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1. I nnledning
Kommunen kan på ulike nivåer bidra til å redusere lokal utslipp av klimagasser, gjennomføre
energieffektivisering og legge om til miljøvennlige energiformer. En oppdatert og velfungerende
energi- og klimaplan kan være et grunnlag for kommunal planlegging og vil medføre reduksjon av
klimagassutslipp.

Klimaplanen er delt opp i to deler, en teoretisk del og en handlingsplan:
- Den teoretiske delen gir et faktagrunnlag med utslippsmål for Fauske kommune i 2030 og

langsiktige mål for 2050. Konkrete mål for klimafotavtrykket til kommunes egen virksomhet
(feie for egen dør) har et eget kapittel. For å bedre knytte mål til handling er det også et
kapittel for hver utslippskilde (transport, jordbruk, avfall, osv.) med:

o En oversikt av utfordringer i Fauske
o En vurdering av eksisterende samt mulige nye virkemidler. Det må avklares hvorvidt

eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og hvilke virkemidler/type virkemidler disse eventuelt
kan være

o En gjennomgang av nytt og eksisterende kunnskap, herunder forskning og
teknologiske- og markedsutviklinger

o En kort oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier som brukes i
handlingsplanen

- Handlingsplanen bør revideres hvert år, og skal deles opp i to deler: Del 1 innebærer
konkrete tiltak som gjennomgås av ansvarlig enhet. Del 2 har generelle føringer for andre
planer og tiltak hvor det tas hensyn til klimaspørsmål. Siste del er også et grunnlag for
klimarelaterte vurderinger i fremtidige saksfremlegg for alle nye planer og tiltak.

Med denne planen ønsker kommunen å ivareta formålet etter Statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging, som er å:

1. sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
2. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
3. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å

redusere klimagassutslipp.
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2. Lovverk, retningslinjer og føringer
Relevante lovverk for dette arbeidet er Plan-og bygningsloven og Naturmangfoldloven. Videre er det
tatt hensyn til internasjonale, nasjonale, regionale og kommunale føringer.

Internasjonale føringer
På FNs klimakonferanse i København i 2009 ble det for første gang politisk enighet om at en økning
på 2 grader i den globale middeltemperaturen bør være den øvre grensen for global oppvarming. På
FNs klimakonferanse i Paris i 2015 kom det en tydelig beskjed om at utslippsreduksjoner må skje så
raskt som mulig for å begrense global oppvarming til under 2 grader, og helst under 1,5 grad. Derfor
foreslås det i den nye energi og klimaplanen et mellomlangsiktig mål om å redusere
klimagassutslippene med 40 % innen 2030 i forhold til 1991.

EUs fornybardirektiv gir viktige føringer for Norges energipolitikk. Direktivet ble implementert i
Norge i 2011. Direktivet har et mål om at 20 prosent av energibruken i EU skal være fornybar innen
2020. For at målet skal nås, har hvert enkelt land fått et eget fornybarmål. Målene er i hovedsak
avhengig av landenes BNP, og rike land har fått langt høyere mål enn fattige land. Norge har et mål
om at 67,5 prosent av vår energibruk skal være fornybar i 2020.

Nasjonale føringer
Det finnes på nasjonalt plan flere retningslinjer, stortingsmeldinger og andre dokumenter som legger
føringer for energi- og klimaplanlegging i kommunene. Noen av de mest sentrale er nevnt nedenfor.

Nasjonale føringer når det gjelder prosess:
Statlig planretningslinje for energi-og klimaplanlegging i kommunene, 4. september 2009 (ny
utgave som inkluderer klimatilpasning forventes i 2018)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-og transportplanlegging, 26.
september 2014
T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015

Nasjonal klimapolitikk:
Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 –en felles løsning med EU. Her er
det foreslått utslippsmål for Norge i 2030, vedtatt i Stortinget 25.03.2015
Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk
Revidert klimaforlik på Stortinget juni 2012
Meld. St. 25 Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030
Meld. St. 41 (2016-17) - Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid
Meld. St. 24 (2016-2017)
Perpektivmeldingen 2017 (for norsk økonomi).

Energi:
NOU 2012: 9 Energiutredningen –verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø
Meld. St. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge –om utbygging av strømnettet

Transport:
Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2018–2029
Handlingsplan for elektrifisering av vegtransporten (2009)
Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi (2014)

Klimatilpasning:
Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge
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NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring

Regionale føringer
Nordland fylkeskommune er i ferd med å revidere regional klimaplan. Den gjeldende Regional plan-
Klimautfordringer i Nordland (2011-2020) inneholder tiltak til klimagassreduksjon og beskriver
klimautfordringene sektorvis for Nordland. Det overordnede målet for fylkeskommunen er «å
identifisere tiltak som samlet sett fører til at Nordland bidrar til å oppfylle nasjonale mål for
reduksjon av klimagassutslipp knyttet til Kyotoprotokollen.»

Dette målet er konkretisert:
– De samlede utslippene i Nordland skal reduseres med 20 % i forhold til 1991 (dette innebærer

30 % reduksjon i forhold til 2008).
– Nordland fylkeskommune skal jobbe for å utnytte det potensialet som ligger i produksjon av ny

fornybar energi og energieffektivisering.
– Nordland fylkeskommune skal bidra til å redusere kommunenes sårbarhet for klimaendringer

og styrke deres tilpasningskapasitet/evne.

Fylkesmannen i Nordland forventningsbrev til kommunene om forvaltning av landbruket:
– Tiltak for økt binding av CO2 i skog.
– Tiltak som gir økt bruk av tre som byggemateriale og energikilde.
– Tiltak som reduserer utslipp til luft fra husdyrgjødsel
– Tiltak som gir økt bruk av bioenergi
– Økt utnytting av utmarksbeiting og lokalt dyrket grovfor
– Reduksjon i foretakenes bruk av fossil energi.

I tillegg til regional plan for klimautfordringer er det utarbeidet en klimaprofil for Nordland av Norsk
klimaservicesenter, som kan brukes i det videre arbeidet med kommunens Energi og klimaplan.
Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og
klimautfordringer i Nordland. Den er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i overordnet
planlegging, samt som supplement til Klimahjelperen. Klimaprofilen gir en oversikt over
klimarelaterte problemstillinger og opplysninger om hvor en kan få mer detaljert informasjon om
disse. Mye av informasjonen i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100», og har fokus på
endringer frem mot slutten av århundret (2071- 2100) i forhold til 1971-2000.

Planstrategi og andre kommunale føringer
I kommunens planstrategi er det vedtatt at gjeldende plan (2011-2014) prolongeres. Imidlertid er det
etter endringer i regional og nasjonal sammenheng behov for en revidert plan som inkluderer de nye
kravene og gir klare føringer og målbare tiltak i en revidert handlingsplan.

Kommuneplanens samfunnsdel har i kapittel 6 eget avsnitt for miljø/energi, hvor det er innarbeidet
mål fra klimaplanen med følgende hensikt:

«Å sette i gang handlinger som sikrer at kommunen går foran i arbeidet med reduserte
klimagassutslipp, effektiv energibruk og energiomlegging, sikre at kommunen bruker et bredt
spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp samt å
utnytte positivt de etablerte nasjonalparker i kommunen/regionen. Sikre bærekraftig utvikling
–handle lokalt, tenkte globalt.»

Andre viktige føringer for kommunedelplan, energi og klima finnes i:
Kommuneplanens arealdel 2015–2027

Sykkelplan for Fauske kommune (under revidering)

ROS (2009), revidering igangsatt
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Klimaplan for 2011-2014 hadde fokus på det som kan gjennomføres innenfor kommunes
handlingsrom, særlig innenfor kommunal virksomhet. Det var spesielt fokus på 4 tema:

- klimasårbarhet og klimatilpasning: kartlegging av hvilke områder som er utsatt for skred,
flom og havnivåstigning. (gjennomføring av nødvendige tiltak for å møte utfordringene)

- kommunalt energiforbruk: redusere energiforbruk i kommunale bygg og anlegg med 20%
målt ut fra 2008-nivå

- kommunalt utslipp av klimagasser: redusere kommunale utslipp av klimagasser med 30%
målt ut fra 1990-nivå

- holdningsskapende arbeid: stimulere innbyggerne og næringslivet til å redusere sine
klimautslipp og energiforbruk.
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3. Gjeldende situasjon: energibruk og klimagassutslipp
Gode utslippstall er svært viktig for å vurdere om det gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å oppfylle
vedtatte klimamål. De er også viktig for å kunne vurdere tiltak opp mot hverandre - inklusive
kost/nytte. Fauske kommune har innhentettallene og gjorten analyse som brukes til grunnlag for
planen og dessuten kan brukes til prioritering av tiltak i handlingsdelen.

Om statistikkene
For årene fram til 2012 publiserte SSB statistikk over energibruk og klimagassutslipp fordelt på
kommuner og fylker. På grunn av kvalitetsutfordringer knyttet til hvordan de nasjonale tallene ble
fordelt på kommuner og fylker valgte man å ikke videreføre denne statistikken. Disse tallene blir
derfor ikke tatt med i denne planen. Miljødirektoratet har tatt over statistikkoppgaven fram til i dag.

Statistikken som brukes nedenfor er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS –
Kommunesektorens organisasjon og SSB. Den nye statistikken er blant annet basert på beregninger
fra SSB og rapportering til Miljødirektoratet. Dagens løsning er en betaversjon og Miljødirektoratet
jobber for å videreutvikle løsningen. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere
er årsak til, utenfor kommunenes grenser, er ikke inkludert i statistikken. Videreutviklingen av
statistikken fortsetter. Ved neste publisering skal, etter planen, en ny modell for beregning av
klimagassutslipp fra veitrafikk tas i bruk og utslippsregnskap for skog, areal og arealbruksendringer
skal presenteres for første gang. Endelig versjon av klimagasstatistikk skal etter planen være klar
innen utgangen av 2018. Statistikken gir imidlertid en tilstrekkelig oversikt over hva Fauske skal jobbe
med for å redusere klimagassutslipp fremover.

Ved kommunefordeling av tall for utslipp fra veitrafikk benyttes beregnet trafikkarbeid i SSB’s
trafikkmodell for kommunale veier. Dette trafikkarbeidet legges til beregnet trafikkarbeid på fylkes-,
riks-, og europaveier hentet fra Vegdatabanken (NVDB) som driftes av Statens
vegvesen/Vegdirektoratet. Den kommunale modellen utarbeides av seksjon for eiendom-, areal- og
primærnæringsstatistikk i SSB og ble sist oppdatert i 2015 (Nordbeck & Langsund, 2015).

Klimagassutslipp i Fauske

Figur 1: Klimagassutslipp for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no
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Det er per i dag ingenting som tyder på et trendgjennombrudd når det gjelder kommunens
utslippskilder. Det er positivt at CO2-utslipp går nedover, men det viser også at vi må endre en del før
vi klarer å nå de nasjonale klimamålene. Figuren ovenfor viser utslipp fra 2009, 2011, 2013, 2015 og
2016. De to største bidragene til direkte utslipp er veitrafikk og jordbruk. Det bør derfor prioriteres å
rette tiltak mot disse utslippskilder. Dersom det ikke gjennomføres nye tiltak i kommunen, forventes
det at etterspørsel etter energi vil øke i tråd med økt velferd.

Når tallene for Fauske kommune sammenlignes med de ande kommuner i Salten (Sørfold er ikke
med, da kommunen har før høye utslippsverdier pga. industri), vises det litt korrelasjon mellom
kommunestørrelse og utslipp. Fauske kommune har nesten like mye utslipp som Saltdal kommune
(med nesten halvparten antall innbyggere). Fauske er flinkere enn Saltdal kommune på avfall og
avløp, men har imidlertid mer utslipp på jordbruk og veitrafikk.

Figur 2: Klimagassutslipp for Salten kommunenei 2016. Kilde: Miljødirektoratet.no

Når en ser nærmere på utslipp per innbygger (figur 3), har Fauske relativt sett svært lave utslippstall.
Fauskes innbyggere, men også innbyggere fra flere andre kommuner har mye utslipp på veitrafikk i
forhold til Bodø kommune. Årsaken kan være at innbyggere i Bodø ofte har fasiliteter i nærheten og
dessuten mer og bedre tilgang til å benytte seg av kollektivtrafikk. Fauske kommunes innbyggere kan
gjøre en stor forskjell hvis de lar bilen stå, men da må forholdene på f.eks. kollektivtrafikk utbedres,
slik at innbyggere kan bruke alternative transportløsninger. Dette tas opp i kapittelet om transport og
veitrafikk.
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Figur 3: Klimagassutslipp per innbygger for Salten kommunene i 2016. Kilde: Miljødirektoratet.no



10

4. Transport og veitrafikk
Fauske er et kommunikasjonsknutepunkt i Indre Salten. Nordlandsbanens nordligste stasjon ligger på
Fauske, med bussforbindelse videre nordover. E6 går gjennom Fauske sentrum og Rv80 videre til
Bodø. På Finneid er det dypvannskai som gir muligheter for sjøtransport av gods. 6 mil unna ligger
Bodø lufthavn, derfra er det 90 minutters flytid til Oslo. Det er gode buss og togforbindelser mellom
Fauske og Bodø.

Transportsektoren omfatter fire hovedgrupper transportmidler eller transportformer; veitransport,
banetransport, kysttransport og lufttransport. Lufttransport og kysttransport blir holdt utenfor, fordi
de ikke viser til å bidra mye til klimagassutslipp i Fauske kommune. Innen banetransport går allerede
det meste på elektrisitet, men ikke i Nordland. Dette kan kommunen dessverre ikke gjøre mye med
gjennom energi- og klimaplanen, da dette er en statlig/regional avgjørelse. Hvis vi ønsker å nå
målene fra Paris-avtalen med 40% mindre klimagassutslipp, må vi se nærmere på veitrafikk.

Utslipp fra veitrafikk er hentet fra klimagasstatistikk hos miljødirektoratet. Se også figurene i kap. 3.
Utslippene fra veitrafikk beregnes av SSB. Nasjonale utslippstall for veitrafikk fordeles til kommuner
ut fra trafikkarbeid innenfor kommunens grenser. Ved kommunefordeling avtall for utslipp fra
veitrafikk benyttes beregnet trafikkarbeid i SSB’s trafikkmodell for kommunale veier. Dette
trafikkarbeidet legges til beregnet trafikkarbeid på fylkes-, riks-, og europaveier hentet fra
Vegdatabanken (NVDB) som driftes av Statens vegvesen/Vegdirektoratet.

I beregningen av trafikktall på en spesifikk kommunal veistrekning benyttes informasjon om
befolkningsstørrelse, sammensetning (alder, kjønn) og boligtype (enebolig, rekkehus, fritidsbolig
etc.), næringslokaler, offentlige bygninger (skoler, sykehjem, kommuneadministrasjon etc.) og
offentlig transport knyttet til veistrekningen. Om den kommunale veistrekningen har funksjon som
gjennomfartsvei til fylkes-, riks- eller europavei, brukes variabler som inneholder informasjon om
antall adressater som benytter veien som gjennomfartsåre, samt grunnareal av forskjellige typer
næringslokaler og offentlige bygninger. Veiarbeid fra E6 og Rv80 er inkludert i utslippstallene for
kommunen. Klimagasstatistikken for kommuner (se figurer i kapittel 3) viser utslipp innenfor
kommunens geografiske område. Generelt kan man si at tallene er følsomme for hvor stor strekning
av E6 som er innenfor kommunens grenser.

Utfordringer
Transport og veitrafikk er klart den største kilden til direkte utslipp av klimagasser i Fauske kommune,
i likhet med de fleste norske byer. På nasjonal basis har utslipp fra veitrafikk gått opp 28% fra 1990-
2016. Det finnes ingen egne tall for Fauske kommune, så må man gå ut ifra at veitrafikk har gått opp
like mye siden 1990. Vi kan dele veitrafikken opp i to grupper; personbiler og godstransport
(lastebiler og små godsbiler). Den største utslippskilden er personbiltransport/lette kjøretøy.
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Figur 4: Klimagassutslipp veitrafikk for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Godstransport
Den største andelen av transportarbeidet foregår på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Tallene fra
SSB viser at antall kilometer kjørelengde i transport med små godsbiler i Nordland fylke har økt fra
250,5 til 251,6 million mellom 2010 og 2017. Imidlertid har gjennomsnittlig kjørelengde per godsbil
gått ned med 1000 km/år (fra 15.559 til 14.278). Antall turer har økt fra 4,8 til 5,6 million. Dette betyr
at antall godsbiler har økt, men de har kjørt kortere turer. Det bør sees nærmere på om en kan
redusere antall godsbiler per virksomhet ved å finne på løsninger som f.eks. samkjøring i egen
virksomhet, samarbeid mellom flere virksomheter, eller omstilling til alternative transportmidler.

Tall for kjøretøykilometer for lastebiler i Nordland fylke har gått opp betraktelig mellom 2010 og
2011, men deretter gått ned igjen til nesten samme situasjon som i 2010. Dette er svært positivt.
En forutsetning for å kunne redusere transportbehovet er et godt samspill på regionalt nivå.

Personbiler
Når man ser på tall fra Nordland fylke (SSB), kommer mesteparten av CO2-utslipp fra personbiler.
Hvor godsbiler og lastebiler tar litt over 14% av kjørelengder i Nordland, har personbiler 84%.
Lastebiler, busser og små godsbiler har gått ned eller blitt stabilt siden 2010, men personbiler har
gått opp med 55 million kilometer i året. Det er da inklusiv el-biler, men imidlertid viser dette at
Nordlands befolkning ikke har redusert bilkjøringen. Er det på grunn av dårlig kollektiv trafikk,
vansker med å endre gamle vaner, eller er det andre årsaker? Tallene må uansett tas på alvor og
tiltak som har vært gjennomført så langt er ikke nok.

Statistikk for kjørelengder i Fauske kommune viser at gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy har
gått ned de siste årene (se figur 5). Det er langt unna landsgjennomsnittet og et godt tegn. Imidlertid
viser tabell 1 at total kjørelengde for alle biler i Fauske har gått opp fra 82 til 83 mill. km og
personbiler fra 68 til 72 mill. km. Økning av antall kjøretøy, flere sysselsatte som pendler ut, samt
økning av befolkning Fauske er mest sannsynlig årsaken. Tiltak for redusert bruk av personbiler bør
være førsteprioritet i planperioden. (NB! Personbilene fordeles på kommuner basert på eiers
bostedskommune, og forteller derfor ikke noe om hvor langt det kjøres i den enkelte kommune.)
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Figur 5: gjennomsnittlig kjørelengde per person i Fauske kommune fra 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kjøretøy i alt 81,9 81,6 81,2 81,2 80,5 81,7 83,0 83,2

Personbiler i alt 68,3 68,9 69,1 68,8 68,3 69,8 71,8 72,1
Tabell 1: Total kjørelengde for kjøretøy i Fauske kommune. Kilde: SSB

Det finnes ingen tall for (gjennomsnittlige) kjørelengder i Fauske i 1991. Dette gjør det vanskelig å
lage en oversikt av hvor mye personbiltrafikken har økt siden 1991 og hvor mye som trengs for å nå
de nasjonale klimamålene i Fauske kommune. Vi vil derfor bruke den nasjonale økningen på 28%
klimagassutslipp fra veitrafikk som utgangspunkt for Fauske kommune.

Hvis vi ignorerer at CO2-utslipp per bil har redusert siden 1991 kan vi på en enkel måte bruke tall på
registrerte biler i kommunen for å nå klimamålene på veitrafikk. Klimamålene i denne planen skal
uansett være mer ambisiøst i forhold til de nasjonale målene. Statistikk hos SSB viser at det var 3770
biler i 1991 og 5774 i 2017. For å nå klimamålet på 40% klimagassreduksjon (ift 1990), må vi gå ned til
2262 fossildrevne personbiler. Antall personbiler bør da gå ned med 3512 personbiler innen 2030
(eller erstattes med f.eks. elbil). En reduksjon på 3512 personbiler med årlig kjørelengde på 14.278
km, vil gi en antatt reduksjonseffekt på ca. 7032 tonn CO2-ekv. i klimagasser.

Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.
Tiltakene handler om å:

1. Redusere (bruk av) antall biler ved å øke overgang til transportformer med lavere utslipp, for
eksempel å sykle i stedet for å kjøre bil:

o For å redusere antall fossildrevne personbiler bør man se nærmere på bruk av
alternativer som kollektiv trafikk, gå eller sykle på godt etablerte gang- sykkelveier og
samkjøring/deling av bil. Kommunen bør undersøke hvordan det kan tilrettelegges
mer for ulike løsninger som motiverer folk til å la bilen stå.

2. Gjennomføre tekniske tiltak som gir mindre utslipp per transportmiddel (for eksempel kjøre
elbil/ladbar hybrid i stedet for bil med dieselmotor)

o Statistikk fra SSB viser at det i Fauske kommune finnes kun 1% El-biler eller ladbare
hybrider (se figur 6). På grunn av beliggenhet er det forståelig at man velger en bil
som er tilpasset til forhold i nord, men med dagens utvikling av el-biler vil man kunne
takle de vanskelige situasjoner også i nord. El-biler, samt biodrivstoffdrevne biler er
bare starten av den nye teknologien som kommer med stadig nye og bedre
løsninger.
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Figur 6: Oversikt av fordeling ulike drivstofftyper for personbiler i Fauske kommune, 2017.

Pendling
Pendling viser visse utfordringer med hensyn til klimagassutslipp. I 2017 hadde Fauske 4764
(registerbaserte) sysselsatte, hvorav 712 bor utenfor kommunen. De fleste er fra Saltenkommunene
Bodø (257), Sørfold (202) og Saltdal (155). Siden 2014 har det vært en sterk økning av antall
sysselsatte som bor utafor kommunen. Når vi ser nærmere på fordeling av lønnstakere per
næringsgruppe er det 3 hovedgrupper med mest antall sysselsatte: 1) helse- og sosialtjenester, 2)
varehandel/reparasjon av motorvogner og 3) bygge- og anleggsvirksomhet.

I oversikten av antall virksomheter i Fauske (se tabell nederst) kommer det frem at det er flest antall
virksomheten innen bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, omsetning og drift av fast eiendom og
helse- og sosialtjenester. Det er også mange virksomheter innen skogbruk og jordbruk, men disse er
sjeldent med mer enn 4 ansatte. Nye (bolig)byggeprosjekter medfører økt jobbtilbud og dermed økt
pendling fra Bodø og Sørfold kommune. Det er ikke registrert noen økning eller endring i tilbud på
sosial og helse i Fauske kommune, men det er sannsynlig at mangel på (høyt utdannede)
arbeidstakere har økt rekruttering av ansatte utenfor Fauske kommune. Dette øker også
pendleraktiviteten.
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Diesel hybrid, ikke ladbar Annet drivstoff



14

Bygge-og anleggsvirksomhet 49 13 10 8 3 2 - 85

Varehandel, reparasjon av motorvogner 46 32 35 15 6 - - 134

Transport og lagring 13 8 5 4 3 2 - 35

Overnattings-og serveringsvirksomhet 4 5 4 3 - 1 - 17

Informasjon og kommunikasjon 16 4 1 2 - - - 23

Finansiering og forsikring 2 3 1 - - - - 6

Omsetning og drift av fast eiendom 76 6 3 - - - - 85

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 31 17 5 2 1 - - 56

Forretningsmessig tjenesteyting 19 7 2 2 2 - - 32

Offentlig administrasjon og forsvar,
trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

- 3 4 5 2 2 - 16

Undervisning 10 4 2 7 1 - 2 26

Helse-og sosialtjenester 43 14 12 11 12 4 3 99

Kultur, underholdning og fritid i alt 30 4 3 1 1 - - 39

Personlig tjenesteyting 20 8 3 2 - - - 33

Lønnet arbeid i private husholdninger - - - - - - - 0

Internasjonale organer - - - - - - - 0

Tabell 2: Antall virksomheter etter antall ansatte og næring i Fauske kommune for 2018. Kilde: SSB.

Figur 7: pendlere fra Salten kommunene til Fauske. Kilde: SSB.

Pendlere fra Fauske til andre kommuner er høyere. De fleste pendler til Bodø (706), Sørfold (316) og
Saltdal (143). Det er ca. 3220 arbeidstakere som jobber/pendler innenfor Fauske kommune og det
viser en liten nedgang med 124 personer siden 2010. Statistikken på kollektivtrafikken viser det at
det er svært lite økning i bruk av kollektiv trafikk, da verken antall passasjerer eller vognkilometer
innenfor kommunen har endret mye siden 2005. Det er ukjent hvor mange personer det er som
bruker kollektivtrafikk fra andre kommuner inn til Fauske.
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Figur 8: Pendlere fra Fauske til Salten kommunene. Kilde: SSB.

Det er viktig at kollektivtilbudet spiller mer inn på pendlerbehovet og at buss, avgangstider til tog og
fly er tilpasset til hverandre. Tog og bussruter er en del av arbeidet med en ny plan for Salten.
Hovedmålet er at Kollektivtransport skal gjøres til førstevalget ved reiser i byer og regioner. Tiltak
som det bør jobbes videre med er:

Fauske stasjon oppgraderes til hovedstasjon for all kollektivtrafikk i indre Salten og trafikken
nordover.
Etablere en fast holdeplass for buss i Fauske sentrum
Oppgradering av kollektivtraséer, holdeplasser og materiell
Universell utforming av holdeplasser, busser og atkomster til holdeplassen
Trinnvis utvikling av busstilbudet fram til fordobling av ruteproduksjonen og med fordobling
av antall busspassasjerer innen ti år
Utvikling av et regionalt tilbud med ekspressbusser med fast timestrafikk mellom Bodø og
Fauske og samordnet trafikk på strekningen sørover til Saltstraumen og Tuv
Brukervennlig og funksjonelt billettsystem, priser og reiseprodukter
Økt innsats innen informasjon og markedsføring

Handlingsplanen kan eventuelt brukes når tiltakene nevnt over ikke tas med i den endelige planen
for kollektiv transport.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det
kreves ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse
Gjennomført? Har de bidratt til redusert
klimagassutslipp?

Kompakt tettsteds
og sentrumsutvikling

Utbyggingsmønsteret skal planlegges
med sikte på korte avstander mellom
boliger og handel/publikumsrettede
servicetilbud. Areal, bolig og
transportplanlegging.

Gjennomført ved rullering av
arealplan. Er fremdeles aktuelt i alle
arealplaner fremover. Vanskelig å
måle om de har bidratt til
klimagassutslipp. Har imidlertid
redusert parkeringsplasser og
avstand mellom bolig-butikk
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betydelig, og dermed CO2-utslipp i
sentrum.

Oversikt over
kollektivtrafikken/
Bedre kollektivtilbud

Kartlegge eksisterende tilbud.
Mulighet for bedre tilrettelegging av
kollektivtilbudet skal vurderes.
Arbeide for bedre flybusstilbud.
Ansvar: Enhet plan/utvikling i
samarbeid med Fauna KF og FNF

Tiltak er gjennomført, men det er
behov for bedre tilbud, bør tas med i
kollektivtransportplan, bypakke
Bodø, Fylkeskommune.

Kart over gang- og
sykkelstier
(sentrumsnært)

Øke tilgjengeligheten til eksisterende
gang og sykkelsti-nett

Er gjort gjennom sykkelplanen.

Bygging av gang
og sykkelveier langs
kommunale
veistrekninger.

Bygge flere gang- og sykkelveier samt
tilstrebe å øke det sammenhengende
sykkel- og gangveinettet for å øke
bruk avsykkel og ferdsel til fots til
erstatning for privatbilen. Innarbeides
i kommuneplanens arealdel, samt nye
reguleringsplaner.

Det er utarbeidet en sykkelplan som
omfatter dette. Ansvar liger hos
kommunal enhet Plan/utvikling i
samarbeid med enhet VVA og
Statens vegvesen.

Miljøvennlige
tjenestebiler i
kommunal virksomhet

Sette krav til maksimal utslipp og eller
alternative drivstoffer ved fornyelse
av kommunal kjøretøypark.

Ikke gjennomført, men må vurderes
når det skaffes nye biler. El-biler
beste alternativ. Så langt ingen
bidrag til reduksjon
klimagassutslipp.

Ladestasjon el-biler Ved eksisterende parkeringsplasser i
Fauske sentrum skal det etableres
ladestasjon for el-bil.

Delvis gjennomført ved
bensinstasjon. Tas med i ny
handlingsplan.

Arealplanlegging er avgjørende for transportetterspørsel i byer og tettsteder, både når det gjelder å
redusere lengde på reiser og restriktive/stimulerende tiltak for å reise mer miljøvennlig. I
klimaplanen for periode 2011-2014 har det vært fokus på tettsteds- og sentrumsutvikling, gang-
sykkelveier, kollektivtrafikk og miljøvennlige tjenestebiler, samt ladestasjoner for el-biler. Det er
gjennomført mange gode tiltak og vi kan jobbe videre med dette. Imidlertid skal man være klar over
at kun arealplaner ikke fører til gjennomføring av tiltak. Det må avsettes penger i økonomiplanen for
klimaplanens handlingsplan som også revideres hvert år, slik at tiltak gjennomføres umiddelbart med
nok ressurser.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Siden forrige planen ble vedtatt er det utarbeidet statlige retningslinjer for Samordnet bolig-, areal-
og transportplanlegging (2014). Retningslinjene innebærer at bygninger og infrastruktur legges slik at
transportbehovet i kommunen reduseres. Arealplanlegging er langsiktige prosesser siden
infrastruktur som veier og bygninger har lang levetid. Det er dermed utfordrende å kvantifisere
effekten av kompakt arealplanlegging, sammenlignet med mer tradisjonell arealplanlegging.

Redusert veitrafikk er en av hovedgevinstene av kompakt arealplanlegging. Dagens tilstand kan
derfor vurderes ut fra hvor langt kommunens innbyggere kjører. SSBs statistikk over kjørelengder gir
informasjon om gjennomsnittlig kjørelengde per personbil fordelt på kommuner. For tiltak knyttet til
kompakt arealplanlegging vil denne statistikken gi en god indikasjon på både tilstand og utvikling for
kommunens innbyggere, og effekten av arealplanlegging vil over tid være synlig i statistikken. I
områder der en stor andel av veitrafikken går over kommunegrensene kan utviklingen vurderes for et
større område bestående av flere kommuner, snarere enn oppsplittet på den enkelte kommune.
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Dette gjelder kanskje mest for Fauske som viktig knutepunkt for trafikk langs E6 og Rv80 fra Bodø.
Tiltak som nevnes etter retningslinjene og som kan brukes som grunnlag for klimamål:

- samlokalisere funksjoner som arbeid, bolig, handel og kollektivknutepunkter
- legge til rette for økt kollektivsatsing, sykkel og gange
- innføre restriksjoner på bilbruken
- benytte kjøretøy med lave eller ingen utslipp

Meld. St. 26 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk
av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Det er ikke nevnt at det settes av
penger til konkrete tiltak i Nordland som berører Fauske direkte. Imidlertid er det avsatt penger til
veiforbedring i 12-årsperioden som vil utbedre opp til 1/3 del av alle nasjonale og fylkesveier. Bedre
veier betyr indirekte mindre utslipp. I årene fremover bør det sees nærmere på hvordan Fauske kan
bli mer involvert i prosjekter som kan redusere transportutslipp fra kommunens fylkesveier og E6.
Det er ikke noe i denne meldingen som kan brukes som grunnlag for kommunale klimamål.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Det bør sees nærmere på om kommunen kan påvirke reduksjon av antall godsbiler per virksomhet
ved å finne på, og tilrettelegge for, løsninger som f.eks. samkjøring i egen virksomhet, samarbeid
mellom flere virksomheter, eller omstilling til alternative transportmidler.

Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.
Tiltakene handler om å redusere (bruk av) antall biler og gjennomføre tekniske tiltak som gir mindre
utslipp per transportmiddel.

I forhold til pendling jobbes det med egen plan, men målene kan tas inn i tabellen likevel.

Mål/prosjekt Forslag av tiltak eller virkemiddel

Antall fossildrevne personbiler reduseres med 40% i forhold til
1991tilmaks2262 innen 2030.

Lage en strategi med bl.a. tiltaksom:
- Utbedrer kollektiv trafikk og kommunikasjon mellom buss,

tog og fly.
- Tilrettelegger for økt bruk av EL-biler
- Øker antal bomveier
- Tilrettelegger for bruk av sykkel
- Øker bruk avalternative kjøretøy

Kommunen skal ha økt fokus på bærekraftigareal og
transportplanlegginggjennom reguleringsplaner.

- Planlegging etter retningslinjer for BATP (bolig areal og
transportplanlegging)

- investeringer i kollektiv-, gang-og sykkelinfrastruktur
- flere styrkede og styrende plangrep på kommunale

bygninger og tettstedsutvikling.
- mer fokus på klimatiltakog klimatilpasning
- Omlegging av E6 for å få redusert transport gjennom

sentrum
- Parkeringsstrategier

Kommunen skal være eksempelkommune på tilrettelegging for
gang-sykkelveier innen 2030og ferdigstille prioriterte traseer
etter sykkelplanen som er vedtatt og gjelder for
kommuneplanperioden 2018-2030.

Arbeide aktivt for å utbedre og bygge nyegang-sykkelveier. Det
er laget flere ulike sykkelplaner som omfatter både Fauske,
Sulitjelma og Valnesfjord. Disse vil bli retningsgivende for alle
nye tiltak. VVA har også laget en veiplan som bør gjennomgås og
følges opp gjennomhandlingsplan ogøkonomiplanen.
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Fauskekommune skal ha 50% mindre fossidrevne godsbiler
innen 2030.

Undersøkelse: hvilke virkemidler vil motivere best for å redusere
antall godsbiler og omstilling til alternative transportmidler i
næringen. Det bør sees nærmere på om en kan redusere antall
godsbiler per virksomhet ved å finne på løsninger som f.eks.
samkjøring i egen virksomhet og samarbeid mellom flere
virksomheter eller om det kan byttes til alternative
transportmidler. En god virkemiddel kan være bevisstgjøring og
oppfordring til miljøfyrtårnsertifisering.
Påvirke både næring og private til å kjøpe inn klimavennlige
kjøretøyog et system for private leiebiler i borettslag/tettsteder.

Fauske kommune skal ha etkontinuerligaktivt samarbeid met
regional areal-og transportplanleggingpå politisk plattform
innen 2020.

Åpåvirke regionaleog statligeaktører vil muligens gi kommunen
bedre kollektiv transport, veier og andre tiltak som medfører
redusert bilbruk og transport. Klimaplanen er under revidering i
Nordland fylkeskommune, og Fauske kan gi innspill i
høringsrunden. Dette gjelder også andre lignende prosjekter som
igangsettes hos offentlige etater såfremt de påvirker Fauske
kommune direkte eller indirekte.
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5. Jord-/skogbruk
Jordbruks- og skogsnæringer har en viktig rolle i klimaarbeidet. Direkte utslipp fra jordbruk er ikke
ubetydelig, særlig sett fra et regionalt perspektiv, samtidig at restprodukter både fra jord- og
skogsbruk kan brukes til energiproduksjon. Fordøyelsesprosesser fra husdyr, gjødselhåndtering og
jordbruksarealer er registrert som viktigste utslippskilder. Jordbruks- og skogsnæringer kan imidlertid
ha en viktig rolle i klimaarbeidet gjennom produksjon av biodrivstoffog binding av karbon.

Potensialet for å redusere klimagassutslipp og energibruk, samt å øke karbonopptaket i skog,
avhenger av hvor stor og produktivjordbruks- og skogarealer er i kommunen.

Utfordringer
Klimagassutslipp i Fauske kommune er fordelt i tre utslippskilder, se figur nede:

Figur 9: Klimagassutslipp jordbruk for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Mesteparten av metanutslippene i jordbruket kommer fra husdyrhold, mens lystgassutslippene
kommer fra lagring og spredning av husdyrgjødsel og bruk av mineralgjødsel. I tillegg til utslipp fra
primærproduksjonen i jordbruket, kommer utslipp fra oppvarming av bygninger og fra drivstoff til
landbruksmaskiner. I det nasjonale utslippsregnskapet regnes dette inn under energibruk i
henholdsvis bygg- og transportsektorene. Det er også utslipp av CO2 fra jordbruksarealer. Åkerbruk
med korn og grønnsaker innebærer ofte årlig jordarbeiding som kan tære på jordas karboninnhold og
næringsreserver.

Det finnes også fordeler med landbruk; sektoren 'skog og andre landarealer' holder i dag et stort og
voksende karbonlager de fleste steder i landet. Økt karbonopptak i skog som følge av tilvekst og økte
skogsarealer er derfor viktig for Norges samlede klimafotavtrykk.

Kommunen bør sette seg et eget sektormål for å bevare eller øke karbonlagrene i skogen og for å
redusere CO2-utslippene fra arealbruksendringer som avskoging og nydyrking av myr. Dette
sektormålet bør holdes utenfor kommunens mål for reduksjon av direkte utslipp av klimagasser.
Årsaken til det er at opptak av CO2 i skog ikke skal komme til erstatning for, men i tillegg til tiltak for å
redusere direkte klimagassutslipp fra andre sektorer innen kommunen.
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Innenfor landbruk (både jordbruk og skogsbruk) er det mulig å jobbe med klima- og energitiltak på
følgende måter:

1. redusere utslipp fra jordbruket, samt karbonlagring
2. øke karbonopptak i skog og redusere utslipp fra andre arealkategorier
3. energiproduksjon, -effektivisering og –bruk (dette tas opp i kapittelet om energiproduksjon)

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
En evaluering av tiltak i dagens plan viser at det ikke er satt andre mål for tiltak eller virkemidler enn
kartlegging avpotensialet for energiprosjekter på gårdsbruk. Metangassanlegg i driftsbygninger er
beskrevet, men det er lite konkret utover dette. Uansett bør dette videre utarbeides i de årene
fremover. Gjennom handlingsplanen kan en se nærmere på hvordan tiltaket skal utføres.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Det bør undersøkes hvorvidt kommunen kan bruke nye virkemidler som bidrar til utslippsreduksjoner
og i hvilken grad det er gjennomførbar gjennom handlingsplanen. Dette må gjøres ved å ta en
gjennomgang av ny kunnskap, herunder forskning og teknologiske- og markedsutviklinger.
Resultatene kan bidra til å planlegge tiltak, mål og strategier som brukes til handlingsplanen.

Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvikemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) med
virkning fra 1.1.2004. Kommunen må utarbeide flerårige tiltaksstrategier som skal danne grunnlaget
for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene. Fauske kommune har utarbeidet 4-års
strategier for periodene 2005 –2008, 2009 –2012 og perioden 2013 –2016. Strategiene er i stor
grad videreføring av strategiene fra forrige periode. Til grunn for de lokale prioriteringene ligger
følgende:
• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i skogbruket
• Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
• Miljøprogram for landbruket i Nordland
• Møte med fagorganisasjonene i Fauske kommune 25 april 2017

Fauske kommune disponerte i 2017 kr. 150.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)
SMIL –midlene skal gå til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift. Kommunen har
vedtatt strategier for bruk av midlene.

Satsing på jordbruk
Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn. Av det totale landarealet på i overkant av
1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv skog. Husdyrhold
basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i klima fra år til år.
Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk. Satsingsområdene for SMIL-midlene er:

1. motvirke gjengroing
2. tilretteleggingstiltak for allmennhetens ferdsel i kulturlandskap
3. kultuminner og kulturmiljøer, inkl verneverdige bygninger
4. forurensningstiltak for å redusere risikoen for erosjon og utslipp på jordbruksarealer og

vannløp.

Satsing på skogbruk
Siden den samlede mengden av skogsdrift i Fauske fortsatt er forholdsvis beskjeden og skogsdriften i
tillegg i stor grad er fordelt på mange ganske små skogsdrifter, forårsaker skogsdrift liten konflikt
med miljøvern- og friluftsinteressene. Ved forvaltningen av vernskogbestemmelsene har kommunen
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og skoglovens miljøbestemmelser i de senere år medført at det ved flere skogsdrifter tas mer hensyn
til skogsmiljøet. Det synes nå derfor ikke spesielt påkrevet i vårt område å bruke så mye
tilskuddsmidler til særskilte miljøtiltak i tilknytning til skogbruket.

Skogreising medfører at lauvskog med forholdsvis lite stående volum og liten tilvekst pr. år og
arealenhet blir erstattet med barskog, hovedsakelig gran som får betydelig større volum og tilvekst.
Dette vil mangedoble verdien av skogarealet og samtidig medføre en vesentlig større CO2-binding i
skogen. Slik skogreising må også anses som et viktig tiltak i skogbruket. I Fauske kommune er det en
god del areal som egner seg til dette.

Det nevnes følgende satsingsområder:

1. Rydding og avstandsregulering i skogreisingsfelt
2. Skogreising
3. Suppleringsplanting
4. Motormanuell 1. gangs-tynning

Ingen av tiltakene i jordbruk (SMIL-midler) prioriterer klima og energi. Det bør sees nærmere på
dette ved utarbeiding av nye strategier. Det er viktig at det ved revidering av strategiene fremover
tas hensyn til klimatiltak som reduserer klimagassutslipp og samtidig forebygger skade som følge av
ekstremvær/klimaendringer. Innen skogbruk er det nevnt gode tiltak som er svært bra for klima og
binding av CO2.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Det er penger å hente til spesielle tiltak i jordbrukssammenheng som nevnt øverst. I tillegg finnes det
ulike måter å oppfordre til både miljøvennlige og klimavennlige tiltak som f.eks:

- Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
- Miljøplantinger
- Økologiske rensetiltak
- Omlegging til mer miljøvennlig drift på erosjonsutsatte areal
- Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
- Biogassoppsamling/-bruk

Redusere utslipp fra jordbruk
Kommunene er førsteinstans for produksjonstilskudd i jordbruket. Dette omfatter blant annet stedlig
kontroll hos landbruksforetakene og etterprøving av oppgitte tall for dyrket areal. Disse arealene
legges til grunn ved tildeling av produksjonstilskudd. Ved å påse at arealer med vassjuk jord trekkes
fra når det er grunnlag for det, kan kommunene skape insentiver for drenering. Riktig drenering vil gi
reduserte utslipp av klimagasser (lystgass). Redusert jordarbeiding, grøfting, kalking og tilførsel av
organisk materiale kan forbedre jordstrukturen og redusere CO2-utslippene fra åkerbruk med korn og
grønnsaker. Det bør lages en prosedyre som inkluderer fornuftige retningslinjer som kan brukes ved
jordbruksrelaterte søknader.

Øke karbonopptak i skog og redusere utslipp fra andre arealkategorier
På samme tid som det i levende biomasse i vekstfase tas opp karbon gjennom fotosyntesen, slippes
det ut karbon ved nedbryting av biomasse og organisk jord på alle arealer, og særlig når arealer
endres fra et bruksområde til et annet, eksempelvis fra skog til bebyggelse eller fra skog til dyrket
mark.

Skogen er et stort og voksende karbonlager. Tiltak som stimulerer tilvekst på lang sikt vil øke lagerets
størrelse gjennom uttak av karbon fra atmosfæren («negative utslipp»). Biobrensel og materialer kan
også redusere utslippene dersom de erstatter fossile brensler og råvarer. Det er imidlertid viktig å



22

være oppmerksom på at biobrensler ikke er klimanøytrale dersom den langsiktige skogmassen
reduseres.

Norges myrområder er store karbonlagre. Myrer grøftes og dreneres i dag med formål å etablere ny
dyrket mark (gras/korn) eller for å ta ut torv som kan benyttes til jordforbedring i for eksempel
parker, hagebruk eller drivhus. Myrjord har et svært høyt innhold av karbon, og når myren dreneres
og dyrkes opp, tilføres det luft til jorda som gjør at det starter en nedbryting og mineralisering av
dette karbonlageret som gir utslipp av CO2 og lystgass.

Restaurering av allerede drenerte myrarealer (ved å tette tidligere grøftede myrer og øke
vannstanden), vil kunne begrense utslippet av CO2 og lystgass, men kan føre til en liten naturlig
økning av metangassutslipp. Dette avhenger av at restaureringen blir utført før all organisk jord har
blitt mineralisert. Nettoeffekten av restaurering av myr er på lang sikt ventet å være positiv, da
arealet vil starte å bygge CO2-lageret igjen over en lang tidsperiode.

Mål/prosjekt Tiltak eller virkemiddel

Fauske kommune skal redusere
utslipp fra jordbruketmed 50%
innen 2030.

- SMIL-midlene kan brukes for å redusere utslippene gjennom god drenering av
jordbruksareal. Nydyrking av myr tillates ikke.

- Klimamål skal tas inn ved utarbeiding av nye strategier for SMIL og NMSK for jordbruk.
SMIL-ordningen omfatter også tilskudd til drenering av dyrka mark. Tilskuddene gis i
hovedsak til engangstiltak etter en årlig prioritering mellom søknader. Gjødselplaner er
ofte en forutsetning for kommunenes behandling av søknader om produksjonstilskudd.

- Unngå å tilføre mer næringsstofferi jordbruk. Kommunen fatter vedtak om tilskudd til
miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, jamfør forskrift.

- Hindre utslipp til luft og jord ved tilstrekkelig tett lagring av husdyrgjødsel.
- Biogassoppsamling/karbonlagring undersøkes nærmere for sektor landbruk.
- Det lages en prosedyre som inkluderer fornuftige retningslinjer som kan brukesved

jordbruksrelaterte søknader, som for eksempel produksjonstilskudd.

Kommunen skal ha en tiltaksplan for
økt karbonopptak i skog innen 2030.

Planen skal bl.a. vurdere følgende delmål:

- Redusere avskoging.
- Bevisstgjøre skogeier og andre skogaktører for åsikre god foryngelse i skogene.

Kommunen vil følge opp med mer tilsyn og kontroll med skogplanting.
- Økt uttak avheltrehogst(GROT) (se nærmere på prosduksjon av bioenergi)
- Planting av skog på nye arealer
- Redusere hogst av ungskog
- Vedta og iverksette forvaltningsplaner sammen med andre grunneiere
- Vedta og iverksette forvaltningsplan for egne skogseiendommer
- Økt plantetetthet Gjødsling
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6. Bygg og anlegg

Utfordringer
Byggsektoren i Norge står for nesten 40 prosent av energibruken i Norge, og 2,8 prosent av norske
klimagassutslipp. Energieffektiviseringstiltak og materialvalg i bygg og eiendom er svært aktuelt å
vurdere for kommuner og fylkeskommuner. Både oppføring og bruk av en bygning eller en annen
form for teknisk infrastruktur medfører et ikke ubetydelig klimafotavtrykk. For eksempel vil valg av
betong i stedet for tre som byggemateriale i et byggeprosjekt ha større klimakonsekvenser.

De siste årene er viser statistikk hos SSB.no gjennomsnittlig 2,3 prosent CO2-utslipp fra oppvarming
av næringer og husholdninger i Fauske kommune. Dårlig isolerte bygningsmasser og gammeldagse
oppvarmings-/energikilder er kjente klimasyndere. Det er i ikke bare hvor mye energi som forbrukes,
men også hvordan energi forbrukes, som påvirker CO2-belastningen ved ulike energikilder.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
I dagens klimaplan er det ikke satt opp klimatiltak vedrørende bygg og anlegg på privat- eller
næringseiendom. Det bør lages rutiner for klimavurdering i byggesaksbehandling.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Kommunen kan påvirke omstilling i energibruk og klimagassutslipp i bygg og eiendom utenfor egen
virksomhet gjennom blant annet arealplanlegging, holdningsskapende arbeid og samarbeid med
næringsliv. Samarbeid med næringslivtas opp i kapittel 7.

Det finnes tilgjengelig tilbud –som energiportalen.no –som vil kunne bidra til at flere boligeiere
oppgraderer husene sine. Noe som vil kunne føre til betydelig reduksjon i energiforbruk i kommunen.

Den overordnede arealplanleggingen er viktig for å styre utviklingen av byer, tettsteder, bolig- og
næringsområder i en retning av effektiv og miljøvennlig energiforsyning og redusert transportbehov.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-7 kan kommunen fastsette reguleringsbestemmelser og
vilkår på en rekke områder. Kommunen kan ikke pålegge kravtil selve bygningskroppen som går
utover kravene i gjeldende TEK, men har vide muligheter til å stille andre funksjons- og kvalitetskrav
til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø og sikkerhet.
Merk også kommunens myndighet til å vedta tilknytningsplikt til fjernvarme.
Lover og føringer som gjelder i denne sammenhengen er:

- Teknisk forskrift - TEK17
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller grunnleggende krav til helse,

miljø og sikkerhet i byggverk [pbl, 2008].

Når det gjelder bygg og anlegg er energi-effektivisering og rehabilitering viktige områder som man i
arealplanlegging og byggesaksbehandling kan påvirke. Enova gir gjennom programmet
`energieffektive nybygg` støtte til kommuner som realiserer forbildeprosjekter for energieffektive
nybygg. Prosjektene skal inneholde energirelatert teknologi eller løsninger som innebærer en
nyvinning for den norske byggebransjen. Støtte tildeles kun prosjekter som bruker innovative
løsninger og reduserer energibruken vesentlig. Videre skal programmet bidra til kostnadsreduksjon
og markedsspredning av ambisiøse energiløsninger. Det finnes mange ulike prosjekter med
eksempler på hvordan energieffektivisering kan gjennomføres i bygg og byområder, som kan brukes
til inspirasjon.

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny
forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.
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Forskriften ble fastsatt 28. juni 2018, og er å finne på Lovdata på denne lenken:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Norges vassdrags-og energidirektorat
(N VE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre forsyningssikkerheten, herunder §§ 5, 6 og
7 første og andre ledd. Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige
bestemmelsene i forskriften.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

Kommunen skal ha slutt påfyringsolje(unntatt
biodrivstoffdreven)og 90% reduksjon av andre fossile brensleri
private husstander innen 2030.

Fra 1.1.2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til
oppvarming i privatboliger, offentlige bygg og næringsbygg.
Forbudet vil også omfatte driftsbygninger i landbruket fra 2025,
og av midlertidige bygninger fra 2020. Den nye forskriften er
hjemlet i forurensingsloven og energiloven. Kommunen er
ansvarlig for å følge opp de bestemmelsene i forskriften(unntatt
bestemmelsene om forsyningssikkerhet).

Andre fossile brensler kan reduseres gjennom en kampanje hvor
innbyggere blir motovert til å isolere boliger og innstallere
alternative oppvarmingssystemer som varmepumpe og vannbåren
varme. Det skal også henvises tilstøtteordninger for
energireduserende tiltak i eksisterende bygninger.

Innbyggere skal ha 90% redusertenergiforbruk i nye og
bygningerinnen 2030.

Bestemmelser i arealplan, samt holdningsskapende arbeid i
byggefasen.

90% av byggematerialer i nye bygninger skal være
klimavennlige og redusere klimagassutslipp innen 2030

Reguleringsplanbestemmelserog oppfordring til energieffektive
løsninger i nybygg og tilhørende anlegg og infrastruktur.
Avdeling plan og utvikling skal se nærmere på rutiner og
veiledning gjennom søknadsprosessen. En sjekkliste kan lages for
å se om klima er ivaretatt (skal også vurderes/brukes i
saksfremlegg). Utslipp over materialenes livsløp kan vektlegges
ved planlegging og innkjøp.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
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7. Avfall og forbruk
Avfall er en konsekvens av forbruk, der alle varer og produkter har et klimafotavtrykk som stammer
fra deres produksjon og transport. Klimagassutslipp fra avfallsdeponi i Fauske kommune er synkende.
Det må likevel sørges for at utredninger og tiltaksvurderinger er tatt inn i planarbeidet for å fortsette
redusert utslipp.

Kommunene skal sørge for innsamling av avfall fra husholdningene. Næringslivet har ansvar for sitt
eget avfall. For enkelte typer kasserte produkter finnes det egne produsentansvarsordninger, for
eksempel for elektrisk- og elektronisk avfall og batterier. Dette er ordninger hvor produsenter og
importører på ulike måter bidrar til at avfall samles inn og får en forsvarlig behandling.
Myndighetene kontrollerer at næringslivet følger regelverket.

Utfordringer
Forbrenning av avfall, deponier, miljøgifter og befolkningsvekst er eksempler som påvirker klima.
Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende globalt miljøproblem og en trussel mot
både dyreliv langs kyst og i hav, mot sjømatressursene og menneskes bruk av kyst- og havområdet.
SSB sine tall for fauske kommune viser imidlertid at husholdningsavfall og renovasjon har gått ned de
siste årene, og er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Det er imidlertid et nasjonalt mål om at
veksten i den totale avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten (veksten
i BNP målt i faste priser). Det vil bestandig være behov for å redusere avfallsmengde i husholdninger
og næringsvirksomheter. Dersom man klarer å fortsette avfallsreduksjon i samme eksponentielle
trend som de 3 siste årene, vil vi ha ca. 250 kg per innbygger. Dette er mindre enn det vi hadde i år
2000 (287 kg/innbygger), men i forhold til de nye systemer og regler som gjør at emballasje
reduseres og kampanjer som øker bevisstheten, vil det ambisiøse målet ikke være umulig å nå. Dette
er en utfordring som bør sees på nærmere gjennom handlingsplanen og i samarbeid med næring,
renovasjonsvirksomhet og andre kommuner og statlige virksomheter.

Figur 10: Husholdningsavfall per innbygger i Fauske kommune, Nordland fylke og hele Norge. Kilde: SSB

Når man ser nærmere på avfallsmengder i fauske de siste tre år, vises det at sortering har redusert
mengden restavfall med ca. 40% fra 2016 til 2017. Det som er sortert viser at innbyggere kaster mest
papp/papir, trevirke og matavfall. Matavfall er noe som bør reduseres betraktelig og tiltak rettet mot
matsvinn bør tas inn i handlingsplanen.
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Imidlertid kan matavfall brukes til biologisk behandling enten i biogassanlegg eller i kompostering. De
senere årene har det blitt bygget flere biogassanlegg. Anleggene kan ta imot både våtorganisk avfall,
avløpsslam og gjødsel. Kommunen bør vurdere eget biogassanlegg som produserer biogass som
brukes til drivstoff i kjøretøy, oppvarming og/eller elektrisitet.

Figur 11: Avfallsmengder i Fauske kommune (restavfall og utsortert) fra 2015-2017, kilde SSB
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Figur 12: Husholdningsavfall 2015-2017 for Fauske kommune, kilde SSB. Tabellen viser mengder husholdningsavfall justert
for innblanding av næringsavfall og grovavfall. Næringsavfall er ikke definert som husholdningsavfall, og trekkes derfor fra
avfallsmengdene som er oppgitt. Avfall fra husholdningene som er levert direkte til gjenvinningsstasjon (grovavfall) blir lagt
til avfallsmengdene.

Papp/papir:
Alt blandet papir, drikkekartonger og papp presses og sendes til sentrale anlegg i Norge og Sverige
for sortering. Her blir papir og papp brukt som råstoff i ny papp og nytt papir. Figur 10 viser at
mengdene i gjennomsnitt ikke har endret seg vesentlig mye i de siste årene.

Glass:
All glass- og metallemballasje sendes til gjenvinning hos Syklus sitt anlegg ved Fredrikstad. Syklus er
et nasjonalt selskap som ivaretar produsentansvaret på vegne av produsentene og forhandlere av
glass og metallemballasje. Glasset gjenvinnes til nytt glass og glasspor. Mengdene har økt fra 96 til
121 tonn.

Plast:
Å få plasten ut av restavfallet og over i en egen fraksjon er viktig. Enda mer viktig er det å få plasten
ut av fraksjonen mat, papp og papir og glassemballasje og hermetikk og dermed så reine fraksjoner
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som mulig. Avfallet er råvarer til nye produkter. Husholdningsplast leveres til Grønt Punkt Norge som
videreformidler dette til anlegg i Finland og Tyskland. Mengden har økt fra 76 tonn i 2015 til 100 tonn
i 2017.

Metall:
2017 er første hele driftsår med mottak av jern og metall på eget anlegg på Vikan. IRIS Salten har hatt
ett økt fokus på innhenting av metaller de siste årene. I tillegg har det vært og er det en del store
byggeprosjekter som generer mye metall. Dette kan forklare den vesentlige økningen i
metallmengden fra 36 tonn i 2015 til 182 tonn i 2017.

EE-avfall:
Etter innhenting av informasjon hos IRIS Salten kom det frem at tallene på EE-avfall ikke stemmer:
EE-avfall har økt fra 1457 tonn i 2016 til 1606 tonn i 2017. Helt eksakt hvorfor mengdene øker kan
IRIS ikke svare på, men de ser en trend tilbake i tid at volumene øker fra år til år. Dette kan ha
sammenheng med det forbrukersamfunnet vi lever i, tv-er etc. skiftes ut hyppigere enn tidligere. I
tillegg er det ett økt fokus på gjenvinning, samt at IRIS har økt sin tilgjengelighet på sine miljøtorg de
siste årene.

Det er ulik håndtering av ulike type elektronikk, men det er svært høy gjenvinningsgrad på det som
samles inn. Metall er den største fraksjonen som tas ut til gjenvinning.

Mat og hageavfall:
I Salten kan innbyggerne levere små mengder med hageavfall i matavfallet. Det kan være avfall fra
plenklipping, små mengder kvist og greiner. Dette innslaget i matavfallet gjør at Fauske ligger over
landsgjennomsnittet.

Iris skriver følgende om hageavfall: «Hageavfall veies ikke inn på anlegget, men det veies når det
legges til kompost. Pr 31/7-‘18 har vi tatt inn 197 tonn hageavfall i komposten.» Det viser at tallene
for 2018 kommer til å bli adskillig høyere enn det som SSB har målt i årene 2015-2017.

Tre:
Økningen i antall tonn avfall mottatt på miljøtorget i Fauske i 2017 skyldes uttransport av trevirke
som lå på lager fra 2016. Tidligere ble trevirke transportert rett til Sverige, mens det fra 2017 ble
kjørt til Vikan. Det medfører at det ikke lengre er trevirke på lager på Miljøtorget.

Farlig avfall:
Figuren viser en variasjon i mengde farlig avfall som ble levert fra 2015 til 2017. Tallene fra Iris Salten
viser derimot en økning av levert farlig avfall. Dette er imidlertid tall hvor næringsavfall er inkludert (i
motsetning til SSB), og kan forklare forskjellen. I 2016 kan det være at avfall har ligget på lager og
dermed ikke kom med i tabellen fra Iris Salten. I 2017 kan det være at næringsavfall har økt totalen
betydelig, som gjør at tallet er lavere i figuren fra SSB.

År 2015 2016 2017
Levert i kilo 59 254 92 070 107 283

Noe av variasjonene i mengde per år er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved
videresending, og ikke ved mottak. Avfall som ligger på lager er derfor ikke registrert her.

Tekstiler:
Det er ingen tall på tekstiler for Fauske kommune, men det finnes tall for Salten generelt:

År 2015 2016 2017

Tekstiler levert til UFF (i tonn) 306 261,5 282
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Iris Salten skriver følgende om tallene:
« I 2017 har vi som tidligere år, samarbeidet med UFF (U-landshjelp fra folk til folk) om håndtering av
tekstiler som kommer inn til våre anlegg. Ordningen med mottak av tekstiler ble utvidet på slutten av
2013 til også gjelder alt av husholdningstekstiler og bagger, vesker ol. Det som leveres til oss trenger
ikke lenger være helt, men må være rent og tørt. Tekstilene som samles inn, blir sendt til
sorteringshaller i Estland og Litauen. Gjennom samarbeidet med UFF bidrar folk i Salten til
arbeidsplasser i de baltiske landene, CO2-reduksjon og penger til bistandsprosjekter i Afrika.»

Redusere metanutslipp fra deponier
Organisk materiale i deponert avfall som brytes ned uten tilgang på oksygen fører til dannelse av den
sterke klimagassen metan. I 2014 kom 2,3 prosent av Norges klimagassutslipp fra avfallsdeponier. I
Norge har det vært forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall siden 2009. Dette forbudet,
sammen med strengere krav til oppsamling og behandling av deponigass, har ført til at
klimagassutslippene gradvis reduseres, også i Fauske kommune, se figur 7. Forbudet mot deponering
av biologisk nedbrytbart avfall og krav til oppsamling og behandling av deponigass er hjemlet i
avfallsforskriften. Særlig det siste er noe Fauske kommune og renovasjonsvirksomheten bør fokusere
på.

Figur 13: Klimagassutslipp avfallsdeponigass og avløpfor Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
En vurdering av eksisterende samt mulige nye virkemidler. Tabellen viser hvorvidt eksisterende
virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det kreves ytterlige virkemidler
framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse
Gjennomført? Har tiltaket bidratt til redusert
klimagassutslipp?

Holdningsskapende
arbeid: ”Den store
søppelryddedagen”

Det avvikles en årlig
”søppelryddedag” der
skoler, barnehager,
private og kommunale
virksomheter samt
frivillige lag og
foreninger oppfordres
til å delta.

Bra i startfasen, men ikke gjennomført hvert
år. Avdelingsleder for kultur og idrett har hatt
ansvar for dette. Det bør diskuteres nærmere
om årsaken til at det ikke ble gjennomført.



30

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Miljødirektoratet har laget en avfallshierarki som viser en prioriter rekkefølge for avfallshåndtering:

Afvallsforebygging
Å hindre at avfall oppstår har høyeste prioritet i avfallspyramiden. Ved å redusere forbruket kan en
bidra til et generelt lavere ressursforbruk, herunder forbruket av fossile ressurser. Dette kan
redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser ved produksjon og transport av varer, og vil bidra til
redusert energiforbruk og mindre utslipp av klimagasser ved transport og sluttbehandling av avfall.

Avfallsmengdene har økt i takt med den økonomiske utviklingen, og SSB anslår at mengden vil øke
betraktelig fram mot 2020, som følge av befolkningsveksten. Holdningsskapende arbeid,
bevisstgjøring og samarbeid med næringsliv kan bidra til reduksjon i mengden avfall, og
tilrettelegging for økt gjenbruk eller materialgjenvinning. Det er i tillegg 5 generelle områder som
kommunen kan arbeide med for å redusere forbruk og avfall:

Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunale og private virksomheter
Klimavennlig innkjøp: Utslipp av forbruksvarer og tjenester kjøpt inn til virksomheten bør
reduseres mest mulig.
Legge til rette for at innbyggerne kan leve mer miljøvennlig
Avfallsreduksjon, ombruk og miljøeffekt av avfall
Undervisningsopplegg om forbruksrelaterte tema

Ombruk og materialgjenvinning
Matavfall kan lages til biogjødsel, biogass til transport. Plastemballasje kan gjenvinnes og brukes til
andre produkter, samtidig sparer vi 2 kilo olje ved å gjenvinne 1 kilo plast. Elektriske artikler som
smarttelefoner inneholder sjeldne metaller som bidrar til å sikre videre produksjon av lignende
produkter. Fretex og UFF tar imot alt av klær, fottøy og tekstiler som kan gjenbrukes, eller gjenvinnes
til for eksempel filler eller isolasjon. Glass og metallemballasje kan enkelt gjenvinnes til nye produkter
og særlig gjenvinning av metaller fører til en høy energibesparelse. Dessuten begynner noen metaller
å bli et sjeldent ressurs i naturen. Gjenvinning av papp, papir og drikkekartong (PPD) åpner for at
skogproduksjon kan brukes til andre formål som energi og produksjon av drivstoff.
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De største avfallsmengdene kommer fra industrien, tett fulgt av husholdningene og bygg- og
anleggsnæringen. Så mye som minst 1/3 av det totale byggeavfall kommer fra mindre bygge-, rive-
og rehabiliteringsprosjekter. Det vil si rive- og rehabiliteringsprosjekter opp til 100 kvm (bruksareal)
og nybygg og påbygg opp til 300 kvm. Godt over halvparten av dette avfallet leveres inn til
kommunale og interkommunale avfallsselskaper. Sortering av avfall vil øke mulighetene for ombruk
og materialgjenvinning. I Fauske kommune er det tilrettelagt for gjenvinning og private
husholdninger gjennom renovasjonsgebyr. Private skal kun betale for restavfall, trevirke over en
kubikk (eller over 180 kg) og vinduer som ikke inneholder PCB eller klorparafin. Dette gjør at de fleste
velger å sortere sin byggeavfall før det leveres til avfallsmottaket.

Energiutnyttelse
Klimagassutslippene fra avfallsforbrenning har økt som følge av økte mengder avfall til forbrenning.
Det er bare klimagassutslipp fra forbrenning av fossilt materiale (i hovedsak plast) som regnes med,
samt et lite bidrag av lystgass og metan fra forbrenning av biologisk nedbrytbart materiale. CO2-
utslipp fra forbrenning av biologisk nedbrytbart materiale regnes som klimanøytralt. Økt utsortering
av fossile deler av avfallet vil redusere klimagassutslippene fra avfallsforbrenning. Der energien fra
forbrenning av avfall utnyttes og kommer til erstatning for fossil energi, vil det gi reduserte
klimagassutslipp i sektoren det anvendes i. Avfallsforbrenning er den viktigste energikilden for
fjernvarme i Norge. Enova tilbyr støtteordninger knyttet til etablering av ny infrastruktur for fornybar
energiproduksjon og fjernvarme. Fjernvarmeselskap oppfordres til å benytte seg av hele Enovas
programtilbud og fremme prosjekter som innebærer innovasjoner og som tar ned både elektrisk og
termisk topplast gjennom tiltak i nettet og/eller hos sluttbruker.

Sluttbehandling
Kommunen bør se nærmere på muligheter for biogassproduksjon som en av de nye alternative
energiressurser. Det er imidlertid positivt å se at den totale avfallsmengden, samt forbrenning har
gått ned og materialgjenvinning gått opp i de siste årene. Biogassproduksjon er tatt opp i kapittelet
om veitrafikk.
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Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

Antallmiljøfyrtårnsertifiserte virksomheter skal økes med 2 nye
hvert år.

Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunale og private
virksomhetersom kommunens sertifisør har ansvar for.

Fauske kommune skal ha 50% mindre utslipp av forbruksvarer
og tjenester kjøpt inn til virksomheteninnen 2025

Klimavennlig innkjøp: SIIS rutiner skal gjennomgås og evt.
endres for å øke miljøbevisst innkjøp.

Restavfall i husholdninger reduseres til 10% innen 2030 - Ombruk og miljøeffekt av avfall står sentralt. Kommunen
oppfordrer i tillegg til sortering og mindre forbruk.

- Private og næringsvirksomheter skal ha større deltakelse i
søppelrydding. Det avvikles en årlig ”søppelryddedag” der
skoler, barnehager, private og kommunale virksomheter samt
frivillige lag og foreninger oppfordres til å delta.

- Økt utsortering av fossile deler av avfallet (særlig plast) for å
redusere klimagassutslippene fra avfallsforbrenning.

- Gjennomføring og årlig oppfølging av «den store
søppelryddedagen»

Fauske kommune skal ha utarbeidet og gjennomført en strategi
for øktenergiutnytting av avfallgjennom biogassproduksjon og
fjernvarmeinnen 2025.

Det skal utarbeides en strategi for målenei kapittel 5. Avfall skal
inkluderes her.
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8. N æringsliv, teknologi og det grønne skiftet

Fauske kommune legger vekt på å tilby et bredt spekter av næringstomter og næringsarealer.
Kommunen ønsker også å legge til rette for mineralindustrien og etablering av ny mineralrelatert
virksomhet. Fauske ligger sentralt langs E6 og god veiforbindelse til Bodø over RV 80, har
jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og Oslo og en velfungerende intermodal godsterminal
for omlasting mellom tog og bil. Posten Norge/Bring har også en pakkesorteringsterminal på Fauske.
På Finneid har kommunen en dypvannskai og det er sjøverts-forbindelse via Saltstraumen til resten
av landet, Europa og verden. Det er kort vei (ca. 55 km) fra Fauske til Bodø lufthavn.

I Fauske står det registrert 838 virksomheter hos SSB. Disse virksomheter er av ulik størrelse og
fordelt over 21 næringsgrupper. Det er 6 næringsgrupper som har mer enn 45 virksomheter:

- Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell (79)
- Bygge- og anleggsvirksomhet (85)
- Varehandel, reparasjon av motorvogner (134)
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (fordelt over mange ulike

virksomhetsgrupper) (56)
- Omsetning og drift av fast eiendom (85)
- Helse- og sosialtjenester (99)

Kun omsetning og drift av fast eiendom og helsetjenester har hatt en økning av antall virksomheter
siden 2010. Fast eiendom har nesten en fordobling av antall virksomheter, men 76 av disse har ingen
ansatte registrert.

Utfordringer
Næring som jordbruk, industri, råstoffutvinning og byggebransjen har stor verdi, men byr på på
utfordringer i forhold til utslipp, avfall og økt transport.

Et økt engasjement fra næringslivet kan føre til reduserte utslipp, samtidig at det finnes et reelt
potensial for grønn verdiskaping. Det er viktig å ha fokus på 1) viktige aktører, 2) offentlig innkjøp og
3) nasjonale og lokale føringer, retningslinjer og teknologi.

FAUNA (Fauske kommunes nærings- og utviklingsselskap)
FAUNA er et selskap som er etablert for å tilrettelegge for vekst og økt sysselsetting i eksisterende og
nye virksomheter ved aktiv stimulering og næringsvennlig tilrettelegging. Fauna jobber for tiden med
flere prosjekter som vil være et positivt bidrag til reduksjon av klimagasser.

• Oppstart av ny gruvedrift i Sulitjelma med uttak av kobber og sink. Lokalt vil ikke gruvedrift i
Fauske kommune bidra positivt til reduksjon av klimagasser, men for landet vil produksjon av
«kortreist» kobber redusere klimagasser fra transport. Europa bruker 20 % av verdens
kobberproduksjon, men produserer kun 3 %. Spesielt med innføring av det grønne skiftet, vil
forbruk av kobber øke. «For å nå klimamålet trenger vi å utvinne mer mineraler», sier NHO-
sjef Kristin Skogen Lund. NHO har gitt ut rapporten «Mineraler for det grønne skiftet» som
viser at enkelte metaller og mineraler har stor betydning for gjennomføring av det grønne
skiftet. NHO direktør i Nordland Ole Hjartøy uttaler til Avisa Nordland at av 29 mulige steder i
Nordland for gruvedrift ligger 18 i Saltenregionen. Det er ventet at såkalte grønne mineraler,
for eksempel kobber som det er planer om drift på i Sulitjelma, vil få høy en svært høy
etterspørsel.

• Industriareal: Fauna har jobbet med tilrettelegging av arealer i Fauske til industriformål. Først
og fremst å legge til rette for datalagring. Sammen med et lokalt firma er en egnet lokasjon
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funnet. Datalagring trenger tilgang på mye kraft, noe som indre Salten har overskudd av.
Bruk av fornybar energi lokalt vil være bidrag til det grønne skiftet. Fauna har også sett på
mulig tilgang på steinmasser til etablering av industritomter. Store veiutbygginger er i gang
lokalt og er planlagt i nær framtid. Vegutbygginger fører ofte til overskudd av masser som det
er viktig å få utnyttet lokalt. Fauna har lagt til rette for at Fauske kommune skal få overta
overskuddsmassene fra bruprosjektet på Finneid.

• Turisme: En av satsningsområdene til Fauna er å styrke reiselivsnæringen i kommunen, og da
spesielt reiselivet knyttet til Sulitjelma. Sulitjelma har enestående natur og svært mange
friluftsmuligheter, med sin beliggenhet i det nordnorske fjellheimen og som inngangsport til
Nord-Europas største villmarksområde, med fem nasjonalparker innen rekkevidde. Stedet
tiltrekker seg blant annet ski- og turinteresserte som ønsker å benytte seg av områdets
nærmest uberørte natur. Reiselivsbedriftene Fauna jobber med vektlegger ivaretagelse av
stedets særegenhet i form av uberørt natur.

• Landbruk og kortreist mat: Blant bedriftene Fauna jobber opp mot, er også
landbruksbedrifter og matprodusenter i kommunen. Av disse kan nevnes bedrifter som Han
Sylte, Lundal, Salten Laks og Kvitblikk.

Fauske næringsforum
Fauske Næringsforum (FN) er en medlems- og interesseorganisasjon for næringslivet i Fauske og
omegn. FN samarbeider i Fauske og på tvers av kommunegrensene for en positiv utvikling i regionen.
De ønsker å være en kanal for næringslivet og gjennom jevnlige møter skape en arena som en
naturlig sosial møteplass. FN er høringsinstans i viktige saker som berører næringslivet i regionen.
Dette gjelder infrastruktur, gode skoletilbud i videregående skole, rekruttering og
kompetanseutvikling med mer, samt være en pådriver i næringsutviklingen i Fauske.

FN kom med ulike utfordringer som kommunen kan ta tak i:

- E6 gjennom sentrum med tilhørende luftforurensing påvirker servicenæringen negativt både
ved å gjøre sentrum mindre attraktivt og lite egnet for utstilling av varer. Det gjør det lite
attraktivt for nyetablering og medfører desentralisering. Dette medfører igjen at
lokalbefolkningen tar bilen til andre steder lengre unna for å få tak i varene. Det er viktig at
kommunen jobber med å få E6 ut fra sentrum så snart som mulig.

- Det er etablert et fjernvarmesystem som ikke er i bruk. Kommunen bør jobbe aktivt med
igangsetting av systemet, slik at både servicenæringen i sentrum blir mer attraktiv/tilgjengelig,
samt at det reduserer energiforbruk totalt sett.

- I løpet av 2019 bør kommunen ha et møte med servicenæringa der man får diskutere hva som
kan gjøres for å redusere klimagassutslipp. Her kan man for eksempel ta opp emner som
gang/sykle til jobb, bytte ut varebil til el-bil/ladbar hybrid og andre tiltak som næringen selv kan
ta opp med kommunen.

- Åpningstider hos Iris er ikke gode nok for håndverkere som ønsker å tømme arbeidsavfall før
arbeidsdagen starter. Kommunen bør ta opp med IRIS om det finnes alternative løsninger, eller
om åpningstider kan endres, slik at næringa kan øke søppelsortering og dermed redusere
klimagassutslipp.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det
kreves ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.
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Tiltak Beskrivelse
Gjennomført? Har tiltaket redusert
klimagassutslipp?

Miljøfyrtårn i
næringslivet og
kommunale
virksomheter

Miljøfyrtårn er en nasjonal
sertifiseringsordning som skal hjelpe private
og offentlige virksomheter å skape en
miljøvennlig drift. Starte med
administrasjonsbygget og en skole

Administrasjonsbygg er
sertifisert. Andre bygg tas med i
ny handlingsplan.

Som det vises i tabellen over, er det kun ett tiltak direkte rettet mot å påvirke virksomheter i
kommunen. Administrasjonsbygget er nå sertifisert, og kommunen bør planlegge å få flere
kommunale virksomheter sertifisert. Miljøfyrtårnsertifiseringen i næringslivet i Fauske har vært et
pågående prosess, som sertifisør i kommunen fortsetter med i tiden fremover. Gjennom
innkjøpsavtaler kan kommunen påvirke økning av antall virksomheter som blir sertifisert.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Sirkulær økonomi og marin plastforsøpling
Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs –avfallspolitikk og sirkulær økonomi har som mål å legge
til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet og trygg håndtering av farlig avfall. Det
overordnede nasjonale målet er at avfall skal gjøre minst mulig skade på mennesker og naturmiljø.
Det er også et mål at veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske
veksten i landet, målt i BNP. Det er videre et mål om at 80 prosent av avfallet skal sikres god
ressursutnyttelse gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Kommunen bør tilrettelegge for resirkulering, gjenvinning og gjenbruk av materialer i næringslivet.
FAUNA kan påvirke virksomheter som har etablert seg og som skal etablere seg i fauske kommune.

Innovasjonsstrategi for Nordland
Innovasjonsstrategien skal følge opp visjonen definert i Fylkesplan for Nordland, samt mål definert i
FoU-strategi for Nordland og flere sektorstrategier vedtatt av Fylkestinget. Dette er særlig strategi for
reiseliv, fylkestingsaker om sjømat, industristrategi for Nordland og FoU-strategi for Nordland.
Innovasjonsstrategien er en strategi for et nyskapende næringsliv i Nordland. Den omfatter ikke
målgruppen offentlig sektor direkte.

Strategi for havbruksnæringen
Som en del av det treårige Byregionprosjektet Fase 2 for Salten, er det levert et forslag til en
strategiplan for havbruk i Salten.. Målet med planen er at I strategien for havbruksnæringen pekes
det på at næringen er ung, bare 40 år. Den står overfor mange fortsatt uløste teknologiske,
biologiske og politiske utfordringer. Luseproblematikken og utslipp er store utfordringer, men blir
dette løst, vil næringen kunne gjøre et kvantesprang i utvikling.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

Fauske kommune skal kontinuerlig bidra aktivt til grønn og
innovativ næringsutvikling i byen og regionen.

- Kommunen skal utvide kapasitet til samarbeid med
næringslivsaktører og FoU institusjoner for å fremme grønn
næringsutvikling og oppfylle lokale energi og klimamål.

- Planlegging og investeringeri næringslivskal som hovedregel
ta utgangspunkti målet om å være nullutslippsvirksomhet
(innkjøpsrutiner).
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- Økt engasjement og bevissthet hos næringslivet for
kommunens, regionens og statens klimamål med
holdningsskapende arbeid gjennom Fauna og egne prosjekter.

-

Afvall i næringslivet skal reduseres med 50% og sorteres 90%
innen 2030.

- Tilrettelegge for resirkulering, gjenvinning og gjenbruk av
materialer i næringslivet. Åpningstider skal i samarbeid med
renovasjonsvirksomhet revurderes. Se også på
miljøfyrtårnarbeidet.

- Flere miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Fauske kommune
-

Fauske skal innen 2020 ha et samarbeidsnettverk med
servicenæringa, som arbeider medreduksjon av
klimagassutslipp og bærekraftig utvikling i sektoren.

- Årlig møte med servicenæringa der man får diskutere hva som
kan gjøres for å redusere klimagassutslipp. Her kan man for
eksempel ta opp emner som gang/sykle til jobb, bytte ut
varebil til el-bil/ladbar hybrid og andre tiltak som næringen
selv kan ta opp med kommunen.
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9. Klimatilpasning
Utfordringer
Klimaendringene vil påvirke Fauske på mange måter. Økt nedbør, stormflo, vind, skred og flom kan
gjøre skader på bolighus, næringsbygg og infrastruktur. Klimaendringene kan medføre endra
rammevilkår for reindrift, jordbruk, skogbruk og fiske. Befolkningens helse kan påvirkes direkte og
indirekte av temperaturendringer. Økte temperaturer kan føre til endringer i naturen ved økt
innvandring av svartlistede arter, og ved at arter beveger seg fra lavereliggende til høyereliggende
områder. Klimaendringer medfører at klimatilpasning er nødvendig. Det er behov for mål og
strategier som gjør kommunen mer robust mot de klimaendringene som kommer. Skred og rasfare
er stort godt kartlagt i Fauske kommune. Utbygging tillates ikke innenfor fare-/aktsomhetsområder,
med mindre det er utarbeidet geoteknisk rapport/vurdering av skredfare. Havnivåstigning,
bølgepåvirkning og kvikkleirefare er også godt ivaretatt gjennom kommuneplanens arealdel.
Vindobservasjoner viser ingen trend til endring av vindstyrken. Generelt er vindobservasjoner
forbundet med usikkerhet da endring i utstyr over tid og endring i plassering av målestasjoner virker
sterkere inn på resultater. I et varmere klima kan en forvente at vindstyrke og stormaktivitet øker.
Dette må tas hensyn til i byggesaksbehandling.

Kvikkleirefare
Forekomstene av kvikkleire er en utfordring i og omkring Fauske sentrum. Det er angitt faresoner på
plankartet for kommunedelplan Fauske sentrum og i kommuneplankartet. I Fauske sentrum arbeides
det med en mere nøyaktig kvikkleirekartlegging. Prosjektet har som mål å avgrense soner basert på
tilgjengelige rapporter, utarbeidelse av boreplan og beskrivelse av hvilke vurderinger/analyser som er
påkrevd. Til slutt skal det utlyses konkurranse som baserer seg på de oppgavene som kommer frem i
første fasen.

Videre kartlegging av kvikkleire i kommunen er kun aktuelt når det skal gjennomføres nye
byggetiltak. Det er derfor tatt inn faresoner i kommuneplanens arealdel med bestemmelser at
bygging i potensielt farlige områder pålegges geoteknisk vurdering. Det er for nå ikke behov for flere
tiltak/mål i klima- og energiplanen.

Flomutsatte områder
Det er ikke kartlagt flomsoner i Fauske kommune. Imidlertid viser aktsomhetskart at man bør
undersøke nærmere på evt. flomfare når det planlegges nye tiltak. Alle store og mindre vassdrag
utgjør i utgangspunkt en fare for utbygging, da økt nedbør medfører økt flomfare. Det er viktig at en
gjennom arealplanlegging og byggesaksbehandling sjekker aktsomhetskart før det tillates nye tiltak.
Nye tiltak må vurderes opp mot skadegrad, både på individer, samfunnet og materiell. NVE sine
retningslinjer skal brukes i vurderingene.

Overvann
Ved store nedbørsmengder over kort tid eller is-/snøsmelting vil det kunne oppstå problemer med å
få vannet unna. Særlig på tettsteder er det viktig å se nærmere på problematikken og nødvendige
tiltak. Det er behov for et mer detaljert oversikt på overvannsproblematikken på visse områder i
Fauske. Det må undersøkes og analyseres hvordan kapasiteten på rør er i sentrumsområder. Kan de
ta unna store mengder med nedbør? Har det f.eks. vært overvannsskader i kjellere/boliger og
hvordan kan vi forebygge overvannsproblemer? Det er allerede etablert avlastningsrør eller nye rør
med større dimensjoner på ulike områder i kommunen, men det er fremdeles mange områder hvor
det ikke er mulig å gjennomføre slike tiltak uten at området må graves opp igjen.

Det har vist seg allerede flere ganger at kulverter og rør ikke har kapasitet nok til å ta unna vannet
med uvær eller is-/snøsmelting og skader som oppstår kan påføre private og kommunen store
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utgifter i fremtiden. Problemet med klimaendringer og ekstremvær vil bare øke og det er svært viktig
at kommunen har fokus på dette området for å forebygge skade. Arealplanlegging og
renoveringsarbeid med overvannsrør er viktige virkemidler.

Klimatilpasning i plan
Fauske kommune har begynt å integrere hensyn til klimatilpasning i planleggingsarbeid og
saksbehandling. Kommuneplanens arealdel inneholder retningslinjer og bestemmelser om
overvannshåndtering, ras, kvikkleire, flomveier og havnivåstigning. Som en integrert del av
samfunns-/arealplanleggingen bør kommunen:

Kartlegge sin egen klimasårbarhet innenfor bestemte områder
Planlegge fremtidsrettet for å møte klimaendringene
Iverksette og gjennomføre tiltak for å møte utfordringene

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har oppnådd målet, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse Gjennomført? Kreves det ytterlige tiltak?
Kartlegging av
skredutsatte
områder

Områder hvor eksisterende og
planlagt bebyggelse kan være utsatt
for skred skal kartlegges i detalj.
Første del av slik kartlegging er
igangsatt i Sulitjelma i 2010

Ja, ingen ytterlige tiltak i denne
planperioden.

Kartlegging av
flomutsatte
områder

Vann, elver og bekker hvor det kan
oppstå flom som truer bebyggelse,
veier og annen infrastruktur skal
kartlegges.

Kun generelle kart NVE. I forhold til
flomfare bør det undersøkes hvordan
kapasiteten på rør er i sentrum. Kan de ta
unna store mengder med nedbør? Har
det f.eks. vært overvannsskader i
kjellere/boliger og hvordan kan vi
forebygge overvannsproblemer?
Overvannsnettet i Storgaten/Sjøgata
v/Fridahls møbelhus har ikke kapasitet til
å håndtere ekstrem nedbør som varte en
svært kort periode i uke 31, 2018. Dette
problemet vil over tid kunne løses ved at
flere områder i Fauske sentrum separerer
avløp/overvann.

Kartlegging av
områder utsatt for
havnivåstigning

Se på konsekvenser av forventet
landheving, havnivåstigning og
stormflo

Ja, ingen ytterlige tiltak i denne
planperioden.

Innarbeide
klimasårbarhet i
kommuneplanens
arealdel

På bakgrunn av kartleggingstiltakene
ovenfor innarbeides sårbare/utsatte
områder som hensynssoner i
kommuneplanens arealdel ved
rullering.

Ja, ingen ytterlige tiltak i denne
planperioden.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge
NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring
Klimaprofil Nordland
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Det er kontinuerlig ny informasjon om klimatiltak. Det er mye som publiseres av staten og
forskningsinstitutter. Kommunen bør holde seg oppdatert gjennom konferanser og ved å lese om nye
funn i publikasjoner og via Fylkesmannen som veileder.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

Kommunen skal ha et bærekraftig forvaltning av geoteknisk
tilstand, overvann og vassdrag.

- Ordne egen database med geotekniske rapporter som kan
brukes til fremtidig planlegging og kartlegging av utsatte
områder.

- Prosjektstilling/konsulent som lager en analyse av
overvannsproblematikk, dimensjonering av rør og
prioriteringsområder, samt kostnadsberegning av nye tiltak
og forslag til evt. større prosjekter.

- Se nærmere på problematiske områder/flaskehals/områder
med størst risiko for skader

- Lage rutiner overvannshåndtering for arealplanleggere
- Separeringsprosjekt forovervann/avløp
- Utarbeide/forbedre rutiner for overvåking av eksisterende

bekkeinntak.
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10. Kommunalt energiforbruk (feie for egen dør)
Kommunen eier eller driver omfattende bygningsmasse; rådhus, skoler, barnehager, omsorgsbygg,
idrettsanlegg, vannverk, renseanlegg med mer. Kommunen har fortsatt noe lønnsomt potensiale for
energieffektivisering i egen bygningsmasse. Det er bygd og det bygges flere større bygg med god
energiklasse. De eldre byggene oppgraderes i forbindelse med ombyggingsprosjekter.

Eksempel på nybygg/rehab:
Vestmyra Skole (ferdig 2016) gamle skolebygg er revet.
Valnesfjord skole (straks ferdig) gamle bygg skal rives.
Blålysbygg (planlegges med ferdigstillelse i 2020)
Familiens Hus (rehabilitering )
Buen Sykehjem (ferdig 2019)
Helsetunet . Flere rehab.prosjekt gjennomført, nytt prosjekt i 2018

Utfordringer
Vi har for lite tilgjengelige vedlikeholdsmidler som følge av den økonomiske situasjon i kommunen.
Lov om offentlige anskaffelser pålegger offentlige oppdragsgivere å ta hensyn til livssykluskostnader
og miljømessige konsekvenser i sine anskaffelsesprosesser. Kommunen bør ha som mål å jobbe aktivt
for å redusere sitt klimafotavtrykk via innkjøpsreglementet. Kommunen bør også være en synlig
pådriver i offentlig sektor for å sikre mest mulig bærekraftige anskaffelser, og bidra til å påvirke
leverandør- og produktutvikling i en klimariktig retning.

Fauske kommune ønsker å bidra til å gjøre lokalt næringsliv konkurransedyktige, og tilpasse sine
anskaffelser til lokale leverandører innenfor de rammer regelverket tillater det. Fauske kommune er
en del av Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN), og er gjennom dette samarbeidet med i en rekke
felles rammeavtaler. Samarbeidet bestod tidligere av flere Salten-kommuner (SIIS), men er etter
hvert utvidet til å gjelde kommuner både i Helgeland, Vesterålen og Lofoten. Kommunene i
innkjøpssamarbeidet kan ha særegne regler for anskaffelser. Disse kommer i så fall til anvendelse i
tillegg til bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Miljøkrav gjennom Samordna innkjøp i Nordland (SIIN)
Samordna innkjøp i Salten miljøkrav baseres på krav i ISO 14001. Innkjøpsvirksomheten skal være
miljøeffektiv og bidra til omdømmebygging for Samordna innkjøp i Salten som en organisasjon som
tar ansvar for miljø og bærekraft.

Samordna innkjøp i Salten skal være en synlig pådriver i offentlig sektor for å sikre bærekraftige
anskaffelser. Innkjøpssamarbeidet skal bidra til å påvirke leverandør- og produktutvikling i en
miljøriktig retning. Anskaffelsens art og innkjøpende enhets miljømål er førende for hvilke miljøkrav
som stilles.

1) Ved planlegging av den enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til anskaffelsens
livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser.
a) i alle anskaffelser, skal det stilles miljøbaserte kvalifikasjonskrav (leverandørens tekniske og

faglige kvalifikasjoner). Dette kan dokumenteres i form av et 3. partsgodkjent
miljøstyringssystem eller at tilbyder besvarer en miljøerklæring

b) miljøhensyn skal, der det er mulig og relevant for anskaffelsen, der det er praktisk mulig og
ikke medfører åpenbare ulemper, inngå som et tildelingskriterium. Miljøkriteriet bør vektes
med minimum 30 % av total vekting. Jf. Lov om offentlige anskaffelser - § 5: statlige,
fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin
anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme
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klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal bl.a. skje ved at oppdragsgiveren tar
hensyn til livssykluskostnader.

c) Miljøkrav skal, der det er relevant for anskaffelsen, innarbeides i kravspesifikasjoner, normer
og beskrivelser. Produkter med positiv miljømerking, miljøvaredeklarasjoner eller lignende
skal beskrives der det er relevant.

2) Miljøkrav skal være leverandørutviklende og gi tydelige signaler til markedet om at
miljøtilpassing er et kundekrav
a) Samordna innkjøp i Salten stiller krav til leverandørenes miljøkvalifikasjoner og prestasjoner.
b) miljøkrav skal tilpasses den aktuelle bransje, og bransjen gis anledning til å uttale seg

3) Samordna innkjøp i Salten skal tilstrebe kostnads- og miljøeffektive anskaffelser. Det vil si
anskaffelser som gir høy grad av behovstilfredsstillelse og samtidig lav miljøbelastning gjennom
hele livsløpet. I tilfeller hvor miljøhensyn ikke innarbeides på grunn av budsjettmessige forhold,
skal dette begrunnes og konsekvenser for enhetens oppfyllelse av egne miljømål skal beskrives.

4) Planlegging og investeringer skal som hovedregel ta utgangspunkt i målet om å være nullutslipps
by.

Kravene som er stilt her er fullstendig og viser at kommunen allerede har etablert gode retningslinjer
for innkjøp. Imidlertid kan mål nr. 4 brukes videre i energi- og klimaplanen som retningslinje for
vurdering av nye tiltak i alle kommunale tiltak.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har oppnådd målet, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse Gjennomført?
Forprosjekt
energieffektivisering
/energiomlegging i
kommunale bygg

Søke om midler fra Enova for å
engasjere konsulent for kartlegging av
potensialet for energiøkonomisering i
kommunale bygg (forprosjekt)

Dette er utført sist i 2011

Gjennomføre
investeringsprogram
for energieffektivisering
og energiomlegging

I henhold til plan som utarbeides med
basis i forprosjektet.

Dette arbeidet går i takt
med øvrig oppgradering av
bygg.

Krav om tilrettelegging for
fjernvarme i nye
kommunale bygg

Gjøre nybygg klar til bruk av alternative
energikilder.

Tatt inn i kommuneplanens
arealdel (bestemmelser)
Dette gjennomføres for alle
nybygg.

Energimerking av
kommunale bygg (øke
bevisstheten om energibruk
og løsninger som kan gjøre
bygninger mer
energieffektiv)

Er i dag pålagt ved salg og utleie. Bør
utvides til å gjelde alle kommunale bygg.

Energimerking utføres når vi
har fått kjørt inn alle de nye
byggene.

Ansvarliggjøre brukere av
kommunale bygg

Utrede bruk av internfakturering
Ikke aktuelt nå.

Energiledelse

Kommunen skal systematisere og
formalisere arbeidet med energiledelse
som styringsverktøy for å sikre et
kontinuerlig forbedringsarbeid innen
energiproduksjon.

Energiledelse gjennomføres
er del del av vår virksomhet.
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Påvirke innkjøpssamarbeidet
i Salten til å stille strenge
miljøkravved kommunale
innkjøp.

Stille krav til lavt energiforbruk og lave
utslipp. Oppfordre til å redusere bruk av
emballasje. Redusert ressurs- og
energiforbruk. Redusertavfallsmengde.

Del av miljøfyrtårnarbeidet.
Delvis gjennomført, men
behov for ny gjennomgang.

Bruk av telefon- og
videokonferanser
som alternativ til
reise.

Tilrettelegge et møterom og gi
opplæring.

Tas med i ny plan.
Holdningsskapende arbeid.
Må også tilrettelegges for
godt utstyr og motivere til at
det tas i bruk.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Tross at kommunens økonomi ikke tillater store utgifter til klimatiltak, kan Fauske kommune spare
3.40 GWh til en verdi av 2.38 mill. kr. hvert år med muligens mindre store/kostbare tiltak. Enova har i
dialog med hver enkelt kommune laget en oversikt over forbruk og areal i egne formålsbygg for året
2010. I perioden 2010 til 2015 har Enova sett nærmere på hvilken energireduksjon den enkelte
kommune har oppnådd gjennom sine omsøkte Enovaprosjekter. Til slutt har Enova sett på
resultatene som er oppnådd i EPC prosjekter, og brukt dette for å vurdere hva som er økonomisk
lønnsomt for den enkelte kommune. Den enkelte kommunes gjenværende potensial for
energireduksjon er differansen mellom det som er lønnsomt for den enkelte kommune og de
energireduksjons-prosjekter de allerede har gjennomført.

Opprinnelsesgaranti
Miljødirektoratet anbefaler at kommuner og kommunale virksomheter først og fremst fokuserer på å
redusere egne utslipp av klimagasser og redusere sin energibruk så mye som mulig. Dersom
kommunen i tillegg ønsker å ha dokumentasjon på at brukt elektrisitet er fra fornybare kilder, kan
den kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti.

Klimavennlige bygg
Både oppføring av en bygning eller en annen form for teknisk infrastruktur vil medføre et ikke
ubetydelig klimafotavtrykk. For eksempel vil valg av materialer i et byggeprosjekt ha
klimakonsekvenser. Kommunen kan bygge flere klimavennlige bygg hvor klimagassutslippene og
energiforbruk gjennom hele byggets levetid er systematisk redusert. Kommunen kan anbefale at det
bygges passivhus når en søker om etablering av nye boliger eller yrkesbygninger. Passivhus er et
begrep som har fått stor utbredelse og suksess i en rekke europeiske land. Strenge krav til
prosjektering og utførelse har ført til at passivhus anerkjennes som moderne miljøvennlige bygninger
med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov. Det stilles i stor grad samme
type krav til et hus bygget etter dagens byggtekniske forskrift og til et passivhus, men kravene er litt
strengere.

Klima- og miljøkravgjennom saksbehandling og anskaffelse
Mange kommuner ønsker å stille strengere og mer omfattende klima - og miljøkrav enn det som
reguleres av TEK17. Med passivhusnivå som minimumskrav i byggteknisk forskrift fra 2016 er
energibruken til oppvarming av nye bygninger blitt kraftig redusert. Det er da mindre å hente på å
stille strengere energikrav enn forskriftskravet. Samtidig, med lavere energibehov til drift, vil
produksjon og transport av byggevarer, energibruk på selve byggeplassen og framtidig
avhendingsfase utgjøre en større andel av den totale miljøbelastningen gjennom boligens livsløp. Ut
fra et livsløpsperspektiv kan det være fornuftig for kommunen å stille krav knyttet til disse andre
fasene. Kommunen kan stille miljøkrav til produksjonsfasen ved anskaffelse av kommunale
boliger. I tillegg kan kommunen gjennom saksbehandling ta en vurdering om klimamålene som stilles
gjennom denne planen oppnås. Det må lages en rutine for denne vurderingen og rutinen, samt
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standardtekst i saksfremlegg må integreres hos alle avdelinger som jobber med saker som kan
påvirke kommunens klimamål.

Teknisk infrastruktur og anlegg
Et annet område når det gjelder Fauske kommunes egen virksomhet er teknisk infrastruktur og
anlegg som både bidrar til energiforbruk og klimafotavtrykk. For eksempel er det et betydelig
energiforbruk knyttet til vann- og avløpshåndtering.

Avfallshåndtering
Kommunen kan bespare mye gjennom reduksjon av restavfall i sine virksomheter. Gjennom
miljøfyrtårnsertifisering på administrasjonsbygget har kommunen for eksempel satt i gang et system
for søppelsortering av 26000 kilo restavfall i gjennomsnitt, med et estimert kostnadsreduksjon på
50.000 kroner per år.
For å se nærmere på kostnadsbesparing i en enkel regnesum: Kommunen har ca. 40 bygninger med
ulike mengder avfall. Gjennomsnittet for restavfall er ca. 9000 kilo per bygning per år (med 2017 tatt
som utgangspunkt). Det betyr at vi muligens kan bespare 17.361 kr per bygning i gjennomsnitt, altså
694.444 kroner per år. Hvis dette gjelder for alle kommunale bygg, vil vi få en betydelig besparing og
et stort miljø-/klimagevinst! Det er imidlertid viktig å huske at dette ikke er en eksakt regnestykke og
i praksis kan tallene vise andre resultater. Det kan være en mulighet å innføre sorteringstiltak på de
kommunale bygg med mest antall kilo avfall per år.

Lov om offentlige anskaffelser - Miljøkrav Difi har utviklet veileder med anbefalte miljøkrav og -
kriterier for offentlige anskaffelser. Kravene er primært
beregnet på større offentlige anskaffelser (> 40
millioner kroner). Kravene er ikke like godt egnet for
mindre småhusprosjekter med oppføring av et
begrenset antall kommunale boliger.

Teknisk forskrift - TEK17 Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres
og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet,
universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske
krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Kapittel 7
omfatter krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger,
herunder sikkerhet mot flom, stormflo og skred.
Reglene angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til
grunn ved regulering og bygging i fareområder. Kapittel
14 stiller energikrav til oppføring av bygninger.

Plan- og bygningsloven med tilhørende
forskrifter [pbl, 2008]

Plan- og bygningsloven stiller grunnleggende krav til
helse, miljø og sikkerhet i byggverk. Kapittel 3, § 3-1 gir
oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Særlig
klimarelatert er bokstav g: ta klimahensyn, herunder
gjennom løsninger for energiforsyning og areal og
transport.

Norsk passivhusstandard NS 37001 for
yrkesbygninger

NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger -
Yrkesbygninger stiller krav til yrkesbygninger som kan
defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk
klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger
etter NS 3031 med standardiserte inndata.

Norsk passivhusstandard NS 3700 for
boliger

NS 3700 inneholder kriterier for passivhus og
lavenergihus. Standarden er til praktisk nytte ved
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planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt
energibehov og bruk av fornybare energikilder. - Ny og
revidert versjon fra mai 2013.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Som i kapittelet om bygg og anlegg gjelder det også her at det i første omgang er viktig å jobbe videre
med at gjenværende bruk av fyringsolje og andre fossile brensler fases ut. Innkjøpsavtale SIIN har
fullstendige krav og det viser at kommunen allerede har etablert gode grunnlag for innkjøp og
offentlige anskaffelser. Dette betyr at det ikke stilles ytterlige krav i energi- og klimaplanens
handlingsdel. Dette kan eventuelt revideres når kravene endres i SIIN-avtalen.

Mål Tiltak eller virkemiddel

Kommunen skal ha redusertenergiforbruket i eksisterende
kommunale byggmed 40%innen 2025, og 60% innen 2030.

- Etablering av energioppfølgings-eller ledelsessystem, tiltak i
bygningskroppen som etterisolering i tak og vegger og skifte
av vindu, samt andre tekniske tiltak som ventilasjon og
belysning.

- Undersøkelsefor hver enkelt bygning hva som kan gjøres
innenfor rimelige grenser og hva effekten vil bli.

Kommunen skal ha redusertklimagassutslippned til 10% innen
2030.

- Bytte ut kommunale fossile biler med elbiler
- Kravspesifikasjon i nye bygninger med utlippsfrie

tiltak/byggematerialer

Alle kommunale bygninger skal innen 2030 ha et afvallssystem
der sortering og reduksjon står sentralt

Igangsette avfallsorteringsprosjekt i samarbeid med Retura/IRIS
på kommunale bygninger.

Kommunale virksomheter skal innen 2021 ha et bærekraftig
forvaltning gjennomrutinerog vurderingeri kommunal
saksbehandling.

Det må lages enrutine ogstandardtekst i saksfremlegg må ha en
klimavurderinghos alle avdelinger som jobber med saker som
kan påvirke kommunens klimamål.
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11. Holdninger – holdningsskapende arbeid
Utfordringer
En del holdningsskapende arbeid er allerede nevnt i andre kapitler. Det er også gjennomført en del
arrangementer gjennom forrige klimaplan, men ikke alle er fremdeles aktuelt, eller mangler jevnlig
oppfølging. Utfordringer ligger ofte i oppfølgingen. Dessuten er resultatene på tiltakene særlig
målbare. Det betyr ikke at de ikke skal gjennomføres eller gjenopptas i denne planen.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har oppnådd målet, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.

Tiltak Beskrivelse Gjennomført?

Miljøfyrtårn i
næringslivet og
kommunale
virksomheter

Miljøfyrtårn er en nasjonal
sertifiseringsordning som skal hjelpe private
og offentlige virksomheter å skape en
miljøvennlig drift. Starte med
administrasjonsbygget og en skole

I startfasen med
administrasjonsbygget. Tas med
i ny handlingsplan.

Undervisning om
klima og miljø i
skoler og
barnehager

Klima og miljø skal være sentrale tema i
kommunens skoler og barnehager.

For lite konkret, tas ut.

Klimaprosjekt i
skoler og
barnehager

Delta i ordningen Grønt Flagg.
Etablere regnmakerskole og
regnmakerbarnehage eller delta i andre
tilrettelagte miljøprosjekter.

Det ikke gjennomført noe
prosjekt på en av disse emner.
Skoler og barnehager er
imidlertid bestandig aktiv i
opplæring og formidling av
klima og holdninger.

Miljø og
klimavurdering i
kommunal
saksbehandling

Ved all kommunal saksbehandling skal klima-
og energispørsmål vurderes.

Ikke særlig, det skal lages
rutiner for dette. Tas med i ny
handlingsplan.

Oppfordre private
til å gjennomføre
energimerking

Energimerking er en energiattest som viser
hvor energieffektiv boligen er. Skal øke
bevisstheten om energibruk og løsninger som
kan gjøre boligen eller bygningen
merenergieffektiv.

Ikke gjort, men tas ikke med i ny
klimaplan.

Oppfordre til bruk
av kundeweb for å
følge med eget
forbruk

Kundeweb er en informasjonsservice som
strømleverandørene tilbyr sine kunder

Ikke gjort, men tas ikke med i ny
klimaplan, da dette er lite
aktuelt i dag.

Lage et område på
hjemmesida med
klima som tema

Kommunens klimaplan
Klimatips
Link til Enova og andre aktuelle sider

Bør vurderes utbedret

Gå- og sykle til
jobben- aksjoner

Alle kommunalt ansatte skal motta
informasjon om ”sykle til jobben” kampanjen
og oppfordres til å delta.
Private bedrifter oppfordres til å gjøre det
samme.

Folkehelserådgiver bør ta dette
inn. Tas med til ny
handlingsplan.
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Tilrettelagt
skolevei

Det er innledet et samarbeid mellom Fauske
kommune og Trygg trafikk om trygg og aktiv
skolevei

Tas inn i trafikksikkerhetsplan.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Bygg og anlegg
Som samfunnsutvikler kan kommunen ta initiativ til holdningsskapende arbeid og samarbeid med
næringsliv som fremmer energieffektive og miljøvennlige nybygg med klimavennlige energiforsyning,
for eksempel gjennom avtaler med lokale næringslivsaktører. I tillegg kan kommunen direkte påvirke
privatpersoner og næringsliv sin energibruk og tilhørende klimagassutslipp gjennom tiltak i sin
arealplanlegging, herunder:

- tilrettelegge for klimavennlig og ressurseffektiv energiforsyning, jf. egen veiledningpå
hjemmesiden

- begrense boligstørrelse og/eller stille andre krav til arealbruk og bygningers utforming,
kvalitet og funksjon som reduserer og styrer energibehov og materialforbruk og -valg i
nye utbyggingsområder

- konsentrert arealutnyttelse og lokalisering av arbeidsplasser og servicefunksjoner ved
kollektivknutepunkter reduserer transportbehov, og dermed bruk av fossil energi

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)

Mål Tiltak eller virkemiddel

80% av alle kommunale ansatte skal gå, sykle eller ta kollektiv
transport til jobb innen 2030. Bruk av fossildrevne biler
reduseres til 1% innen 2050.

Motivere kommunale ansatte til å redusere bilbruk. Ved å sette i
gang med gå-og sykle aksjon: Alle kommunalt ansatte skal motta
informasjon om ”sykle til jobben” kampanjen og oppfordres til å
delta.

Private bedrifter skal oppfordres til å gjøre det samme.

90% avkommunens innbyggere har gjennomførtenergimerking
eller energianalyse innen 2030.

- Energimerking er en energiattest som viser hvor
energieffektiv boligen er. Skal øke bevisstheten om
energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller
bygningen merenergieffektiv. Analyse er en gjennomgang via
et digitalt skjema som kommunen kan tilrettelegge for.

- Utbedre hjemmesiden med klima som tema. Her kan
kommunen ogsålegge inn tips til redusert energiforbruk og
midler til tiltak
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12. Energiproduksjon
Alternative energikilder står i fokus i dette kapitlet. Bruk av alternative ressurser til oppvarming kan
frigjøre høyverdig elektrisk energi til andre formål, som transport, industri eller for eksport til andre
land i Europa. Dette er et eksempel på hvor viktig det er å se lokal energi i en større sammenheng.

Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling siden den forrige planen (2011-2014) ble utarbeidet
når det gjelder lokal produksjon, lagring og utveksling av energi –tilsammen såkalt “distribuert
energi”. Solcelleteknologi er et godt eksempel, med betydelige effektforbedringer og langt lavere
investeringskostnader enn bare for få år siden.

Utfordringer
NOU 2012: 9 Energiutredningen –verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø
Meld. St. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge –om utbygging av strømnettet

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
En evaluering av tiltak i dagens plan viser at det ikke er satt mål på energiproduksjon og tiltak.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Det bør undersøkes hvorvidt kommunen kan bruke nye virkemidler som bidrar til utslippsreduksjoner
og i hvilken grad det er gjennomførbar gjennomhandlingsplanen framover. Dette må gjøres ved å ta
en gjennomgang av ny kunnskap, herunder forskning og teknologiske- og markedsutviklinger.
Resultatene kan bidra til å planlegge tiltak, mål og strategier som brukes til handlingsplanen.

Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi (2014)
Bruk av biogass løser flere miljøproblemer samtidig. Den reduserer klimagassutslippene i Norge, den
bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning, og den kan redusere støyplager fra tunge
kjøretøy. Målet med denne strategien er å foreslå konkrete virkemidler som kan øke produksjon og
bruk av biogass. Ved å samle biogasser fra husdyrgjødsel, avløpsslam, husholdningsavfall og
næringsavfall, kan man produsere drivstoff til bl.a. transport og oppvarming.

Vestvågøy har fått tildelt tilskudd fra Miljødirektoratet på kr 250.000 til forstudie for etablering av
biogassanlegg. De henter inn opplysninger om forventede kostnader for ulike typer anlegg for
produksjon av biogass, transport, lagring og anvendelse. Videre hvilken muligheter et anlegg har
både i form av alternativkostnad og salgsinntekt. Fauske kommune kan vurdere å gjøre det samme
som Vestvågøy, og muligens tilby biogass til andre næringsaktører og for eksempel Nordlandsbanen.
Kommunen er en betydelig landbrukskommune og har tilgang til ulike andre biogassressurser. Norsk
Gassforum gjennomførte i 2015 en forstudie for å finne ut om gass er et aktuelt drivstoff for
jernbane i Norge. Rapporten konkluderte med at en omlegging av jernbanedrift til biogass vil være et
sterkt bidrag til fornybarsamfunnet og anbefalte en videreføring av studien med en dypere vurdering
av bruk av biogass.

Etter bruk av beregningstabellen for biogassproduksjon som miljødirektoratet har skaffet, er det
biogasspotensial på 138245 kg når husdyrgjødsel og matavfall brukes i sambehandlingsanlegg (anlegg
som kan produsere biogass av alle råstofftypene).
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Kommentar til regnskapet:
Beregningene over anslår utslipp og mulige utslippsreduksjoner for ett år. Et tiltak vil ofte ha effekt
på utslippene i mange år, og det bør gjøres en vurdering av hvordan utviklingen vil være over tid.
Dersom kommunen har satt kvantifiserte mål for utslippsreduksjoner, for eksempel for 2030, må det
vurderes hvordan tiltaket vil påvirke utslippene i målåret.

Relevante spørsmål er:
- Hvor lenge vil tiltaket vare (tiltakets levetid)?
- Hva skjer etter at tiltaket er ferdig? (Er det en varig endring, eller må tiltaket iverksettes på nytt

for å få samme klimaeffekt over tid?)
- Gir tiltaket like stor utslippsreduksjon hvert år?
- Kjenner du til planlagte endringer i kommunen (utenom tiltaket) som vil påvirke effekten av

tiltaket? Se beskrivelse om framskrivinger i veilederen for klima-og energiplanlegging:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-
statistikk-og-andre-tall/Framskrivninger-og-beskrivelse-av-trender/

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Mål innen energiomlegging kan enten integreres i målene om reduksjon avklimagassutslipp og
energibruk, eller være relativt spesifikke. Hovedprinsippet bør være en omlegging fra fossile
energibærere til fornybare eller klimanøytrale. Samtidig skal kommunen ta hensyn til lokal
luftkvalitet, naturmangfold og andre miljø-og samfunnsinteresser. God miljøvennlig energiomlegging
kan i en del tilfeller innebære økt bruk av elektrisitet. Eksempler på dette kan være å erstatte bensin-
og dieselbiler med elbiler, eller legge om fra oppvarming med fossil olje til varmepumpe.

Fauske kommune satse på biogassoppsamling, lagring og
anlegg.

Hente inn opplysninger om forventede kostnader for ulike typer
anlegg for produksjon av biogass, transport, lagring og
anvendelse. Videre hvilken muligheter et anlegg har både i form
av alternativkostnad og salgsinntekt. Fauske kommune kan
vurdere å gjøre det samme som Vestvågøyogsøke om tilskudd til
undersøkelser. Muligenskan kommunen få inntekter ved åtilby
biogass til andrenæringsaktører og for eksempel
Nordlandsbanen. Det kan brukes til fjernvarmesystemet som
kommunen har i samarbeid med ISE i sentrum.

Kommunen skal ha et velfungerende fjernvarmesystem i
sentrum og på nye kommunale bygg, samt tilrettelegge for
kommunale innbyggere å koble seg på systemet innen 2050.

Fjernvarmekan lages av avfall, pellets, jordbruk og skogbruk.
Det skal gjøres en vurdering av muligheter i sammenheng med
biogassanlegg.

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-tall/Framskrivninger-og-beskrivelse-av-trender/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-tall/Framskrivninger-og-beskrivelse-av-trender/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/N/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/O/
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13. De nye målene i handlingsplanen
FN foreslår at det i den nye energi og klimaplanen er et mellomlangsiktig mål om å redusere
klimagassutslippene med 40 % innen 2030 i forhold til 1991. Planretningslinjen slår fast at
kommunene og fylkeskommunene bør sette seg ambisiøse mål for:
• utslippsreduksjoner
• mer effektiv energibruk
• miljøvennlig energiomlegging i kommunal bygningsmasse og kommunen for øvrig

Energi- og Klimaplanen som nå foreligger er et godt utgangspunkt for å oppnå målet. Målene som er
nevnt under hver kapittel i denne energi- og klimaplanen vurderes å være konkret nok til videre bruk
og det satses på mer konkretisering gjennom handlingsplanen.

14. Økonomiske vurderinger
Økonomiske faktorer er tatt inn i betraktning på alle ledd i planarbeidet. Dette har med andre
ord vært et overgripende tema i alle de fokusområdene beskrevet ovenfor. For det første er
dagens situasjon når det gjelder virkemidler kartlagt (herunder eventuell mangel på disse) i
kapitlene ovenfor. Videre er mulige nye virkemidler vurdert. Det som står igjen er en vurdering
av hvordan tiltak som har en kostnad kan finansieres. I tillegg skal det gjennomføres en kost-
nytte tilnærming som bidrag til tiltaksprioritering. Dette kan gjøres når handlingsplanen lages og
revideres etter hvert.

Politisk forankring og vedtak av kommunens mål er viktig for oppfølging og finansiering av tiltak i
handlingsprogrammet. Mange mål kan bare nås dersom tiltak følges opp gjennom vedtak i
arealplan og andre planprosesser eller enkeltvedtak. Ikke alle, men mange av klima- og
energitiltakene vil kreve bevilgninger til investeringer eller dekning av andre utgifter for å kunne
gjennomføres. Det er i kommunens økonomiplan og budsjett at klima- og energitiltakene i
handlingsprogrammet blir tildelt ressurser for gjennomføring. En politisk forankring av mål og
handlingsprogram vil tidlig kunne vise om foreslåtte tiltak, virkemidler og finansiering egner seg
og kan gjennomføres, og om foreslåtte tiltak er tilstrekkelige til å nå målene som settes i planen.
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15. Kilder

1. Klima og energiplanlegging (veiledning):
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/

2. Klimagass-statistikk miljødirektoratet:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/April-2018/Ny-statistikk-over-
klimagassutslipp-i-kommunene/#

3. Statistikk klimagassutslipp per kommune:
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-
kommuner/

4. Statistikk SSB:
https://www.ssb.no/

5. Klimatilpasning veiledning:
http://www.klimatilpasning.no/

6. Klimatilpasning regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-
klima/klimatilpasning/id2344803/

7. FN’s klimapanel (IPCC) og klimarapport:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/

8. Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/

9. Statistikk avfall/renovasjon i Fauske kommune:
www.iris-salten.no + direkte kontakt via mail med daglig leder IRIS og salgskonsulent hos
Retura (www.returairis.no)

10. Nærmere info om statistikk miljødirektoratet er innhentet via epost:
klimakommune.miljodir.no

11. Informasjon om tilskudd til ulike klimarelaterte prosjekter:
https://www.enova.no/

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1f6qfJ-0002Zd-68&i=57e1b682&c=soPmHjb4e4mjia_nSKpg8CcMgfFv-9VtqEPNde3EuFFUchKhiRqecpikd19oszmBfr--p3EE8fLSdHccaMfqV-NxNb373kMQ5JMwkIoudolFVEWhh_oDFWozSH5JwNnCCYds2kPSAIRonqVDyv8CD0sXtGTlkqz6FST1LuUKtCAMPOcKlBlhOBKfFh-ZClcIX081eN1fZ0tu2v72IXHDz2MQGsM103k0n0d-O6CX3kXpjenL0_GbVJSUsxAcaS-4hFdXeG8mPzLQGmZ7YgUQl3Qsjkxl8WSo05iHfWA38cBm21vAcLIY0Tc_GeNb8YBJSpLPyKkhbnrw3XM3GDukWw
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1f6qfJ-0002Zd-68&i=57e1b682&c=soPmHjb4e4mjia_nSKpg8CcMgfFv-9VtqEPNde3EuFFUchKhiRqecpikd19oszmBfr--p3EE8fLSdHccaMfqV-NxNb373kMQ5JMwkIoudolFVEWhh_oDFWozSH5JwNnCCYds2kPSAIRonqVDyv8CD0sXtGTlkqz6FST1LuUKtCAMPOcKlBlhOBKfFh-ZClcIX081eN1fZ0tu2v72IXHDz2MQGsM103k0n0d-O6CX3kXpjenL0_GbVJSUsxAcaS-4hFdXeG8mPzLQGmZ7YgUQl3Qsjkxl8WSo05iHfWA38cBm21vAcLIY0Tc_GeNb8YBJSpLPyKkhbnrw3XM3GDukWw
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-kommuner/
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-kommuner/
https://www.ssb.no/
http://www.klimatilpasning.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimatilpasning/id2344803/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimatilpasning/id2344803/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/
http://www.iris-salten.no/
https://www.enova.no/
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