


Kommunegraf - Stasjonært energiforbruk 


 
Figur X.2 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på energibærere 
(GWh). I slutten av perioden dekkes ca. 75 % av energiforbruket av elektrisitet. Det totale 
stasjonære energiforbruket i 2007 var 81,8 GWh, derav var 61,1 GWh elektrisitet, 7,3 GWh 
petroleumsprodukter, 0,9 GWh gass og 12,5 GWh biobrensel.  Det har vært en nedgang i 
det totale stasjonære energiforbruket i perioden 2000-2007.  
 


 
Figur X.2: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere (GWh). 
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Figur X.3 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for kommunen fordelt på brukergrupper 
(GWh). De to største brukergruppene er husholdninger og tjenesteyting. I 2007 hadde 
husholdningene et forbruk på 46,6 GWh. Tjenesteyting forbrukte 17,2 GWh i 2007, og 
forbruket innenfor denne sektoren har hatt små variasjoner i perioden. Industrien hadde en 
topp i forbruket i 2001 på 8,4 GWh, men har lagt på ca. 5 GWh fram til 2007 da forbruket var 
4,0 GWh. Primærnæringen har hatt et relativt jevnt forbruk, men med noen små variasjoner 
fra år til år. 
 


 
Figur X.3: Utvikling i stasjonært energiforbruk fordelt på brukergrupper (GWh). 


 
 
Figur X.4 viser brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere i 2007. 
 Forbruket i husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet og biobrensel, 
samt noe petroleumsprodukter og gass. Tjenesteytende sektor og primærnæringer brukte 
størst andel elektrisitet, samt litt petroleum. Tjenesteyting brukte også noe gass og 
biobrensel. I industrien er det hovedsaklig benyttet elektrisitet, men også noe gass og 
petroleumsprodukter.  
 


 
Figur X.4: Brukergruppenes forbruk av forskjellige energibærere 
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Husholdninger 
Figur X.5 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk for husholdningene (GWh). Det totale 
forbruket i husholdningene var 46,6 GWh i 2007. Den mest brukte energibæreren var 
elektrisitet med et forbruk på 29,6 GWh i 2007, og stod for ca. 65 % av det totale 
energiforbruket i husholdningene. Forbruket av petroleumsprodukter og biobrensel har hatt 
en nedgang i siste del av perioden. Forbruket av gass har vært stabilt på 0,2 GWh. 
 


 
Figur X.5: Utviklingen i stasjonært energiforbruk i husholdningene fordelt på energibærere (GWh). 


 


Tjenesteytende sektor 


Figur X.6 viser utviklingen i stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere for 
tjenesteytende sektor (GWh).  Figuren viser at det totale forbruket har variert gjennom hele 
perioden fra 2000-2007. 80 % av forbruket i 2007 ble dekket av elektrisitet, og det er 
variasjonene i dette forbruket som i hovedsak virker inn på hovedtrenden. 
Biobrenselforbruket har vært relativt stabilt, mens gass har hatt en liten økning i perioden. 
Forbruket av petroleumsprodukter hadde en topp i 2003 på 3,2 GWh, for så å ha små 
variasjoner fra år til år. 
 


 
Figur X.6: Utviklingen i stasjonært energiforbruk for tjenesteytende sektor (GWh). 
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Indikatorer for stasjonært energiforbruk 


Figurene X.7 til X.10 viser utvalgte trender for hvordan energiforbruket utvikler seg i 
kommunen samt sammenligning av kommunens energiforbruk med nabokommuner, 
området og landet som helhet. Indikatorene som presenteres her er: 
 


 Totalt stasjonært energiforbruk i kommunen per innbygger (kWh/innbygger)  


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger) 


 Stasjonært energiforbruk i husholdningene per husholdning 2007 (kWh/husholdning) 


 Stasjonært energiforbruk i tjenesteytende sektor per innbygger 2007 (kWh/innbygger) 
 
Grafene som viser sammenligninger med Norge er ikke temperaturkorrigerte, dette gjelder 
figur X.9 og figur X.10. 
 
Figur X.7 viser utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger) fordelt på 
energibærere. I 2007 var det totale stasjonære energiforbruket per innbygger i kommunen 
16 371 kWh/innbygger. Forbruket av elektrisitet, petroleumsprodukter og biobrensel per 
innbygger er noe redusert i perioden 2000-2007, mens forbruket av gass har økt.  
 


 
Figur X.7: Utviklingen i energiforbruk per innbygger (kWh/innbygger). 


 
Figur X.8 viser utviklingen i energiforbruket i husholdningene (kWh/innbygger) per innbygger 
fordelt på energibærere. I 2007 var det stasjonære energiforbruket i husholdningene 
9 330 kWh/innbygger. Det er kun forbruket av gass som har økt i perioden.  


 
Figur X.8: Utviklingen i energiforbruk i husholdningene per innbygger (kWh/innbygger). 
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Figur X.9 viser stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 for 
kommunene i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk AS og Trøgstad Energi AS sitt 
konsesjonsområde (ikke temperaturkorrigert). Trøgstad kommune har et snitt i energiforbruk 
i husholdningene på 19 991 kWh/husholdning. Snittet til kommunene i regionen Indre Østfold 
i 2007 var 20 337 kWh/husholdning, mens snittet i Norge var 21 385 kWh/husholdning. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur X.9: Stasjonært energiforbruk i husholdningen per husholdning i 2007 (kWh/husholdning),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 


 
Figur X.10 viser stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 for kommunene 
i Fortum Distribution, Trøgstad Elverk og Trøgstad Energi AS sitt konsesjonsområde (ikke 
temperaturkorrigert). Trøgstad hadde et forbruk på 3 284 kWh/innbygger. Snittet i 
kommunene i hele området i 2007 var 4 138 kWh/innbygger, mens snittet i Norge som helhet 
var 6 639 kWh/innbygger. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


Figur X.10: Stasjonært energiforbruk i tjenesteyting per innbygger i 2007 (kWh/innbygger),  
                ikke temperaturkorrigerte verdier. 
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Kommunegraf - Mobilt energiforbruk 


 
Figur X.11 viser utviklingen i mobilt energiforbruk (GWh) inndelt i veitrafikk og annen mobil 
forbrenning. Det har vært lite variasjon i gruppen veitrafikk, og i 2007 var forbruket 
45,5 GWh. Gruppen annen mobil forbrenning hadde en økning på 52 % fra 2003 til 2004 fra 
6,0 til 9,1 GWh. I 2007 lå det totale mobile energiforbruket i kommunen på 59,2 GWh.  
 
Gjennomsnittlig mobilt energiforbruk i regionen Indre Østfold i 2007 var 70,1 GWh. Det er 
stor spredning i det mobile forbruket, fra Rømskog kommunes forbruk på 6,6 GWh, og Askim 
og Eidsberg kommune med et mobilt energiforbruk på over 140 GWh i 2007. Mange av 
kommunene i regionen har stor gjennomgangstrafikk på grunn av E18. 
 


 
Figur X.11: Utviklingen i mobilt energiforbruk fordelt på aktivitet.  


 


Kommunegraf – Direkte klimagassutslipp 


 
Figur X.12 viser det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder. 
Landbruket står for største delen av utslippene med 49 %, mens mobile kilder står for 43 %. 
 


 
Figur X.12: Det totale direkte klimagassutslippet i kommunen i 2007 fordelt på kilder.  
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Figur X.13 viser utviklingen i det direkte klimagassutslipp i kommunen. Det har vært 20 % 
økning i utslipp fra mobile kilder fra 2000 til 2007. Denne økningen kommer hovedsakelig 
innen gruppen annen mobil forbrenning og personbiler. Den markerte stigningen i annen 
mobil forbrenning skyldes, i følge SSB, hovedsakelig nye og bedre rapporteringsrutiner for 
statistikken. Utstyr som inngår i annen mobil forbrenning er blant annet snøscooter, 
småbåter og motorredskaper som traktorer, gressklippere og motorsager. Utslippene fra 
prosess og stasjonær forbrenning har hatt en nedgang fra 2000 til 2007 
 
Det totale direkte klimagassutslippet i 2007 var 37 752 tonn CO2-ekvivalenter. Til 
sammenligning var det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet i Indre Østfold regionen 
36 190 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
 


 
Figur X.13: Utviklingen i direkte klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter) 
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GEN ER E LT OM E I ER S TR A TEG I  


HVA  ER  EN E IER S TR A T E GI  
I henhold til den interkommunale eierskapsmeldingen for Indre Østfold skal det 


utformes eierstrategier for enkeltselskaper. En eierstrategi skal ha i seg eiers formål 


og utdype denne for å sikre nødvendige og overordnede styringssignaler til 


selskapet. Eierstrategien skal danne grunnlaget for selskapets strategi. 


Eierkommunene har i eierskapsmeldingen for Indre Østfold lagt til grunn 


langsiktighet, forutsigbarhet og åpenhet som verdier for det totale eierskapet.  Dette 


er verdier som gjensidig forplikter eierne og selskapet og som skal reflekteres i 


eierstrategien.  


Målsettingen med å utforme eierstrategier er å sikre tydelige signaler til selskapene 


som samtidig har i seg de nødvendige rammebetingelsene for selskapets drift 


innenfor eiers forventinger.  


Representantskapet vedtar eierstrategien etter behandling i hver eierkommune.  


Sammen med selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter.   


UTARBEIDELSE AV EIERSTRATEGIEN  
Eierstrategiene er utformet av eierkommunene i samarbeid med selskapet.  


Prosjekt Eierskap Indre Østfold som ligger under Regionrådet Indre Østfold, har 


hatt sekretæransvaret. I samarbeid med selskapet og eierkommunene er det 


gjennomført følgende aktiviteter som har ledet frem til den endelige strategien: 


Trinn 1: Fellesmøte med fagpersoner i eierkommunene. Tema: Status for 


organisering og samhandling, mulighetsrommet for optimalisering av drift og 


mål.  


Trinn 2. Fellesmøte med politikerne gjennomført som et eiermøte.  


Trinn 3. Utkast til eierstrategi legges frem til administrasjonssjef i eierkommune 


for innspill (rådmannsutvalget). 


Trinn 4. Eierstrategi legges frem som en høringssak i eierkommunene før endelig 


behandling i representantskapsmøte. 


STATUS FOR EIERSTRATEGIEN 


Eierstrategien for Indre Østfold Renovasjon IKS har en varighet tilsvarende 


kommunestyreperioden og er sammen med selskapsavtalen selskapets 


styringsdokumenter.  Styret skal på bakgrunn av eierstyringsdokumentene, 


utarbeide selskapsstrategi og øvrige plandokumenter i tråd med IKS-loven og 


selskapsavtalen.  Det legges ikke til grunn øvrige eierstyringsdokumenter, f eks 


kommunedelplan for avfall slik tidligere lovgivning påla kommunene. I stedet for 


forutsettes det at avfallspolitiske mål ivaretas i denne strategien som grunnlag for 


selskapets drift.  
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2  EIERSTRATEGI FOR INDRE ØSTFOLD 


RENOVASJON IKS 
 


2.1OM INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS 
Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) er et interkommunalt selskap etter lov om 


interkommunale selskap.  Deltakerne i selskapet er Askim, Spydeberg, Hobøl, 


Eidsberg, Marker, Skiptvet og Trøgstad fordelt på en eierandel pr abonnent. 


Selskapet ble etablert i1976 som et interkommunalt samarbeid mellom Askim og 


Spydeberg kommune. Øvrige kommuner ble med i samarbeidet etter hvert og 


siste deltakerkommune var Marker som ble med i 1990. Samarbeidet ble i 1995 


organisert etter kommunelovens kap 5, § 27 og i 2004 omdannet til et IKS etter 


lov om interkommunale selskaper. Selskapet etablerte i 2005 datterselskapet 


Retura Østfold AS (RØ) med forretningsområde innsamling og behandling av 


næringsavfall.  


Ved utgangen av 2010 hadde IØRs eierkommune 22.070 abonnenter. Selskapet 


har pr 2010 19 ansatte. Utvikling av selskapet følger av tabellen som viser 


omsetning og resultat i perioden 2003 til 2009.   


 


 


 


 


 


2.2  FORMÅLET MED DELTAKELSEN I  IØR 
Eierkommunenes målsetting med IØR er å sikre en kostnadseffektiv og 


miljøvennlig innsamling og behandling av husholdningsavfall for innbyggerne. 


Selskapet skal realisere kommunenes ansvar i henhold til lov- og 


forskriftområder innenfor avfallshåndtering (punkt 2.4). Dette innbærer at 


eierne ikke utelukkende legger økonomiske driftshensyn til grunn, men sikrer 


rammevilkår som fremme bærekraftige og innovative renovasjonsløsninger for 


fremtiden innenfor en konsernstruktur som ivaretar lov om offentlige 


anskaffelser.   


Selskapet ved styret skal sikre en organisering som optimaliserer den 


forretningsmessige driften av næringsavfall. 


År Omsetning Resultat 
2003 kr.29.792.575 kr.1.807.118 
2004 kr.40.645.332 kr.2.098.888 
2005 kr.42.221.549 kr.3.019.446 
2006 kr.54.446.010 kr.3.715.268 
2007 kr.56.090.781 kr.2.668.622 
2008 kr.59.502.072 kr.3.984.560 
2009 kr.60.869.155 kr.2.265.063 
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Det overordnede formålet med eierskapet i IØR er dermed politisk 


(husholdning) og finansielt (næringsavfall):   


• Husholdningsavfall: Skal ivareta kommunenes lovpålagte ansvar for 


avfall innenfor selvkostprinsippet. 


• Næringsavfall: Forretningsområdet næring har et rent finansielt formål 


hvor eierne legger til grunn rent bedriftsøkonomiske prinsipper for 


drift.  


 


 


Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet ligger som en overordnet føring for 


eierskapet i Indre Østfold.  Eierskapet skal vurderes hvert 4. år ved en revidering 


av denne eierstrategien. 


2.3  EIERS MILJØ OG KLIMAFØRINGER  
Kommunene i Indre Østfold har utarbeidet en klima- og energiplan for 2012-2020 


hvor målet er å redusere energiforbruket og klimagassutslippene med til sammen 20 


% ut ifra et 2007-nivå. Samtidig skal andelen fornybar energi skal økes frem mot 


2020.  Eierkommunene legger til grunn at IØRs satsing innenfor fornybar energi 


videreutvikles i tett dialog med eierne og i tråd med klimaplanens intensjon.  


Reduksjon av klimagassutslippene og energiforbruket generelt innebærer en 


utvikling som forutsetter at gjenvinningsgraden for avfall økes mens avfallsmengden 


reduseres.  IØRs skal ha en strategi for å realisere eiernes mål for avfallshåndtering i 


tråd med klima- og energiplanen. Dette innebærer også en videresatsing på 


informasjons- og motivasjonsarbeid overfor brukerne om avfallsgenerering generelt 


og spesielt avfallsmengden.  Der dette innebærer utvikling av nye tjenestetilbud som 


har en økonomisk konsekvens, forventes det at eierne og selskap har en dialog om 


dette i forkant av budsjettbehandlingen i representantskapet og enkeltkommunene.  


 


IØR er sertifisert etter ISO 14001 som er et miljøstyringssystem som måler selskapet 


opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Sertifiseringen 


utføres av en uavhengig tredjepart og legger til grunn at bedriftens, produktenes og 


tjenestenes miljøbelastninger reduseres til et minimum.  Eierne legger til grunn at 


selskapet fortsetter det viktige miljøarbeidet i selskapet i tråd med sertifiseringen.  


 


2.4  AKTUELL LOV-  OG FORSKRIFTER  
IØR ivaretar kommunenes lovpålagte ansvar innenfor avfall: 


• Eksisterende og til hver tid gjeldende sentrale forskrifter innenfor avfall og 


forurensing.  


•  Renovasjonsforskriften for IØRs eierkommuner 1994, revidert 01.07.04 


• Avfallsforskriften 1.juli 2004 


• Forurensingsloven 13.mars 1981, revidert 17.12.2004 
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• Produktkontroll-loven 11.juni 1976 


•  Plan og bygningsloven 14. juni 1985, revidert 17.06.2005 
 


2.5  FORHOLDET TIL LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 


OG OFFENTLIGHETSLOVEN .   
IØR IKS skal følge lov om offentlig anskaffelser og offentlighetsloven for all 


virksomhet. Retura AS driver forretningsdrift innenfor næringsavfall og er ikke 


omfattet av offentlighetsloven.  


2.6  SELSKAPETS ORGANISERING OG 


FORRETNINGSUTVIKLING  


IØR  KON S ERN  
IØR IKS har en konsernstruktur. Morselskap er organisert etter lov om 


interkommunale selskap og har ansvar for innsamling og behandling av 


husholdningsavfall. Selskapet gir i tillegg og gjennom sitt datterselskap et 


avfallstilbud til næringslivet. IØR IKS skal i henhold til selskapsavtalen selv vurdere 


samarbeid med øvrige aktører og konsernstruktur som et virkemiddel for å realisere 


eiers forventning. Som et ledd i forretningsutviklingen, skal forretningsområdet 


næringsavfall videreutvikles og rendyrkes i Retur Østfold AS.   


 


 


2.7  KOMMUNIKASJON IØR  -EIERNE  


REPR ESENT ANT SK AP ET  
IØRs eierorgan er representantskapet som består av 2 navngitte representanter fra 


hver av kommune.  Representantskapets medlemmer representerer summen av 


kommunes eierskap overfor selskapet.  


 


Styreleder skal etter dialog med representantskapets leder innkalle til eiermøter. I 


tråd med IKS-loven, skal det innen 1. mai gjennomføres representantskapsmøte med 


følgende faste punkter:  


� Årsmelding og regnskap 


�  Valg av styre 


� Handlings og økonomiplan, budsjettforutsetninger 


� Valg av revisor 
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� Godkjenning av disponering av driftsresultat 


� Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 


� Godtgjøring til styre 


� Godtgjøring til representantskapets medlemmer 


� Andre saker som er foreberedt etter innkalling.  


Eierkommunene gjennomfører i tillegg et representantskapsmøte i forbindelse med 


budsjettbehandling i kommunene. Møtet skal gjennomføres i løpet av siste halvdel 


av september for å sikre økonomisk forutsigbarhet for selskapet og eierkommunene. 


G J ENNO MFØ RIN G AV  R EPR ES EN TA NTS KA PS MØT ER  


Representantskapsmøtene skal gjennomføres på en måte som sikrer reell dialog 


mellom styret og representantskapet og skal være tilrettelagt slik at selskapet ved 


styret kan redegjøre for selskapets status, herunder tjenesteomfang og nivå. I tillegg 


skal det redegjøres og avklares fremtidige investerings/planer av faglig eller 


økonomisk betydning. Styrets utkast til handlingsplan i tråd med IKS-lovens 


bestemmelser, vil være rammen for dialogen og vedtaket i representantskapet. Det 


forutsettes at saker av betydning for kommunens eierskap er redegjort for ii 


kommunestyrene i forkant av representantskapsmøte.   


E IER MØT ER  
Det skal i tillegg gjennomføres minimum ett eiermøte i forkant av høstens 


representantskapsmøte. Et eiermøte er ikke vedtaksdyktig og har som målsetting å 


sikre nødvendig overordnet dialog mellom selskapet og eierkommunenes politiske og 


administrative ledelse om drift, økonomi og utvikling og miljøsatsinger.  


 


Representantskapsmedlemmer og styret kan be om at det avholde ytterligere 


representantskapsmøter og eiermøter ved behov.  


 


B ESTI LLERKO MP ET AN S E OG  FAG KOMMUNIK A SJ ON  
Selskapet skal minimum en gang i året invitere aktuelle fagpersoner i 


eierkommunene til dialog og fagutveksling.   Eierkommunene skal ha nødvendig 


bestillerkompetanse i egen organisasjon og avklare grenseoppgangen mellom 


selskapets og kommunenes ansvar. Ved endring i oppgaveporteføljen mellom 


selskap og eierkommunene, skal dette skriftliggjøres. Selskapet har sekretæransvaret 


i dialog med faggruppen. Faggruppen skal gi innspill til selskapets arbeid med 


økonomi og handlingsplan, hvor tjenestenivå og omfang legges til grunn.  


 


STYR ESA MMEN S ETNIN G  O G FUNK SJO N  


Representantskapet velger et styre på 5 personer og en numerisk vara. 


Valgkomiteen skal legge frem en skriftlig innstilling som reflektere selskapets behov 


for komplementær kompetanse i tråd med eierskapsmeldingen for Indre Østfold.  


Styret velges for 4 år av gangen.  


 STYR ET S  OPP G AV ER  
Styret skal ivareta selskapets samlede interesser og har oppgaver i tråd med 


selskapsavtalen og lov om interkommunale selskaper. Styrets forretningsorden er å 
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påse at selskapet drives i tråd med eiernes formål og eierstyringsdokumenter, og 


innenfor vedtatte budsjetter. 


 


KONS ER NS TR UKT UR   
Datterselskap forholder seg til IØR IKS som eier. Dette innbærer at IØR som konsern 


ivaretar dialogen og styringen av Retura Østfold AS. Styreleder i IØR IKS er 


generalforsamling for Retura Østfold AS.     


 2.8  ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR  
58 % av omsetningen i IØR knytter seg til husholdning, mens resterende omsetning 


er knyttet til næring (2009-tall).  Eierandelen i IØR knytter seg til antall abonnenter. 


Pr 2010, er fordeling slik: 


 


 


  


 


 


 


  


IØR fører regnskap etter regnskapsloven og ikke kommunale regnskapsprinsipper. I 


kommunikasjon mellom eier og selskap skal økonomiske føringer for selskapet 


gjenspeile følgende nøkkelindikatorer og vedtas i representantskapsmøte slik 


skissert i 2.7. 


- Selskapets samlede låneopptak skal ikke overskride et års omsetning, jmf 


selskapsavtalen § 6.  


- Gebyrnivå for husholdningsavfall. Husholdningsrenovasjon er underlagt 


selvkostprinsippet og styres ved at avgiften fra IØR til eierkommunene skal være 


lavere enn gjennomsnittet på landsbasis for de kommunale 


renovasjonstjenestene.  Det fordrer at selskapet har et sterkt forretningsmessig 


fokus på driften.  


- IØR IKS husholdningsavfall er selvkostfinansiert. Det legges til grunn at en økning 


i omsetningen er gjenstand for dialog i eiermøte og vedtak i representantskapet 


hvor innhold og tjenestenivå legges til grunn for en eventuell økonomisk vekst.   


- Drift av deponi er forutsatt fortsatt å være et forretningsområde for IØR IKS. 


Overskuddet fra deponi går i sin helhet til etterdriftsfondet og regnskapsføres 


som driftsutgift. 


- IØRs forretningsområde er husholdningsavfall. Forretningsområdet 


næringsavfall skal være forretningsmessig adskilt fra husholdningsavfall. IØR skal 


legge til grunn et krav om resultatgrad på 3 % på forretningsområdet 


næringsavfall.  


Kommune Antall abonnenter Eierandel 


Askim 6.896  31,2 % 
Eidsberg 5.305 24,0 % 
Hobøl 2.049   9,3 % 
Marker 1.540   7,0 % 
Skiptvet 1.516   6,9 % 
Spydeberg 2.346 10,6 % 
Trøgstad 2.422 11,0 % 
 22.074 100,0 % 
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AVK AST NIN GS POLI TIKK  
For husholdning har selskapet selv lagt til grunn at husholdningsgebyrene skal holdes 


lavt og under gjennomsnittet for kommunale renovasjonsselskap.  På den måten 


legger selskapet selv til grunn et sterkt forretningsmessig fokus på driften som bidrar 


til lave renovasjonsgebyrer (i hvert fall før påslaget fra kommunene). 


Når det gjelder næringsvirksomheten er denne forretningsmessig skilt fra 


husholdning og skal i sin helhet på sikt legges til Retura Østfold AS. I tråd med 


konsernmodellen er det styret som foreslår utbytte. Eierkommunene kan i sin tur 


igjen legge føringer for IØRs bruk av utbytte.  


Dette kan konkretiseres på ulike måter:  


- Det legges til grunn at minst 50 % av overskudd av næringsvirksomheten skal 


tilbakeføres eierne i samsvar med eiernes innskudd/eierandel. Høy avkastning 


kan bidra til å optimalisere og spisse selskapets kjernevirksomhet og fokus på 


forretningsmessig drift.  


- En bevisst avkastningspolitikk kan også knyttes til eiernes ønske/forventning til 


nye satsingsområder eller ansvar. F eks knyttet overskudd til fornybar 


energiprosjekter eller øremerkes til generell innhenting av søppel/forsøpling.  


- Det kan også være tydelighet på at overskudd skal gå til å optimalisere 


eksisterende drift, eller f eks benyttes til å overta nye oppgaver som ulegitimert 


avfall, utfakturering (se 2.9) etc. 


2.9  EIERVURDERINGER VED FRAMTIDIG 


KOMMUNAL OPPGAVELØSNING  


En eierstrategi skal gi signaler om eiers ønsker og prioriteringer på sikt og skal gi 


selskapet og omverden de nødvendige signalene om nåværende status for 


organisering og oppgaver ligger fast, eller om det i løpet av perioden skal utredes og 


vurderes endringer. Dette vil gi forutsigbarhet for selskapet og eierkommune.   


- Gebyrnivå på renovasjonstjenestene til innbyggerne er basert på 


selvkostprinsippet og er skilt forretningsmessig fra den øvrige 


næringsvirksomhet. Nivået pr 2010 er utregnet på basis av IØRs drift av 


husholdningsavfall som en felles enhet. Gebyrene sendes deretter til hver 


enkeltkommune for utfakturering til egne abonnenter. Kostnadene for 


utfakturering i hver enkelt eierkommune varier og resulterer i forskjeller i det 


reelle gebyrnivået for innbyggerne i IØR-området, til tross for at 


renovasjonstjenesten ytes av en felles enhet. Samtidig er tjenesteomfanget er 


noe ulike ifht de ulike kommunene. Ulikhetene i påslaget fra IØR- 


enkeltkommunene kan tale for at det er stordriftsgevinster for 


utfaktureringsdelen ved å overføre dette leddet også til en felles enhet eller til 


IØR.  Forslag til tekst: Gebyrnivået for renovasjonstjenestene i IØR-området skal 


reflektere stordriftsgevinsten ved en felles tjeneste og være lik for alle 


innbyggerne 
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- Eierstatus: status quo eller ønske om utvidelse? Vil en utvidelse av 


eierstrukturen bidra til å optimalisere eksisterende drift eller realisere 


forventninger på enkelte områder? Eierstrategien kan legge til grunn et generelt 


ønske om utvidelse på sikt.   


- MOVAR og Frevar er eksempler på renovasjonsselskaper hvor flere av VAR-


områdene + brann er lagt til selskap (vann, avløp, renovasjon og slam). En mer 


helhetlig organisering av eierkommunens tjenester vil kunne gi 


stordriftsgevinster, spesielt knytter dette seg til administrasjon, rekruttering og 


fagmiljø/utvikling. Det er i dag ulik organisering av disse tjenestene i Indre 


Østfold. 


- Skal IØR gis et ansvar for såkalt ulegitimert avfall?  KLIF anbefaler at 


kommunene vurderer å bruke interkommunale avfallselskap til å følge opp 


forvatningssaker tilknyttet forsøpling. Dette krever en endring av 


selskapsavtalen. En problemstilling her vil utøvelse av en forvaltningsoppgave 


for ”avfall på avveie” kontra det å være mottaksplass for det samme avfallet. 


- Skal eier konkretisere en satsing på fornybar energi innenfor IØR? Dette er en 


produksjon som i dag ikke er forretningsmessig lønnsom og dermed ikke 


innenfor styrets prioriteringer. Skal konsernet og eierne utvikle området, må det 


legges langsiktighet til grunn, og det å skille ut denne driften kan bidra til å 


tydeliggjøre satsing på fornybar energi og unngå at satsingen hemmes av 


eksisterende driftsprinsipper innefor IØR og det finansielle formålet i RØ.  Hvis ja 


bør dette stå som en setning innenfor punkt 2.2. Føring kan også utkrystalliseres 


som et ønske om samarbeid med f eks ØE eller øvrige aktører i regionen. 


 


                                                                 
i Representantene oppnevnt av eierkommunene vil ved skjønn vurdere hvilke saker 
og på hvilken måte kommunestyrene involveres i forkant av 
representantskapsmøtene. Sentrale eierskapsvurderinger i representantskapet skal 
som hovedregel være summen av kommunestyrets oppfatning og vedtak. Det er 
kommunene som selv har ansvar for å ivareta dialogen med innbyggerne på 
områder de anser som sentrale.  
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VELDEGG:   
Utkast til felles saksfremlegg – høring. 
 
Kommunene i Indre Østfold har i sin satsing på å videreutvikle styring og kontroll av 


kommunalt eide selskaper, vedtatt å utvikle eierstrategier for selskapene.  


En eierstrategi skal ha i seg eiers formål og utdype denne for å sikre nødvendige og 


overordnede styringssignaler til selskapet. Eierstrategien skal danne grunnlaget for 


selskapets strategi.  


Målsettingen med å utforme eierstrategier er å sikre tydelige signaler til selskapene 


som samtidig har i seg de nødvendige rammebetingelsene for selskapets drift 


innenfor eiers forventinger.  


Representantskapet vedtar eierstrategien etter en høringsrunde i de ulike 


eierkommunene. Sammen med selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets 


styringsdokumenter.   


Vedlagt er utkast til eierstrategi for Indre Østfold Renovasjon. Det inviteres med 


dette til høring av vedlagte dokument.  


Merk følgende:  


Det er ikke lenger et lovkrav å utarbeide en avfallsplan med status som 


kommunedelplan. Det foreslås derfor at politiske føringer for kommunens 


avfallspolitikk som skal ivaretas av selskapet rendyrkes i eierstrategien og gjennom 


de plankrav som IKS-loven stiller, bl a økonomi- og handlingsplan. Dersom det er 


politiske vurdering som i dag ligger i avfallsplanen som ikke er berørt i eierstrategien, 


vil dette være sentralt å få frem. 


Det foreslås å endre styrets sammensetning fra kommunerepresentasjon til 


kompetanserepresentasjon i tråd med eierskapsmeldingen for Indre Østfold.  Dette 


innbærer at valgkomiteen skal levere en begrunnet innstilling til repr. skapet som 


foretar valg av styret som er mindre og mer hensiktsmessig i antall enn dagens styre 


på 10. Selskapets behov for kompetanse begrunnes ut i fra kompetanse om 


fag/avfall, økonomi, politikk etc.  
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En endring av styrets sammensetning og tradisjonelle rolle, innebærer at 


kommunikasjonen mellom eierne og selskapet utvikles og rendyrkes. Det gjelder 


representantskapet og bruk av eiermøter (utformelle møter bestående av repr. 


skapets medlemmer). De innbærer også at fagpersonene i kommunene i større grad 


skal delta inn i selskapets arbeid som ”bestillere”. Fagruppen skal bl a delta inn i øk 


og handlingsplan som tilslutt vedtas av rep.skapet. Dialogen skal skje i god til før 


kommunens budsjettarbeid. 


Endringen innebærer at dagens felles rep.skapsmøte for alle selskapene vil være 


overflødig.  


Framtidig organisering. VAR tjenestene i IØ er i dag organisert i ulike selskaper og 


kommuner. Det bes om innspill på den eksisterende strukturen i fht å vurdere og 


utrede en mer helhetlig tjeneste for eierkommunene. I den forbindelse er også 


spørsmålet om utvidelse av eiersiden relevant. I tillegg til antatte gevinster knyttet til 


rekruttering og kompetanse, vil det forenkle styringsstrukturen for eierne.  


Vi ber om tilbakemelding på strategien slik den nå ligger før medio januar 2011. 
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Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 29. oktober 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 14 tredje ledd. 
Fremmet av Kunnskapsdepartementet.  


§ 1. Formål og virkeområde  


       Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles 
likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd.  


       Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-
kommunale barnehager etter barnehageloven § 14 første og andre ledd.  


§ 2. Kommunens ansvar  


       Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen 
behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 
til ordinær drift etter denne forskriften. Kommunen skal dokumentere at tildelingen 
skjer i samsvar med denne forskriften.  


§ 3. Det kommunale tilskuddet til ordinær drift  


       Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen 
som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til 
ordinær drift omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader.  


       Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre 
samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende 
kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 88 prosent av 
det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig 
finansiering.  


       Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet 
til den ikke-kommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale 
barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale 
barnehagen har lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har 
kommunen ikke plikt til å dekke differansen.  


       Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke får 
tilskudd for flere barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Store 
aktivitetsendringer i den ikke-kommunale barnehagen medfører at kommunen må 
beregne tilskuddet til barnehagen på nytt.  


§ 4. Tilskudd til driftskostnader  


       Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale 
barnehager. Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte 
driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale 
barnehager med budsjetterte driftskostnader som er minimum 25 prosent høyere enn 
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager 
kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Kommunen skal gi et påslag for 
administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet til driftskostnader. Kommunen 
skal fastsette tilskuddssatser til driftskostnader per heltidsplass. Satsene skal 
beregnes i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og 
under tre år fastsatt av departementet.  







       Det skal være egne satser per heltidsplass for ordinære barnehager, 
familiebarnehager og åpne barnehager. For ordinære barnehager og 
familiebarnehager skal det settes én sats for barn over tre år, og én sats for barn 
under tre år. For åpne barnehager skal det settes én felles sats gjeldende for barn 
over og under tre år. Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er 
beregnet.  


       Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at 
årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret 
underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for 
driftskostnader.  


       Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager 
eller åpne barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til 
driftskostnader fastsatt av departementet ved beregningen av tilskudd til 
driftskostnader til ikke-kommunale barnehager.  


§ 5. Tilskudd til kapitalkostnader  


       Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale 
barnehager per heltidsplass.  


       Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige 
kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om 
den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av 
departementet.  


       Der kommunen gir tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i egne 
tilsvarende kommunale barnehager skal det være én sats for ordinære barnehager, 
én for familiebarnehager og én sats for åpne barnehager. Kommunen skal 
dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet.  


       Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at 
årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret 
underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for 
kapitalkostnader.  


       Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale 
barnehager med høye kapitalkostnader.  


§ 6. Reduksjon av kommunalt tilskudd  


       Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet dersom barnehagen 
foregående regnskapsår hadde vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per 
årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og eier av 
barnehagen hadde avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig godtgjørelse for egen 
eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen.  


       Med urimelig utbytte og arbeidsgodtgjørelse menes at normal kompensasjon for 
arbeid og kapitalinnsats i barnehagen overstiges.  


       Reduksjonen i det kommunale tilskuddet skal stå i forhold til den 
kostnadsbesparelsen barnehagen har, jf. første ledd.  


§ 7. Opplysningsplikt  







       Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om 
antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av 
departementet. Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt 
tilskudd året etter. Kommunen kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved 
flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. 
Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer.  


       Ikke-kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, 
blant annet opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde 
fra til kommunen.  


§ 8. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene  


       Kommunen skal én gang per år fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager i samsvar med § 4 og § 5.  


       Kommuner som i løpet av året endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunale 
barnehager, skal samme året fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-
kommunale barnehager.  


       Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene 
avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter § 4 og § 5, 
skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av 
årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Etterjustering av tilskudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre 
ledd skal hensyntas.  


§ 9. Vilkår for kommunalt tilskudd  


       Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for 
kommunalt tilskudd.  


§ 10. Tilbakebetaling  


       Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal 
etter vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra 
beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd.  


§ 11. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner  


       Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en 
annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av 
foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt. 
Refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til 
driftskostnader og kapitalkostnader fastsatt av departementet.  


§ 12. Klage til fylkesmannen  


       Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling 
av tilskudd etter denne forskriften til fylkesmannen.  


§ 13. Endringer i forskriften  


       Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med 
gjeldende års budsjettvedtak.  







§ 14. Ikraftsetting  


       Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. 
mars 2004 nr. 539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige 
tilskudd.  


 
 
Databasen sist oppdatert 1. mars 2011 
 






















































