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1 Forord
Klima- og energiplan for Hadsel kommune 2020-2024 erstatter klima- og energiplan for Hadsel
kommune 2007-2015, og er i hovedsak laget etter en revisjon av den første planen. Denne klimaog energiplanen skal være grunnlaget for kommunens innsats i klimaarbeidet.
Kommunen må være sitt samfunnsansvar bevisst og ha fokus på klima og miljøarbeid. Tiltak som
fører til reduserte utslipp av klimagasser i Hadsel, må iverksettes til det beste for våre innbyggere. I
denne planen har vi utarbeidet ambisiøse strategier og tiltak som retter oppmerksomhet mot
utslipp og energibruk i lokalsamfunnet. Kommunen skal i enda større grad ta i bruk tilgjengelige
løsninger, og være en partner i innovasjonsarbeidet for klima- og energi-området. Synlige tiltak skal
inspirere og bidra til økt motivasjon for en bærekraftig utvikling.
Klima- og energiplan for Hadsel kommune 2020 - 2024 vil fungere som en selvstendig
kommunedelplan og skal brukes som beslutningsgrunnlag ved vurderinger som berører klima- og
energispørsmål i kommunen. Planen er ikke juridisk bindende, men vil legge føringer for andre
planer som utarbeides.
Hadsel kommune har sendt forslaget til planprogrammet på høring og fått gode innspill fra blant
annet Fylkesmannen i Nordland, elevrådet, lokale næringsaktorer og sametinget.
Det legges til grunn at kommunedelplan for klima og energi skal sammenfattes og gis ut
elektronisk i en mer tilgjengelig form når endelig plan er vedtatt. Dette med sikte på å nå bredt ut
med de mål og tiltak som Hadsel kommune velger å vedta.

Zakarias Chibssa
Melbu, 2020
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2 Innledning
Klima- og energiplanen 2020 – 2024 bygger på klima- og energiplan for Hadsel kommune 2007 - 2015. Planen
har varighet fra 2020 og ut 2024, med en handlingsplan som rulleres årlig i forbindelse med kommunens
handlingsprogram og økonomiplan.
Resultatet av arbeidet er en tydelig og konkret plan med fastsatt oppfølgingsansvar og tidsfrister. Planen er
ambisiøs, men realistisk og vil føre til at vi om få år er på god vei mot lavutslippssamfunnet.
Klima- og energiplanen er komplettert av klimaindikatorer og handlingsdel med tiltakslister. Forventningene
er at kommunen i denne planen skal medvirke til gjennomgripende endringer i alle områder av
lokalsamfunnet.
De grunnleggende samfunnsendringene som må til kalles det grønne skiftet. På internasjonalt nivå innebærer
det å inngå gode avtaler om utslippskutt, samt en teknologisk utvikling av grønne løsninger. På et nasjonalt
nivå innebærer det planlegging, regulering og lovendring for å stimulere til omlegging til de grønne løsninger.
Forskerne i FNs klimapanel viser til at to grader temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle før
klimaendringene blir alvorlige og ukontrollerbare. Klimapanelet konkluderer også med at
klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til den observerte oppvarmingen fra 1950 og
fram til i dag. Utslippene av klimagasser må derfor kuttes kraftig.
For å kunne lykkes med dette må vi skape et lavutslippssamfunn, der utslippene er minimert og ressursene
utnyttes på en mye bedre måte enn i dag. Dette krever gjennomgripende endringer i alle områder av
samfunnet. Det er disse som kalles det grønne skiftet.
Kommunens oppgave er å ta i bruk de grønne løsningene. Offentlig sektor har et spesielt ansvar for å
bidra til økt etterspørsel etter miljøteknologi og for å legge til rette for at innbyggerne kan legge om sine
vaner i grønn retning. Dette må gjøres både gjennom en klimavennlig arealplanlegging og utbygging av en
klimavennlig infrastruktur - god tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk.
Denne planen synliggjør hvordan Hadsel kommune i praksis skal oppfylle sitt ansvar for å bidra til det grønne
skiftet.
For å kunne forstå klima- og energiplanen, må man se alle tre dokumentene i sammenheng.
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3 Status
3.1 Klimagassutslipp for Hadsel
I forbindelse med diskusjoner og fastsetting av klimamål, nevnes det ofte utslipp på «1990-nivå». Statistisk
sentralbyrå har laget en oversikt som viser klimagass fordelt på kommuner fra 1991 til 2009. Som det fremgår
av tabell 1, viser dataen små økning mellom 1991 og 2009.
Tabell 1. Utslipp til luft fra 1991 – 20091 i Hadsel kommune.

Fra 2009 til 2016 viser dataen fra miljøstatus 2 en nedgang av klimagassutslipp i Hadsel kommune.
Dette er gode nyter for Hadsel kommune og Hadselsamfunnet. Men for å klare å oppnå klimamålene, må det
gjøres mer.
Hvis man ser nærmere på utslippsstatistikkene for 2017, kommer det fram at sjøfart (42 %) er den største
synderen når det kommer til klimagassutslipp lokalt i Hadsel. Nummer to (33 %) og tre (14 %) er jordbruk og
veitrafikk. Disse tre sektorene står nærmest for ca. 89 % av totalt klimagassutslipp i Hadsel kommune.

Figur 1. Utslipp per år (tonn CO2-ekvivalenter) fra Hadsel. Dagens klimagassutslipp i en kommune gir en indikator på
hvor utslippskuttene kan skje. Grafen viser direkte klimagassutslipp i Hadsel, 2017, fordelt på utslippskilder. Tallene i
grafene er hentet fra kommunefordelt utslippsstatistikk hos Miljødirektoratet.

1
2

Se https://www.ssb.no/statbank/table/08615/tableViewLayout1/
Se http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-kommuner/
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3.2 Nivå på utslippene i Hadsel sammenlignet med andre kommuner i Vesterålen
Figur 2 under illustrerer utslipp i 2016 for kommunene i Vesterålen, fordelt på utslippskilde. Figuren viser
også hvor stort utslippet blir fordelt per innbygger. Sett i forhold til Sortland har Hadsel et relativt stort
utslipp per person.
Denne statistikken viser imidlertid kun de direkte utslippene.

Figur 2. Utslipp i 2016 for kommuner i Vesterålen og utslipp per innbygger.

Utslippsprofilene for kommunene i Vesterålen og Lofoten er ganske like6. Det er i sum utslipp fra sjøfart,
havbruk og fiske som utgjør nær 50% av utslippene. Sammen med landbruk og veitrafikk utgjør de i sum
86% av utslippene i Vesterålen. Det er i disse sektorene det er størst potensial for utslippskutt. Ser en på
pris for utslippskutt fremstår kutt i jordbruk som det billigste, kutt i veitrafikk nest billigst og kutt i sjøfart,
havbruk og fiske som det mest kostbare reduksjonstiltaket.

Utslipp av klimagasser 2017. Lofoten og
Vesterålen. Sektorfordelt. Indsutri, olje og gass
Energiforsyning
Oppvarming
Veitrafikk
Sjøfart

Luftfart
Annen mobil
forbrenning
Jordbruk

Figur 3. Utslipp av klimagasser i 2017 for Vesterålen og Lofoten fordelt på sektor.

6

Se https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=170&sector=-2
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3.3 Energibruk i Hadsel
I 2006 var strømforbruket i Hadsel 146 GWh. Per 2016 viser tall fra Trollfjord Nett at strømforbruket var på
173 GWh. Det er en økning på 27 GWh. Mesteparten av strømforbruket går til husholdninger og
næringssektoren.
Energibruk i Hadsel etter geografisk
fordeling 2016
Sted
Forbruk [GWh]
Stokmarknes
43,3
Melbu
43,1
Børøya
52,8
Sandnes (Langøya)
13,8
Strandlandet
5,3
(Austvågøya)
Hinnøya (Hennes
7,7
og omegn)
SUM HADSEL
173
Tabell 2. Energibruk i Hadsel etter sektor 2016. Kilde:
Trollfjord Nett.

Energibruk i Hadsel etter sektor
[GWh]

87.3

79.1

Husholdning
Næring

Figur 4. Energibruk i Hadsel etter sektor 2016. Kilde:
Trollfjord Nett.

Tabell 3. Energibruk i Hadsel etter geografisk
fordeling for 2016. Kilde: Trollfjord Nett.

4 Rammebetingelser
4.1 Nasjonale føringer
Jamfør plan- og bygningsloven §10 skal revisjon av planer som behandler klima- og energi spørsmål vurderes
minst hvert fjerde år i arbeidet med kommunal planstrategi. Handlingsprogrammet til energi og klimaplaner
skal revideres årlig.
Kommunen skal legge statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transport planlegging til grunn for arbeidet:
•
•
•
•
•

3

Potensialet for fortetting bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk
Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder
Tilrettelegging for klima - og miljøvennlige transportformer
Veksten i persontransporten skal løses med kollektivtransport, gåing og sykling
Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal
bygningsmasse og i kommunen for øvrig3. Og ambisiøse mål for utslippsreduksjon.

Se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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4.2 Nasjonale rammer
Regjeringen
fastsetter
de
nasjonale
miljømålene
hvert
år
gjennom
statsbudsjettet. Tre av de nasjonale målene
under klima er rettet inn mot reduserte
utslipp. For detaljert beskrivelse av nasjonale
miljømål se4.
•

Norge skal fram til 2020 kutte
utslippene av klimagasser tilsvarende
30 % av utslippet i 1990
• Norge skal kutte 40 % av sine klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 1990
• Norge skal være karbonnøytralt senest i 2050
Norge ratifiserte i juni 2016 Paris-avtalen, som tar sikte på å begrense den globale oppvarmingen til
maksimalt 1,5 °C. Parisavtalen5 er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense
klimaendringene.

4.3 Overordnede mål
Hadsel kommune skal følge opp det nasjonale målet om karbonnøytralitet senest 2050. Gjennom konkrete
tiltak og aktiviteter skal Hadsel kommune, i samarbeid med lokale næringsaktører, bidra til en økt lokal
produksjon av grønn energi og reduksjon av klimautslippene.
Innen 2030, skal Hadsel kommune:
•
•
•
•
•

Forankre klimaplanen i kommunen
Redusere klimautslippene i Hadsel med 50 %
Øke lokal produksjon av grønn kraft med 20 %
Forby bruk av engangsplast i alle kommunale virksomheter
Alle nyetableringer i kommunen må følge den lokale klima- og energiplanen.

4.4 Delmål
•

Hadsel kommune skal være lavutslippssamfunn i 2050. Klimagassutslippene redusert med minst 90
% innen 2050.
Historiske utslipp og utslippsmål (tonn co2)7

4
5

Se https://www.miljostatus.no/nasjonale-mal/
Se https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Parisavtalen

7 Se https://klimarisiko.kommunalbanken.no/kommuner/hadsel/
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Figur 5. Klimagassutslipp i Hadsel de siste årene, samt utslippsmål for 2030 og 2050 forutsatt at kommunen skal
oppfylle sin del av nasjonale mål. Grafene er ikke justert for opptak av CO2 i skog, dyrket mark og annen arealbruk.
Miljødirektoratet har en egen statistikk for arealbruk.

5 Bærekraftig energiløsninger
5.1 Energibehov
•
•

Industriens energibehov forventes til å øke kraftig. Dette tilskrives planlagt ekspansjon ved Skretting
og Nordlaks, samt etablering av ny industriproduksjon på Børøya.
Det ble i 2016 laget energiprognoser for Stokmarknes Trafo basert på 1 % og 3 % vekst frem til 2044.
Datakilder var SSB, Fjordkraft, Kraftsystemplan Nord-Norge (KSU) og historiske målinger i Trollfjord
Kraft. Høy elektrifiseringstakt av transportsektoren på land og sjø vil overstige 3 %.

5.2 Potensiell kraft
Det er betydelig potensiale for å utnytte mer fornybar energi innenfor Hadsel kommune. Dette gjelder
hovedsakelig utbygging av vindkraft samt noe vannkraft. Den største utfordringen med utbygginger er areal
behovet. Hensyn til biologisk mangfold, friluftsliv og landbruk vil kunne komme i veien for utbygging av ny
fornybar energi.
NVE har utarbeidet en oversikt over potensial for småkraftverk i Norge. Potensialet for Hadsel kommune er
beregnet til ca. 50 GWh8

Figur 6. Kartutsnitt fra NVE Atlas. Kartutsnittet viser potensial vann vei i
Hadsel kommune. Utbyggingskostnad beregnet til 5 kr per kWh.
Beregning utført av NVE

Andre potensielle løsninger for bærekraftige energi i Hadsel kommune:
•
•

8

Stokmarknes: vurdere mulighetene til fjernvarmetilknytning av kommunale bygg og større
bygningsmasser.
Børøya: vurdere mulighetene til etablering av et forbrenningsanlegg på 71 GWh til
energiforsyning av industri.

Se http://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_19.pdf
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•
•

vurdere mulighetene til etablering av et biogassanlegg basert på husdyrgjødsel, avfall fra
sjømatproduksjon, restprodukter fra treindustri og annet organisk avfall.
Enøk tiltak i større kommunale bygg.

5.3 Elsertifikater for grønn kraft
Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer
ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i
strømprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med
28,4 TWh.
Ordningen med elsertifikater, også kalt grønne sertifikater, er et markedsbasert virkemiddel som har til
hensikt å stimulere til økte investeringer i ny fornybar kraftproduksjon. Ordningen gjør at kraftprodusenter
etter visse kriterier, f.eks. av vindkraft eller småkraft, vil kunne motta elsertifikater som kan selges i markedet
og dermed gi høyere inntekter. Markedet oppstår ved at myndighetene pålegger strømkundene å kjøpe
sertifikater i takt med forbruket sitt. I praksis skjer dette ved at kraftleverandørene legger kostnadene for
elsertifikat inn i strømprisen.
Norge har inngått avtale med Sverige om felles sertifikatordning for utbygging av ny fornybar energi. For å
komme inn under denne sertifikatordningen må kraftverk være igangsatt innen 1.1.2020. per i dag er det
ingen kraftverk som er planlagt/omsøkt innenfor Hadsel kommunes grenser.

6 Klimaindikatorer, mål og strategi for virksomhetene
6.1 klimaindikatorer
Da det er vanskelig å lage et tilstrekkelig detaljert klimagassregnskap for kommunen, innfører vi her et sett
med klimaindikatorer som det skal rapporteres på årlig.
De som er ansvarlige for å måle indikatorene melder inn disse til kommunens miljørådgiver innen 1. mars
hvert år, slik at resultatene kan sammenstilles og legges inn i kommunens årsmelding. Det skal lages
klimaregnskapet ved bruk av data som innsamles. Det første året som rapporteringen skal gjelde for er 2020
(det vil si tall som rapporteres i 2021). Det skal måles innenfor områdene areal, transport, energi og miljø,
avfall, innkjøp og landbruk. Se vedlegg: «Vedlegg 1: Klimaindikatorer».

6.2 Mål og strategi for virksomhetene
Mål

Strategi

Bygg

•
•
•
•
•

Redusere energiforbruket i bygg
Økt bruk av lavutslippsmaterialer
Fase ut oljetanker
Øke standard/policy for nye bygg
Økt fokus på at driftspersonal skal ha
oppdatert kompetanse

•
•

Redusere utslipp fra reiser
I økende grad bruke krav til
miljøsertifisering (FSC etc)

Hadsel kommune har som mål å styre
energibruken i våre anlegg ved montering av
moderne teknologi, samt bevisstgjøring av
byggets brukere
Innkjøp
Hadsel kommune skal delta i ordningen
Samordna innkjøp i Nordland
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Vann og avløp

•
•
•

Sikre tilfredsstillende avløps og
avfallshåndtering i hele kommunen
Kommunen skal sikre forsyning av rent
drikkevann, uten helseskadelig forurensning

•
•
•
•

Videre utbygging av renseanlegg
Utbygging av kommunale avløpsanlegg
Utskifting og rehabilitering av vann og
avløpsledninger og kummer
Separering av vann og avløp i kummer
Reduksjon av lekkasjer
Vannkilder og deres vanntilsigsområder
skal beskyttes mot forurensing
Overvåking av vannkvaliteten

Samferdsel
Dempe vekst i biltrafikken – via kombinasjon av
trafikkdempende tiltak og tiltak som stimulerer

•
•

miljøvennlig transport
Mindre bruk av fossilt drivstoff
Delmål: En god samordna bolig-, areal- og

•
•

transportplanlegging vil også være en viktig
strategi for å redusere klimagassutslipp fra
transport.

Landbruk

•

Landbruket vil at kommunen skal bevare sitt

•
•
•

grønne særpreg som bærekraftig drift av skog

Redusere bilbruk i og til sentrum – «de
korte turene»
Tilrettelegge for kollektiv, sykkel og
Gåing
Tilrettelegge for at mer gods går på sjø
istedenfor på vei og med fly
Tilby alternative drivstoffkilder til fossilt
drivstoff i kommunen

Unngå utslipp fra gjødsel og
sprøytemiddel i jordbruket
Øke planting og bruk av tre
Redusere omdisponering av produktive
skogarealer, især barskogarealer

og jordbruk gir
Areal

•

Konsentrert by- og tettstedsutvikling

•

Delmål: 85 % av utbygging skal gjøres ved

•

eksisterende sosial infrastruktur
Klima og miljø

•
•
•

Hadsel kommunes mål er at den kommunale
driften blir klimanøytral innen 2030
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Redusere avstand mellom befolking og
tjenester/jobb
Legge til rette for at denne avstanden
kan gjøres med kollektiv, sykkel eller
gåing
Unngå omregulering/nedbygging av
grønnstruktur, dyrket og dyrkbar jord.
Plan for el – kjøretøy
Søke på klimasatsmidler
Formidling av temaet internt og til
lokalsamfunnet
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7 Klimatilpasning
Klimatilpasning er nødvendig for å gjøre samfunnet mer robust - både for å kunne møte framtidige
klimaendringer og for å kunne stå imot dagens ekstremvær.
Klimatilpasning bør være en del av samfunnssikkerhet og beredskapsplan til alle kommuner. Klimatilpasning
handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler.
Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av kommunens oppgaver; som hvor det
kan bygges, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør
legge til rette for og forvaltning av naturen.
Hadsel kommune må ta dette til orientering og jobbe for å tilpasse seg et våtere og varmere klima.
Klimaendringene vil også gi mer fukt og råte i bygg, forsuring av havet, havnivåstigning, minkende
snømengder, høyere og hyppigere stormflo. Dette vil påvirke både bygg og anlegg, vann og avløp,
samferdsel, landbruk og biomangfold.

7.1 Framtidens klima i Nordland
Hva slags klimaendringer kan vi vente oss? Denne klimaprofilen oppsummerer hvilke konkrete utslag
klimaendringene kan gi i Nordland fram mot slutten av århundret.
Profilen er basert på et scenario der de globale klimagassutslippene fortsetter i samme takt som de har gjort
de siste tiårene. Klimaprofilen er utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter.

Tabellen viser forventede endringer fra perioden 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer
som kan ha betydning for samfunnssikkerheten.

7.2 Hvordan kan klimarisiko ramme næringer som er viktige for hadsel?
Skatteinntekter fra innbyggerne utgjør en viktig del av kommunens budsjett. Derfor er Hadsel kommunene
avhengige av at næringslivet i minst mulig grad rammes av klimaendringene (fysisk klimarisiko) og samtidig
klarer seg godt i overgangen til et lavutslippssamfunn (overgangsrisiko).
I oversikten nedenfor har vi listet opp de næringene som sysselsetter flest i Hadsel og som vi mener kan bli
berørt av klimarisiko. Spørsmålene i tabellen er ment som et utgangspunkt for dialog med det lokale
næringslivet. Vi har forsøkt å indikere alvorlighetsgraden på et overordnet nivå, men anbefaler at man gjør
en egen vurdering av alvorlighetsgrad ut ifra den lokale konteksten. Utvalget er basert på SSBs statistikk over
sysselsetting i Hadsel (tabell 08536).
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7.3 Fiske, fangst og akvakultur

7.4 Næringsmiddelindustri

Du kan lære mer om hvordan klimarisiko ramme næringer som er viktige for hadsel innen feltene som
varehandel, sjøfart, fiske, fangst og akvakultur, jordbruk og tilhørighetstjenester9.

9

Se https://klimarisiko.kommunalbanken.no/kommuner/hadsel/
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Figur 6. viser at det i Hadsel – ved 200-års stormflo i 2090 bl.a. vil være 618 bygninger og 11 km vei som ammes10.

8 Plaststrategi
EU har nå vedtatt det varslede forbudet mot Q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler av plast.
Formålet er å bli kvitt plastartiklene som skaper mest forsøpling i hav og strandsoner i Europa.
EU avtalen skal formelt godkjennes og forbudet trer i kraft i 2020. Norge vil også bli bundet av de nye reglene.
Som en stor havbrukskommune har Hadsel etter rådmannens vurdering et særlig ansvar for å sikre at den
ressursen havet representerer behandles på en bærekraftig måte som sikrer ressursen også i fremtiden.
Hadsel kommune ønsker ikke å vente på at forbudet trer i kraft om to år og søker å innføre forbudet for
Hadsel kommunes virksomheter i denne planen.
Det er to hovedmåter å sikre at plast ikke havner i havet på. For det første å redusere bruken av plast i
samfunnet slik at tilgangen på plast blir minst mulig. På den andre side, der man ikke lykkes med reduksjon
av tilgangen, må det være å sikre at plasten som nyttes i samfunnet blir samlet inn og gjenvunnet på best
mulig måte. Dette primært gjennom materialgjenvinning, men også gjennom energigjenvinning selv om
dette er en mindre miljøvennlig metode.
Kommunens rolle er først og fremst som forbruker av artikler der plast i dag inngår. Både med tanke på det
vi selv kjøper inn, og som holdnings- og kompetansepartner for øvrig samfunn i Hadsel. Hva gjelder innkjøp
til kommunens egen virksomhet velger vi selv hva vi kjøper.

10

Se https://www.kartverket.no/
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elv om det i en overgangsfase kan være noen kostnadsøkninger knyttet til alternative materialvalg vil dette
utjevnes over tid med et stadig økende fokus på dette. Dette vil også gi lokalmiljøet tilgang til rimelige
alternativprodukter slik at effekten blir større en kommunens egne resultater.
Det vil også være viktig å lære opp barn og ungdom slik at disse kan ta kloke miljøvalg i fremtiden. Nå er både
klima, miljø og energi viktige tema i grunnskolen. Det vil likevel være viktig for Hadsel, som en
foregangskommune innen arbeidet imot plastavfall i sjø, å sikre at også dette fagområdet blir grundig belyst
gjennom skoleløpet.

9 Klimabudsjett og klimaregnskap
9.1 Hva er klimaregnskap?
Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet og Hadselsamfunnet.
Et klimaregnskap baseres på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer. Alle utslipp av klimagasser regnes
om til CO₂ - ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles kommunens fotavtrykk.
Fotavtrykket skapes på ulike nivå, fra direkte utslipp fra kilder som kommunen eier eller disponerer, for
eksempel forbruk til egne biler, maskiner, og oppvarming til indirekte utslipp knyttet til innkjøp av energi.
Man må også ta med indirekte utslipp fra kilder som kommunen ikke har kontroll over, men som likevel er
et resultat av kommunens aktivitet som for eksempel utgifter til jobbreiser og utslipp fra leverandører.
Klimabudsjett og klimaregnskap er en forutsetning for at vi skal vite om vi når målene vi har satt oss, og for
å konkretisere kommunens klimaarbeid og fordele ansvar på ulike avdelinger og enheter. Klimabudsjett og
klimaregnskap er også viktige hvis vi skal forsterke kommuneplanene med konkrete mål om utvikling mot
et lavutslippssamfunn, jf. Miljødirektoratets veileder for kommunale klimabudsjett.
Vi foreslår konkret at vi gjør som Oslo kommune, og legger inn klimabudsjett og klimaregnskap som kapittel
2 i kommunens styringsdokument og budsjett. Ansvaret for oppfølging og rapportering bør legges til
økonomiavdelingen, og følges opp på line og med samme frister som for økonomirapporteringen. Dette har
vært prøvd ut i Oslo, og anbefales også til mindre kommuner som vår.

10 Handlingsplan og tiltaksplan
Hadsel kommune ønsker å være en foregangskommune når det gjelder bruk av fornybar og lokalprodusert
energi. Denne handlingsplanen har derfor et vidt perspektiv og er delt i tiltak som fører til reduserte utslipp
fra Hadsel kommunes egen virksomhet og tiltak som fører til reduserte utslipp i Hadselsamfunnet, det vil si
fra innbyggere og næringen i kommunen.

Hadsel kommunes egen virksomhet
Bygg og eiendom

Innbyggerne i Hadsel kommune
Areal og transport

Transport i kommunale tjenester

Energibruk i bygg

Vei, vann og avløp

Forbruk og avfall

Innkjøp, forbruk og avfall

Utdanning og kunnskap
Næring
Landbruk

Se vedlegg: «Vedlegg 2: Handlingsplan med tiltakslister».
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11 Vedlegg
11.1 Vedlegg 1: Klimaindikatorer
11.2 Vedlegg 2: Tiltakslister
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Vedlegg 1: Klimaindikatorer
Ddlegg 1 (dette dokumentet samt vedlegget Handlingsplan med tiltaksplan må ses i sammenheng.
Innføring av klimaindikatorer skal hjelpe å følge opp og måle effekten av gjennomførte tiltak. I tillegg
fordeles ansvaret for å følge opp til forskjellige avdelinger og enheter.
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Figur 1. Viser hvordan man skal lese og forstå klimaindikator tabellene.

1 Område: Transport
Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Antall sykkelparkeringsplasser på offentlige steder

stk

Miljørådgiver

1

Bygde km gang- og sykkelveier

ant km

VVA-avdeling

2

Bygde km sykkelfelt

ant km

VVA-avdeling

3

Antall biler per innbygger i kommunen

stk

Miljørådgiver

4

Antall private elbiler i kommunen

stk

Miljørådgiver

5

Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Antall og andel husdyrbruk som har lagerkapasitet
til et års produksjon av husdyrgjødsel

stk og %

Landbruksrådgiver

6

Forbruk av nitrogengjødsel

kg

Landbruksrådgiver

7

Dekar ny drenert mark

dekar

Landbruksrådgiver

8

2 Område: Landbruk

Commented [SDA1]: Kan man ha som en indikator:
Mengde gods som går fra industriområdene på Børøya
på sjø og på vogntog , evt skip, vogntog, tog og fly.
Eller er indikatorene bare for å måle egen virksomhet?

Andel økologisk landbruk i Hadsel

%

Landbruksrådgiver

9

Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Strømforbruk per virksomhet og for kommunens
bygg totalt

kWh

Hadsel Eiendom eller
Trollfjord kraft

10

Andel kommunale bygg med passivhusstandar,
plusshusstandard og nullhusstandard. Og antall
kommunale bygg som er energimerket.

% og antall

Prosjektavdeling

11

Biooljeforbruk per virksomhet og for kommunens
bygg totalt

liter

Hadsel Eiendom

12

Gassforbruk per virksomhet og for kommunens bygg
totalt

liter

Hadsel Eiendom

13

Andel kommunale bygg med jordvarmepumpe

%

Prosjektavdeling

14

Antall kWh produsert ved jordvarme

kWh

Prosjektavdeling

15

Andel kommunale bygg med solenergianlegg

%

Prosjektavdeling

16

Antall kWh produsert ved solvarme

kWh

Prosjektavdeling

17

Totalt oppvarmet areal for kommunens bygg totalt

kWh

Hadsel Eiendom

18

Energiforbruk knyttet til vann og avløp

m2

Hadsel Eiendom

19

Lekkasje av drikkevann

kWh

VVA-avdeling

20

Energiforbruk til veilys

%

VVA-avdeling

21

Fremmedvann på avløpsnettet

liter

VVA-avdeling

22

Total energibruk i kommunesamfunnet

kWh

Trollfjord kraft

23

3 Område: Energi i bygg og anlegg

4 Område: Tilrettelegging for lading
Indikator

Måleenhet

Måles av

Antall ladepunkter på offentlig tilgjengelige plasser

stk

Planutviklingsavdeling

og

24

Strømforbruk til
tilgjengelige plasser

kWh

Planutviklingsavdeling

og

25

Antall ladepunkter ved kommunale arbeidsplasser

stk

Planutviklingsavdeling

og

26

Strømforbruk til ladepunkter ved kommunale
arbeidsplasser

kWh

Planutviklingsavdeling

og

27

Indikator

Måleenhet

Måles av

Andel av total boligbygging innenfor tettstedene

%

Planutviklingsavdeling

Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Antall miljøfyrtårn i Hadsel

stk

Miljørådgiver

29

Antall og andel kommunale virksomheter som er
Miljøfyrtårn

stk og %

Prosjekt avd.

30

Antall og andel
breeamsertifiserte

stk og %

HE, Prosjekt avd.

31

Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Antall miljøsertifiserte leverandører (ISO 14001,
EMAS, Miljøfyrtårn).

stk

Næringssjef

32

ladepunkter

på

offentlig

Nr.

5 Område: Areal
Nr.
og

28

6 Område: Miljøsertifisering

kommunalt

bygg

som

er

7 Område: Innkjøp

Mengde innkjøpt kopipapir for alle virksomheter og
totalt for Hadsel kommune.

kg

Innkjøpssjef

33

Andel av innkjøpte
miljømerket.

er

%

Innkjøpssjef

34

Andel innkjøpt elektronisk utstyr som er Energy Star
merket.

%

IKT-avdeling

35

Andre oppgaver
innkjøpsavdeling.

stk, %

Innkjøp

36

Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Andel skoler som rapporterer at de gjennomfører
minst en aktivitet knyttet til hvert av disse temaene:
Kildesortering og gjenbruk, energi og transport,
klima generelt.

%

Oppvekst

37

Andel barnehager som rapporterer at de
gjennomfører minst en aktivitet knyttet til hvert av
disse temaene: Kildesortering og gjenbruk, energi og
transport, klima generelt.

%

Oppvekst

38

Andel skoler som
gjenvinningsstasjon.

%

Oppvekst

39

stk

Stab og støtte

40

stk, %

Oppvekst

41

Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Totalt forbruk av bensin til kommunale kjøretøy
(egne og leasede)

liter

Tjenestekontoret
ute-enhet

og

42

Bensinforbruk pr kjørte km, kommunale kjøretøy
(egne og leasede)

liter

Tjenestekontoret
ute-enhet

og

43

som

forbruksvarer

skal

som

gjennomføres

av

8 Område: Utdanning

drar

Antall miljøkampanje
oppmøte.
Andre oppgaver som
oppvekstsektoren.

på

årlig

gjennomført

skal

besøk

og

til

antall

gjennomføres

av

9 Område: Transport i tjeneste

Totalt forbruk av diesel til kommunale kjøretøy
(egne og leasede)

liter

Tjenestekontoret
ute-enhet

og

44

Dieselforbruk pr kjørte km, kommunale kjøretøy
(egne og leasede)

liter

Tjenestekontoret
ute-enhet

og

45

Antall kjørte km med private biler i tjeneste (eks
elbiler)

km

Tjenestekontoret
ute-enhet

og

46

Antall kjørte km med private elbiler i tjeneste

km

Tjenestekontoret

47

Antall og andel kommunale elektriske biler (egne og
leasede)

stk og %

Tjenestekontoret

48

Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Avfallsmengde fra kommunale virksomheter

kg

Reno-Vest

49

Andel kildesortert avfall

%

Reno-Vest

50

10 Område: Avfall

11 Område: Fiskeri/havbruk
Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Antall fritidsbåter i kommunen

stk

Hadsel Havn

51

Farge trafikk i kommune

stk og %

Fylkeskommune

52

Mengde fisk som produseres årlig

tonn

Næringssjef

53

Commented [SDA2]:
Commented [SDA3]: Sette inn : Andelen fartøy innen
fiskeri og havbruk som går over til å bruke landstrøm,
LNG og annet mer miljøvennlig drivstoff

12 Område: Klimatilpasning
Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Områder som er kartlagt for flomsoner

dekar

Enhet forvaltning

54

Timer

Landbruksrådgiver

55

Indikator

Måleenhet

Måles av

Nr.

Områder som er kartlagt for flomsoner

dekar

Enhet forvaltning

56

Mengde engangsplast

kg

Miljørådgiver

57

liter

Næringssjef

58

Antall personer deltatt i mobilitetsuka og sykle-tiljobben-aksjonen

stk

Folkehelsegruppen

59

Antall elsykler og ladestasjoner for elsykkel.

stk

Prosjektavdeling

60

Mengde mat som kastes årlig

kg

Helsesektor

61

Komplett klimakostanalyse

%, tonn

Miljørådgiver

62

Media- og informasjon til Hadsel kommuneansatte
og Hadselsamfunnet.

stk

Stab og støtte

63

Hadsel kommunen deltar i ordningen «Samordna
innkjøp i Nordland». Skal måles med antall innkjøp
som er gjort gjennomordningen.

stk

Innkjøpsansvarlig

64

Andre
utfordrende
næøringsaktorer

stk

Næringssjef

65

Antall timer kurs eller seminar ble holdt om hvordan
klimaendringene
påvirker
biomangfold,
infrastruktur og bygninger

Område: Diverse områder

Mengde
fornybardieselstasjon
Hadselsamfunnet

oppgaver

levert

til

til

lokale

Commented [SDA4]: Andelen lokale bedrifter som går
over til mer miljøvennlig oppvarming, kjøling og
drivstoff

13 Klimapartner
For å viser at Hadsel kommune virkelig vil noe, anbefales 1) å ta kontakt med lokalt Klimapartner nettverk
Link: https://klimapartnere.no/region/nordland/ , 2) skape forankring internt i kommunen og 3) signere en
klimapartneravtale. Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom
klimaregnskap og gjennom partnernes grønne forretningsideer og beste praksis.

13.1

Hva er klimapartnere?

Lenke:
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/klimapodcast-2--privat-offentlig-samarbei dom-klimalosninger/
Det er et stort nettverk for systematisk klimaarbeid, der de samler ulike aktører på både private og
offentlige næringsvirksomhet. De har eksistert i over 10 år allerede. De jobber med to grunnpilarer;
redusere klimagassutslippse på de grønne næringsmulighetene for deres partnere
Per i dag over 120 partner-nettverk over hele landet. Disse består av ca 50/50 offentlige og private
virksomheter. Partnernettverkene vil skape en arena der begge disse to får en samhandling. Det skal være
en nøytral diskusjonsarena der man kan diskutere løsninger litt bredere, og man kan komme i kontakt med
hverandre for å finne løsninger på tvers.
Visjonen til klimapartner-nettverkene er at de regionene klimapartnere er til stede i, leverer på 1,5 graders
målsettingene. Det vil en målsetting om å halvere klimagassutslippene innen 2030 og være i netto-null
innen 2050.
Næringslivets engasjement i klimaarbeid er stadig økende. De forstår mye mer om hvilken risiko som
foreligger og hvilke frukter som kan høstes av de grønne næringene som vokser frem. Når man ser de
positive sidene og mulighetene, da hekter fler og fler seg på.

13.2





“What´s in it” for næringslivet i Hadsel?

Mange partnere ser forretningsmuligheter.
Mange vil forteller om de grønne løsningene de har til andre partnere.
Kostnadsbesparelser hvis man går systematisk gjennom virksomheten og ser hvordan man kan
redusere utslippene. Det er ofte veldig mye kostnader man kan være med på å redusere.
Hjelp til systematisk miljøstyring:
o Hjelp til å finne enkleste måte å måle egne utslipp. Det kan virke litt sånn møysommelig og
knotete at man faktisk skal måle utslippene, men de har tro på at hvis man ikke måler
utslippene så har du ikke kontroll og da klarer du heller ikke sette inn støtet der man må.
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1. Vedlegg 2: Handlingsplan med tiltakslister
1.1 Valg av tiltak
Tiltakene i handlingsplanen er vurdert ut ifra flere kriterier.
Disse kriteriene er:
•
•
•

•

•

I hvilken grad er tiltaket rettet mot områder med stor klimapåvirkning?
o De tre store klimapåvirkningene i kommunen er transport, landbruk og veitrafikk.
Gjennomførbarhet
o Kan tiltaket gjennomføres enkelt og uten store kostnader?
Grad av innovasjon
o Grad av innovasjon sier noe om hvor nyskapende tiltaket er, og dermed også noe om
spredningspotensial.
Kostnad
o Dette kriteriet er et mål på Hadsel kommunes egne kostnader ved gjennomføring av tiltaket. Merk at
dette ikke er en samfunnsøkonomisk vurdering av kostnad og nytte.
Prioritering
o Tiltakene er markert med tre prioriteringsnivåer. Høy, middels og lav prioritering.

Figur 1. Forklaring på hvordan man skal lese og forstå tiltakslistene.

Det er utarbeidet to sett med tiltakslister. Den første delen er tiltakslister rettet mot Hadsel kommunes egen
virksomhet. Og den andre delen er rettet mot Hadselsamfunnet.
Det er foreslått varierte og ambisiøse tiltak i dette vedlegget. Noen av tiltakene vil kreve store investeringsmidler, men
flere ikke vil medføre ekstra kostnad enn interne tidskostnader.
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2. Tiltakslister for Hadsel kommunes egen virksomhet
2.1 Bygg og eiendom
Bygg og eiendom

Ansvar

Frist

Prioritering

Inngår i prosjekt
kostnader

HE,
Prosjekt
avd.

Løpende

Høy

31

Ingen

HE,
Prosjekt
avd.

Løpende

Høy

11,14

Lage en sjekkliste for miljøkrav man skal ha
til entreprenørene i byggeprosjekter når det
gjelder for eksempel drivstoffbruk,
materialbruk, avfallsbehandling osv.

Interne tids-kostnader
knyttet til vurderingen

Prosjekt
ansvarlig

2018

Høy

11,14

Alle kommunale virksomheter skal
Miljøfyrtårnsertifiseres 2

Innvilget og er under
prosjektering

Prosjekt
avd.

2021

Høy

30

Det skal benyttes jordvarme på den nye
Stokmarknes skole

Inngår i prosjektkostnader

Prosjekt
ansvarlig

20182021

Middels

10, 14, 17

Hadsel kommune skal bygge det nye
Stokmarknes skolene i Passivhus. Massivtre
bør benyttes.

Inngår i prosjektkostnader

Prosjekt
ansvarlig

20182021

Middels

11

Alle kommunale bygg over 1000 m2, skal
energimerkes3

15.000 kr for SIMIEN
lisens

Prosjektingeniør

Løpende

Middels

11

Hadsel kommune skal realisere minst ett
nullenergibygg eller plussbygg i løpet av 5 år.

Inngår i prosjektkostnader

Prosjekt
ansvarlig

2025

Høy

Det skal stilles krav om fossilfri oppvarming i
alle leieavtaler kommunen inngår

Ingen

HE

2021

Middels

Utfasing av oljefyr og elkjele på Innlandet og
Sandnes skole. Omlegging til jordvarme.

Innvilget og er under
prosjektering

HE

2021

Høy

Hadsel kommune skal tilpasse anlegg for
sentral driftskontroll, for å redusere energiog effektbruk, samt gjennomføre tiltak og
optimalisere eksisterende bygg.

Inngår i driftskostnader

HE

2024

Middels

15, 16, 17

Hadsel kommune skal lage oversikt over
formålsfordelt energibruk i kommunale bygg
og innføre energiledelse (iht. ISO 50001) i
kommunen

Inngår i
prosjektkostnader

HE

2021

Middels

16, 17

Hadsel kommune skal sørge for at alle
kommunale bygg er tilrettelagt med trygg
sykkelparkering under tak. Forholdsvis lave
kostander. Viktig for å oppnå en større
sykkelandel.

Inngår
i
kostnader

HE

2024

Middels

10, 16, 17

Breeamsertifisering eller tilsvarende skal
vurderes i alle nye byggeprosjekter1
Man skal alltid oppfordre leverandør til å
levere livsløpsanalyse for de materialene
som brukes i nybygg og i
renovasjonsprosjekter i kommunal regi.
Denne skal veie tungt i utvelgelsen av
materialer.

Samlet
2020-2024

kostnad

prosjekt
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Måles
av
indikator nr.

16, 17
-

15

3

1BREEAM-NOR

er den norske tilpasningen av det internasjonale
miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM – Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy
for bærekraftige bygninger. Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass,
Good, Very Good, Excellent og Outstanding.
2Miljøserifisering

er ekstern verifisering av miljøledelses-systemet som gir
omverden sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin
påvirkning på det ytre miljøet. Hadsel kommune har vedtatt
Miljøfyrtårnsertifisering av kommunen. Og prosjektet har startet.
3Forskrift

om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg
ble vedtatt 18. desember 2009, og trådte i kraft 1. januar 2010.
Energimerkeforskriften er hjemlet i energiloven.
Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattest
er også obligatorisk for alle nybygg, og skal være en del av markedsføringen ved
salg og utleie av boliger og yrkesbygg. Energimerket forteller deg noe om hvor
mye og hvilken type energi som leveres bygget. Energikarakteren går fra A til G,
hvor A er den beste karakteren. Oppvarmingskarakteren er en fargeskala fra rød
til grønn, hvor grønn er best. Kilde: Energimerking.no. Ved å kjøre SIMIEN
simulering, kan man finne ut varmetapet i bygget. Og dermed i gang sette tiltak
som etter-isolering eller utskifting.

2.2 Transport i kommunale tjenester
Kommunen har en lang vei å gå i å redusere transport i kommunal tjeneste. Det bør vurderes kjøpe av elbiler til
kommunale tjenester.
Og legge bedre til rette for bruk av kollektivtrafikk, gange og sykkel i tjeneste, samt til og fra jobb. Hadsel kommunes
hjemmetjenester benytter i dag 32 biler. Kommunen brukte over 350 000,- NOK i 2017 i drivstoff utgifter.
Transport i kommunale tjeneste

Samlet kostnad
2020-2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

Hadsel kommune skal vurdere å bygge
en fornybardieselstasjon på Børøya for
kommunens egne kjøretøy (tjeneste
biler og biler til Ute-enhetet)1

900.000 kr for en
14 m^3 2

Prosjekt avdeling

Løpende

Høy

42, 44

Innen 2030 skal 80 % av alle kommunale
eide og leide biler være
nullutslippsbiler.

Utredes

Innkjøpsansvarlig

2030

Høy

24, 47

60.000

Miljørådgiver

Løpende

Høy

42, 44

Hadsel kommune skal kjøpe elsykler til
disposisjon for ansatte på rådhuset.
Vurdere å kjøpe inn elsykler også til
andre enheter.

60.000 kr

Innkjøpsansvarlig/

2021

Middels

42, 44

Kjøpe elbil til disposisjon for bruk i
kommunale tjenester som på rådhuset.

800.000 kr

2019/2021

Middels

46, 44

Hadsel kommune skal vurdere løpende
utskiftning av bilparken, der det er
mulig, til elbil for alle tjenester

Utredes

Løpende

Høy

46,44

Hadsel kommune skal vurdere å innføre
støtte til klimavennlig transport for
elever - for eksempel busskort og
kilometergodtgjørelse for sykkel.
Utfordre elever til å sykle. De mest
syklende 6 elever belønnes med elsykkel. 3 til Melbu skole og 3 til
Stokmarknes skole.

miljørådgiver

Innkjøpsansvarlig/
miljørådgiver
Innkjøpsansvarlig
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Hadsel kommune skal etablering av
ladestasjoner til kommunale
tjenestebiler.

900.000 kr

Prosjektavdeling

2021

Middels

26, 27

Hadsel kommune skal ikke tillate
tomgangskjøring av kommunale
kjøretøy. Ingen kostnad

Ingen

Alle

Løpende

Liten

-

Hadsel kommune skal utarbeide en
ladestrategi som skal gjenspeile seg i nye
anskaffelser av kjøretøy og drift av
kommunens bil- og maskinpark.4

Interne
tidskostnader

Miljørådgiver/

Løpende

Middels

-

Innfasing
av
elektriske
eller
biogassdrevne renovasjonskjøretøy i
Hadsel kommune. Klimasats-midler kan
søkes til anskaffelsen.

Utredes

HK og Reno-Vest

Løpende

Middels

-

Prosjektavdeling

Dersom praktisk mulig skal møter, kurs, Ingen
Miljørådgiver
Løpende
Lav
seminarer m.v gjennomføres som
videokurs eller telefonkonferanser.
2En fornybar, syntetisk diesel, importert av Eco-1. Består blant annet av fisk- og slakte- og planteavfall, som ikke er egnet til menneske- eller
forproduksjon, samt tallolje fra papirproduksjon, samt flis. Dette reduserer lokale utslipp kraftig, samtidig som det ikke fører til økt CO2konsentrasjon i atmosfæren. Produseres i Finland av Nestle.
3Det

vil koste ca. 1.100.000 NOK (inkl. mva.) for etablering av pumpestasjon på 14 m3 (14.000 liter). Deretter koster det ca. 160.000 NOK (inkl.
mva.) for å fylle på dieseltanken.
4Investerings-kostnader

for etablering av ladeinfrastruktur vil kunne kompenseres fullt ut med lavere driftskostnader - Overgang fra fossil til
elektrisk drift i 30 av kommunens kjøretøy vil kunne gi en utslippsreduksjon i størrelsesorden 40 tonn CO2/år. - Dette tiltaket harmonerer også
med kommunestyrets vedtak 12.12.2021 (Kommunen skal kun kjøpe utslippsfrie biler, der dette er mulig med tanke på bruksmønster.)

2.3 Vei, vann og avløp
Flere av tiltakene skissert i denne vil føre til betydelige energibesparelser, blant annet ved reduksjon av andel
fremmedvann til renseanlegg, utskifting av gamle pumpestasjoner og reduksjon av vannlekkasjer.
VVA

Utarbeide strategidokumentet «Effektiv og
bærekraftig avløpshåndtering» som
fokuserer på gjenbruk av ressurser (for
eksempel mulighet for lokale
kretsløpsanlegg der regnvann kan brukes
til toalett og gjenbruk av gråvann og
svartvann til for eksempel produksjon av
kompost)

Samlet kostnad
2020 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

200.000 kr1

Ute-enhet

2021

Middels

19

Alt av veibelysning skal skiftes ut til led

14.000.000 kr

Ute-enhet

2021

Middels

21

Lekkasjer på vann nettet skal reduseres
med 20 % i løpet av de neste 10 årene2

Inngår i årligbudsjett

Ute-enhet

2028

Lav

20

Fremmedvann på avløpsnettet skal
Inngår i årligbudsjett
Ute-enhet
2028
Lav
22
reduseres med 30 % i løpet av de neste 10
årene
1
Kostnaden er kun for utarbeidelse av strategidokumentet. Per i dag er det ingen avløpsnett for returavløpsvann. Etableringen vil være enormt
kostbart. Dokumentet skal undersøke muligheten for bruk av avløpsvannet til fjernvarme.
2

Det er mye lekkasjer i vann nettet per i dag. Og det bor utbedres.
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2.4 Innkjøp, forbruk og avfall
Innkjøp, forbruk og avfall

Samlet kostnad
2020 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

Utarbeide en miljøveileder for innkjøp i
Hadsel kommune

Interne tidskostnader

Innkjøpsansvarlig

2021

Høy

42

Ved innkjøp bør miljømerkede varer
velges der dette er tilgjengelig1

Ingen

Alle

Løpende

Høy

34

Ved innkjøp av elektronisk utstyr bør det
alltid velges Energy Star merkede
produkter eller tilsvarende der disse er
tilgjengelige2

Ingen

IKT

Løpende

Middels

35

Man skal oppfordre leverandører av
varer og tjenester til å levere
klimagassregnskap (spesielt for
transport)

Interne tidskostnader

Innkjøpsansvarlig

Løpende

Middels

Kartlegging av matsvinn blant
kommunens institusjoner

50.000 kr

Helsesektor

2021

Middels

61

Forby bruk av engangsplast i alle
kommunale virksomheter

Ingen

Kommunestyret

2021

Høy

57

Innføre <<Kildesorteringsdag>> på alle
skoler i kommunen i samarbeid med
Reno-Vest.

Ingen

Oppvekstsektor

Årlig

Høy

57

Delta i ordningen Samordna innkjøp i
Nordland3

Kostnader
knyttet til
prosjekt

Innkjøpsansvarlig

2021

Høy

64

Hadsel kommune skal ved anskaffelser
med potensiell større miljøpåvirkning,
både lokalt og andre steder, vekte miljø
med minimum 40 %.4

Ingen

Innkjøpsansvarlig

Løpende

Middels

Hadsel kommune skal tilby fullverdig
vegetaralternativ i all kommunal
matservering.5

Ingen

Helse og
omsorgssjef

Løpende

Lav

-

Hadsel kommune skal benytte
økologiske eller lokalproduserte
matvarer i kommunal matservering, så
langt det lar seg gjøre.6

Ingen

Helse og
omsorgssjef

Løpende

Lav

-

Hadsel kommune skal oppfordre alle
barnehager og skoler til å ha fokus på
matsvinn.

Ingen

Oppvekstsjef

Løpende

Lav

-

Hadsel kommune skal gjennomføre
kampanje (ev. sammen med andre
aktører) for å redusere matsvinnet i
kommunen.

Lav estimert
kostand.

Miljørådgiver

Løpende

Lav

-

Hadsel kommune skal sette krav om
kildesortering av matavfall, papp/papir,
glass/metall og plast fra alle kommunale
bygg. (I tråd med kommunestyrets
vedtak 12.12.2021.)

Interne
tidskostnader

Miljørådgiver

Løpende

Lav

-

-

57, 64

1Miljømerking av varer kan hjelpe oss forbrukere til å velge produkter som er

minst miljøskadelige. Svanemerket og Debiomerket er offisielt godkjente
miljømerker.
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2Energy Star merke er: Energy Star er en amerikansk, myndighetsbasert merkeordning som er i ferd med å gjøre inntog i EU. Merket finnes på

energieffektivt kontorutstyr, datamaskiner, monitorer, bygningsmaterialer og VVS-utstyr.
3

Samordna innkjøp i Nordland1: Samordna innkjøp i Nordland felles
innkjøpsreglement skal sikre at kommunens ressurser blir effektivt utnyttet samt at
anskaffelser blir foretatt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bystyrets vedtak.
annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for de kommunale foretakene.
Sortland og Øksnes kommune blant deltakerne i ordningen.

Der

4Større

miljøpåvirkning defineres i anskaffelsesstrategi. Kostnad: Avhengig av type anskaffelse og utforming av tildelingskriterier. Typisk
merkostnad for anskaffelsen vil kunne være 1-10 %. - Kan gi store utslippsreduksjoner for anskaffelsen, i størrelsesorden 40-90 % av de totale
utslippene. 5Lave eller ingen merkostnader for kommunen - Valg av vegetaralternativ vil ha et vesentlig lavere klimafotavtrykk enn et
kjøttbasert alternativ. 6Typisk merkostnad for økologiske matvarer vil være 30-50 % - Utslippseffekten ved bruk av økologiske eller
lokalproduserte matvarer vil variere stort, men har flere miljømessig positive sider.

2.5 Utdanning
Utdanning

Gjennomføre kurs for alle lærere i
kommunen om miljø og klima. Kurset
omhandler hvordan lærere skal veilede og
engasjere barna i kildesortering. Planen skal
inkludere barnehagelærer.
Felles <<Strandryddedag>> i samarbeid
med Reno-Vest.

Samlet kostnad
2020 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

100.000

Oppvekst

Løpende

Middels

44

50.000

Oppvekst

Årlig

Middels

44

2.6 Plastavfall
Plastavfall

Hadsel kommune innfører EUs forbud mot
engangsartikler i plast i egen organisasjon
Hadsel kommune implementerer i sitt
innkjøpsreglement konkrete forbud om
bruk av engangsartikler i plast også hos
underleverandører
Hadsel kommune etablerer
informasjonssider der alternativer til plast
presenteres, og sørger for kunnskap til
befolkningen slik at de kan gjøre kloke
plastvalg i sine liv
Hadsel kommune skal gå over fra bruk av
plast til biologiske emballasjealternativer i
hele sin virksomhet. Det er særlig viktig at
dette etterfølges på Rådhuset og i politiske
møter. Usikre merkostnader.
Kostnadsbildet kartlegges ved revidering
av planen. Tiltaket har en begrenset
miljøeffekt, men er viktig for å skape nye
1

Samlet kostnad
2020 - 2024
100.000

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

Oppvekst
2021

Middels

57

Innkjøps
Interne tids-kostnader

2021

Høy

63
Interne tids-kostnader

Stab og
støtte

Løpende

Middels

Utredes

Stab og
støtte

Løpende

Lav

63

Se http://www.siis.no/
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holdninger og forankre miljø- og
klimaarbeidet i kommunen.

2.7 Klimaregnskap
Klimaregnskap

Det skal gjennomføres et komplett
klimakostanalyse både for Hadsel
kommunes egen virksomhet og
Hadselsamfunnet.1
Hadsel kommune skal etablere et
forpliktende klimabudsjett og
klimaregnskap fra og med 2021.

Samlet kostnad
2020 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

200.000

Miljørådgiver

2021

Høy

62

150.000

Miljørådgiver

2021

Høy

62

2.8 Miljøledelse
Miljøledelse

Hadsel kommune skal utarbeide en
oversikt over relevante vedtak fra
kommunestyrets tidligere behandlinger
angående klima-, miljø- og energitiltak.
Oversikten skal legges ved planen. Bør
dekkes innenfor eksisterende budsjett.
Har ingen direkte miljøeffekt, men vil
kunne gi et bedre grunnlag for videre
arbeid med relevante temaer.

Samlet kostnad
2020 - 2024

200.000

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

Miljørådgiver

2021

Høy

-

Hadsel kommune skal fremheve
Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter
gjennom utdeling av sertifikater i
forbindelse med kommunestyremøter.
Ingen kostnad. Vil kunne gi god
smitteeffekt å løfte frem de gode
eksemplene.

Interne
kostnader

tids-

Miljørådgiver

Løpende

Høy

-

Hadsel kommune skal aktivt bruke media
for å informere om kommunens
miljøarbeid.

Interne
kostnader

tids-

Miljørådgiver/

Løpende

Middels

-

kommunikasjon

3. Tiltakslister for innbyggerne i Hadsel
3.1 Areal og transport
Hadsel kommune har tradisjonelt vært en bilbygd, der avstander har ført til at de fleste velger bil når de reiser rundt
i kommunen, eller pendler ut og inn av kommunen.
Kommunen bør utfordre lokale drivstoff leverandører til å levere fornybar diesel. Fornybar diesel er klimanøytral
energi og tilfører ikke atmosfæren et netto tilskudd av CO2. I tillegg reduseres de lokale utslippene sterkt. Fornybar
diesel kan brukes i vanlige dieselmotorer og bør være et tilbud både til tjenestebiler og til innbyggere.
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Areal- og transport

Samlet kostnad
2020 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

Utfordre lokale drivstoff leverandører
til å etablere en fornybardieselstasjon

Ingen

Næringssjef

Løpende

Høy

58

Delta i mobilitetsuka1

50.000 kr

Folkehelsegruppen

Årlig

Høy

59

Det skal lages en strategi for
miljøvennlig og fornybar
energiforsyning i kommunen

400.000 kr

Avdeling for plan,
bygg og oppmåling og
miljørådgiver

Løpende

Middels

23

Delta i sykle til jobben-aksjonen2

50.000 kr

Kulturadministrasjon/
Folkehelsegruppen

Årlig

Høy

56

Vurder innkjøp av elektriske bysykler til
sykkelpool for å leie ut til turister3

200.000 kr

Prosjekt avdeling

Løpende

Høy

59

Hadsel kommune skal etablere
ladestasjon for elsykkel

500.000 kr

Prosjekt avdeling

Løpende

Middels

59

Sykkelveiutbygging mellom
Stokmarknes og Melbu4

15.000.000 kr

Fylkeskommune

Løpende

Høy

3

Vurdere muligheten for å opprette en
fornybar dieselstasjon for båter på
Stokmarknes kai

Utredes

Hadsel Havn KF

Løpende

Høy

58

Hadsel kommune skal etablere
landstrøm for hurtigrute, godsfartøy
(kysttrafikk) og fiskebåter

Utredes

Hadsel Havn KF

Løpende

Høy

-

Hadsel kommune skal bidra til at det
etableres hurtigladestasjoner for elbiler på Stokmarknes/Børøya, på
Melbu, på Kvitnes/Hennes og på
Fiskebøl/Strønstad.

Ingen

Prosjektavdeling

Løpende

Høy

3, 59

Ingen / interne
tidskostnader

Hadsel Havn

Løpende

Middels

56, 59

Finansieres ved å
søke klimasatsmidler.

Stab og støtte

Løpende

Lav

58, 23

Landbruks-kontoret/
Miljørådgiver

Løpende

Middels

29

Løpende

Middels

-

23

Hadsel kommune skal gi føringer
(gjennom Eierskapsmeldingen) for
Hadsel Havn å innføre differensiert
havneavgift for å premiere skip med
lave utslipp ved kai (Environmental
Port Index - EPI).5
Be Nordland fylkeskommune uUtrede
muligheten for at hurtigbåten i
fremtiden kan driftes på LNG, hydrogen
eller elektrisitet.
Myrområder skal bevares som naturlig
karbonbinder, erosjonsdemper og
flomsikrer, og skal ikke dreneres til
verken næringsformål eller dyrkning (jf.
St.Prop. 39 L (2018-2021).
Be Nordlands fylkeskommune innføre
hybridferger og hurtigbåter som bruker
elektrisitet og LNG i Vesterålen

Interne

Miljørådgiver/

tidskostnader

Politisk arbeid

Hadsel kommune skal skjerpe
vurderinger etter naturmangfoldloven i
alle saker og planer som berører areal
og miljø. Lave kostnader for
kommunen. Vil kunne gi middels god
miljøeffekt.

Interne
tidskostnader

Landbruks-kontoret/
Miljørådgiver

Løpende

Middels

Hadsel kommune skal tilrettelegge for
at mer gods går på sjø istedenfor vei og
fly

Utredes

Hadsel Havn/

Løpende

Høy

-

Miljørådgiver
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1Mobilitetsuka

er et europeisk initiativ som arrangeres hvert år i perioden 16.-22. september. Målet er å motivere innbyggerne til økt bruk av
miljøvennlig transport og mindre bilbruk i byer og tettsteder. Mobilitetsuka skal ledes av folkehelsegruppen.

Sykle til jobben-aksjonen varer 19.april - 17.juni. Det er gratis å delta i aksjonen for alle kommuner i Nordland. Aksjonen skal gjennomføres av
folkehelsegruppen. 3Skal gjennomføres i samarbeid med Corner Sport AS. 4Det er fylkeskommunen som har ansvar for sykkelveiutbygging langs
fylkesveien. 4Ingen kostnader dersom lavere havneavgifter balanseres med høyere avgifter for skip med ulikt utslippsnivå - Forutsatt at
ordningen innrettes hensiktsmessig, anslås det at tiltaket kan redusere om lag 25 prosent av klimagassutslippene knyttet til cruisevirksomheten
i havn.
2

3.2 Energibruk i bygg
Energibruk i bygg

Kommunen skal skaffe seg oversikt over
alle som fortsatt bruker fossilt brensel til
oppvarming.
Gjennomførte
innbyggermøte for å informere om
hvordan man kan kvitte seg med oljefyren
og hvilke fornybare alternativer som
finnes.

Samlet kostnad
2022 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

30.000 kr

Miljørådgiver

2021

Høy

-

Det skal lages en strategi for miljøvennlig
og fornybar energiforsyning i kommunen

400.000 kr

Miljørådgiver

Løpende

Middels

23

Kjøpe inn et varmekamera for utlån til
innbyggerne1

Ingen

Hadsel brann og
redning

2021

Høy

23

Grønt tak2: kommunen skal vurdere grønt
tak i alle fremtidige byggeprosjekter.
Både nye og ombyggingsprosjekter.

Inngår i prosjekter

Prosjektavdeling

Løpende

Middels

63

Vurdere bruk av energibrønner til
oppvarming (mulig det passer inn
tidligere i kommunale bygg)

Inngår i prosjekter

Prosjektavdeling

Løpende

Høy/middels

10, 15, 23

1Ett av problemene i tilknytning til energitap fra bygninger, er varmetap gjennom utettheter

i bygget. Ved
tiltak. Hadsel
kontakte

bruk av varmekamera, kan man lokalisere hvor i bygget varmet tapes og dermed i gang sett
brann og redningsenheten har flere typer varmekameraer. Innbyggerne i Hadsel kan
Hadsel brann og redningsenheten for å låne kameraet.
2Grønt tak: fremtidig byggeprosjekter bør vurdere grønntak. Dette er et godt tiltak og

økonomisk
beskyttende

gunstig arealbruk. Dette gjelder spesielt industribygninger med flattak. Grønt kan være
for taket, både i forhold til UV-stråling og temperatur.

3.3 Forbruk og avfall
Myndighetene og matbransjen i Norge har i mai 2015 undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn.
Initiativet skal bidra til å redusere miljø- og ressursproblemene knyttet til svinn av mat i Norge og fremme en bedre
utnyttelse av maten. Matsvinn er et tema både i Norden og i EU.
Forbruk og avfall

Samlet kostnad
2020 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

Holde informasjonsdag i samarbeid med
Reno-Vest for Hadselsamfunnet.

Ingen

Miljørådgiver

2021

Middels

49, 50

Hadsel kommune skal innføre /vedtatt
en lov som forbyr matbutikker å kaste
eller ødelegge usolgt mat.

Ingen

Kommunestyret

2021

Høy

-
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Hadsel kommune skal utrede etablering
av biogassanleggsom bruker avfall fra
landbruk, sjømat og annet organiskavfall

Utredes

Miljørådgiver/
prosjektavdeling

20202022

Middels

23,

3.4Utdanning
Skolenespiller stor rolle i kampenmot klimaendring.Skoleneer en arenahvor elevenetilegne segvanerog verdier
de har med segi voksenlivet. Kommunenmå ta større ansvarog formidler informasjontil innbyggerne.
Utdanning

Samletkostnad
2020 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

Gi ut jevnlige «klimatips» for innbyggerne Interne tidskostnader Stab
og
på nettsider og facebooksidereller andre knyttet
til støtte/
sosialemedier.
utarbeidelse
Miljørådgiver

Løpende Høy

34

Gjennomføre en årlig kampanje med
forskjellige temaer innen energi og klima.

Årlig

55

100.000kr

Miljørådgiver/

Høy

Teknisk
hovedutvalg

3.5Næring
For å kunneklare å oppnåmålenesom fastsettesi denneplanen,må kommunen,innbyggerneog næringslivet
samarbeidegodt. Flereog flere virksomheteri kommunenmiljøfyrtårnsertifiseres.
Av virksomhetersom alleredeer sertifisert, kan det nevnesblant annet VinmonopoletAS,HelseserviceEngrosAS,
Andrikkenhotell og HadselByggog VedlikeholdAS.I tillegg kan det nevnesat virksomhetersom HanesethElservice
ASog Hadselvideregåendeskoleer under prosessfor å miljøsertifiseres.

HelseserviceEngroser et av virksomhetenei kommunensom Vinmonopoletpå stokmarknesble miljøsertifiserti 2012.
er miljøsertifisert.

Næring

Jobbe for å miljøfyrtårnsertifisere private
virksomheter

Samletkostnad
2020 - 2024
Ingen

Ansvar

Næringssjef

Frist

Prioritering

Løpende Høy
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Måles av
indikator
nr.
29

1
1

Oppfordre alle eiere av private næringsbygg
å avvikle fyring med fossilt brensel

Ingen

Næringssjef

Løpende

Høy

Understøtte etablering og virksomhet som
gjør at næringslivet går over til fornybar
energi som drivstoff

Ingen

Miljørådgiver

Løpende

Middels

-

Legge til rette for at større del av
skipstrafikken skal kunne benytte seg av
lav- eller nullutslippsløsninger i Hadsel

Utredes

Hadsel havn/

Løpende

Høy

-

Oppfordre lokale matbutikker til å tilby
papirposer i stedet for plastposer.

Ingen

Næringssjef

Løpende

Høy

65

Interne tidskostnader

Næringssjef

Løpende

Høy

65

Hadsel kommune skal stille krav om
landstrøm for nye arealer for oppdrett og
havner, samt ved oppgradering av
eksisterende anlegg. Hadsel kommune skal
stille krav om landstrøm for nye arealer for
oppdrett og havner, samt ved oppgradering
av eksisterende anlegg - Vil kunne gi god
utslippsreduksjon i forhold til kostnadene.

65

miljørådgiver

3.6 Landbruk
Den kommunale landbruksforvaltningen stimulerer på flere måter for å redusere klimagassutslipp og legge til rette
for økt og mer miljøvennlig matproduksjon.
Landbruk

Samlet kostnad
2020 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

Tilrettelegge for og oppmuntre til økt andel
økologisk jordbruk lokalt

Ingen

Landbrukskontoret

Løpende

Høy

9

Leiejords-kjøring skal kartlegges

Utredes

Landbrukskontoret

Løpende

Middels

9

Jord i god hevd – enten økologisk eller
konvensjonelt – får mere avling per areal –
bygge opp humus i jorda

Utredes

Landbrukskontoret

Løpende

Middels

9

3.7 Havbruk og Fiskeri
Fiskeri og havbruk er to av de viktigste næringsvirksomheter i hadsel kommune. Det er stort forbedringspotensial.
Fiskeri/havbruk

Samlet kostnad
2020 - 2024

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

El. forsyning på Stokmarknes og Melbu kai

Utredes

Hadsel Havn
KF

Løpende

Høy

51

Hadsel havn skal utrede landstrøm til
hurtigrute og øvrig fartøy

Utredes

Hadsel havn
KF

Løpende

Høy

51

Fylkeskommune bør kartlegge ferjetrafikk

Utredes

Fylkes
kommune

Løpende

Middels

52

Større andel av sjømatvarer skal gå fra
Hadsel på sjø istedenfor vei og fly

Utredes

Hadsel
kommune/

Løpende

Høy

-

Miljørådgiver
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Hadsel kommune skal be Fylkesmannen gi
jevnlige tilbakemeldinger til kommunen
når miljøundersøkelser er foretatt rundt
oppdrettsanlegg i kommunen.

Interne tidskostnader

Fylkes
kommune

Løpende

Middels

52

3.8 Klimatilpasning
Klimatilpasning

Samlet kostnad
2021-2022

Ansvar

Frist

Prioritering

Måles av
indikator
nr.

Vurder kartlegging av lokale flomsoner for
200 årsflom.

300.000 kr

Plan, bygg og
oppmåling,
VVA,
beredskap og
miljørådgiver

20212021

Høy

54

Kommunen skal sikre klimatilpasning i all
arealplanlegging

Interne tidskostnader

Plan, bygg og
oppmåling

Løpende

Høy

-

Hadsel kommune bør øke kompetansen
om klimaendringer i landbruket

Utredes

Landbrukskontoret/
Miljørådgiver

Løpende

Middels

-

Tilegne oss kunnskap om hvordan
klimaendringene påvirker biomangfold,
infrastruktur og bygninger

Utredes

Landbrukskontoret/
Miljørådgiver

Løpende

Middels

-
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Innspill til klima-, miljø og energiplan
Innkomme innspill 1
Jeg viser til artikkel i media fra folkemøte om klimaplan sist uke.
Jeg har følgende innspill å komme med:
Det er viktig at man forholder seg til nasjonale mål og ikke går ut over disse.
Klimamål ut over nasjonale føringer vil være hemmende for utviklingen av kommunen og for
næringslivet. Dersom man går ut over nasjonale føringer vil man ikke ha verktøy for å regulere dette.
Med vennlig hilsen

Sivilingeniør Bård Sørensen AS
Kommentar til innspill nr. 1
Innspillet er tatt til følge. Klimamålene er justert i hovedplanen, kap. 4.3 Overordna mål.

Innspill nr. 2
Vedlagt følger høringsuttalelse til klima- og energiplan. Høringsfristen var utsatt til i dag, 3. mars
2020. Imidlertid var saken borte fra internettsiden til kommunen, sannsynligvis fordi fristen
opprinnelig var satt til 26. februar, før den ble utvidet. Vedlagt følger høringsuttalelse til planen,
forfattet at Torbjørn Moldestad, Torbjørn Asphaug Skoglund, Jenny Danenbarger, John William
Danenbarger og Helle Nyvold. Jeg legger den ved som pdf, men den kan fås som word ved
forespørsel. Med vennlig hilsen Jenny Danenbarger

Høringsuttalelse til
Klima- og Energiplan for Hadsel Kommune 2019-2022 MDG.pdf

Kommentar til innspill nr. 2
Innspillingene er tatt til følge. Endringene gleder:
1.
2.
3.
4.

Utslippsmål i pkt. 4.3
forankring av klimaplanen i kommunen som et overordnet mål i pkt. 4.3
Klimabudsjett og klimaregnskap
Endringsforslag og forslag til nye, konkrete klimatiltak

Innspillet er et dokument på totalt 9 sider. Over 95 % innspillene er tatt til følge. Dokumentet er
vedlagt her.
Innspillet som ikke er tatt med fra MDG sin høringsuttalelse er innspill om klimapartner.
Begrunnelsen er at Hadsel kommune deltar allerede i flere klimanettverk både nasjonalt og lokalt.
Nettverkene er:
1.
KS kommunenettverk om klima tilpasning 2019-2020. Kommunesektorenes Organisasjon har
opprettet et klimatilpasnings nettverket på nasjonal basis med flere samlinger årlig. Hadsel
kommune er deltager.

2.
Klimanettverket i Vesterålen. klimasamarbeid mellom kommunene i Vesterålen. Samarbeidet
startet i 2019.
3.
Plan for miljø og avfall i regi av Reno-Vest. Formålet med planen er å ha et felles verktøy i
forbindelse med miljøspørsmål, som redusering av plastforbruk og forsøpling.

Folkemøte
Onsdag 26.02.2020 kl. 20-22 ble det gjennomført folkemøte. Det var totalt 23 personer som møtt
opp i folkemøtet.
Saksbehandler ga presentasjonen av planen og åpent salen for diskusjon. Det ble enighet om at folk
skulle sende inn sine innspill skriftlig etter møtet.

Høringsuttalelse til Klima- og energiplan for Hadsel kommune 2019-2022
Vi har tatt utgangspunkt i miljødirektoratets anbefalinger og regionale foregangskommuner på
miljø og klima. Basert på dette har vi følgende innspill til klima- og energiplanen (klima-, miljøog energiplan?) for Hadsel kommune:
1.
2.
3.
4.
5.

Utslippsmål på linje med regjeringens 2030 og 2050-mål
Forankring av klimaplanen i kommunen som et overordnet mål i punkt 3.3
Etablering av klimaregnskap og klimabudsjett som et overordnet mål i punkt 3.3
Andre endringsforslag i selve plandokumentet
Endringsforslag og forslag til nye, konkrete klimatiltak

1. Utslippsmål
Kommunen skal redusere klimautslippene med 20 % innen 2023 og 40% innen 2030 –
lavutslippssamfunn i 2050. – Tromsø har til sammenligning mål om 50% innen 2025 og 85%
innen 2030. Regjeringens oppdaterte klimamål er å redusere utslippene med 50-55% innen
2030 (jf. klimamålene til Parisavtalen 7. feb 2020) og være et lavutslippssamfunn innen 2050
med opptil 90% reduserte utslipp (jmf stortingsmelding. 41). Vi mener at ambisjonsnivået til
Hadsel minimum bør ligge på linje med Regjeringens mål, helst litt over. Dette var også
tverrpolitiske signaler gitt i folkemøtet som ble arrangert i kommunen 26. februar.
2. Forankring av klimaplanen i kommunen som et overordnet mål i punkt 3.3
Det aller viktigste for å nå et mål om endret klimautslipp, er å sikre en forankring i kommunen,
både politisk, i næringslivet og hos befolkningen. Noe av det viktigste for å få til en slik
forankring er å kjøre prosesser for å etablere en forståelse både i kommunestyret,
administrasjon og befolkningen forøvrig av hvorfor omstilling til et lavutslippssamfunn er viktig,
og hvordan derfor at Hadsel kommunen forholder seg til denne omstillingen. Hva skal vi
egentlig?
Miljødirektoratet anbefaler at kommunene legger opp til en prosess med en strategisk plattform
for omstillingsarbeidet, med aktiv involvering og eierskap i kommunestyret. Plattformen bør
rettes mot å gi politiske føringer både for arbeidet i lokalsamfunnet (den geografiske
kommunen) og for hvordan kommunen som organisasjon skal forholde seg (selve driften av
kommunen). I arbeidet med en slik plattform anbefales det å legge opp til en bred prosess med
både eksterne aktører (klimapartner-nettverk), kommunens egne virksomheter og innbyggere.
På denne måten oppnår man at det ikke bare blir “skrivebords-mål”, men “forankrede mål”. Det
er viktig at denne planen kommunen nå vedtar, ikke blir lagt i en skuff.
Hadsel kommune bør prioritere forankring og kvalitet i prosesser knyttet til omstillingsarbeidet.
Dette er samtidig ikke til hinder for å planlegge og gjennomføre klimatiltak parallelt, spesielt når
dette ikke binder opp kommunens handlingsrom (lock-in).
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Vi anbefaler at Hadsel kommune legger til rette for at organisasjonen deltar aktivt i
omstillingsarbeidet. For kommunen betyr det blant annet organisasjons- og lederutvikling rettet
mot å ta en aktiv rolle i det lokale omstillingsarbeidet. Dette vil få betydning for organisering av
kommunens virksomhet både når det gjelder permanente ansvarsområder (basis) og prosjekter,
programmer, nettverk, samt fristilte enheter, foretak og nettverk. Samtidig vil det være behov for
kompetanse i arbeid med komplekse og tverrfaglige problemstillinger, noe som bør avspeiles i
kommunens kompetanseutviklingsstrategier.
Ut fra statusoversikten side 4 er det 1) sjøfart (42,1 %), 2) jordbruk (33,5 %) og 3) veitrafikk
(14,1 %) som er våre største utslippsområder (2017-tall). Områdene står etter sigende for 89 %
av våre utslipp. Imidlertid er dette sekkeposter og ikke tilstrekkelig for å se bildet klart. Det er
derfor vesentlig at vi kartlegger bedre og gjør konkrete målinger for å være sikker på at vi
prioriterer riktig når vi prioriterer innsatsen.
Konkret ønsker vi at prosessen med forankring i kommunen starter med at vi:
1 Etablerer Klimapartnernettverk (se vedlegg 1)
2 Starter arbeidet med en kartlegging av kommunens faktiske klimautslipp, gjennom å be om
hjelp fra Miljødirektoratet og bruke kunnskap i eksisterende klimanettverk på
saksbehandlernivå.
3 Miljøsertifiserer kommunen via Miljøfyrtårn (dette er allerede vedtatt av Formannskapet og kan
inkluderes i klima- og energiplanen).

3. Klimabudsjett og klimaregnskap
Klimabudsjett og klimaregnskap er en forutsetning for at vi skal vite om vi når målene vi har satt
oss, og for å konkretisere kommunens klimaarbeid og fordele ansvar på ulike avdelinger og
enheter. Klimabudsjett og klimaregnskap er også viktige hvis vi skal forsterke kommuneplanene
med konkrete mål om utvikling mot et lavutslippssamfunn, jf. Miljødirektoratets veileder for
kommunale klimabudsjett.
Vi foreslår konkret at vi gjør som Oslo kommune, og legger inn klimabudsjett og klimaregnskap
som kapittel 2 i kommunens styringsdokument og budsjett. Ansvaret for oppfølging og
rapportering bør legges til økonomiavdelingen, og følges opp på line og med samme frister som
for økonomirapporteringen. Dette har vært prøvd ut i Oslo, og anbefales også til mindre
kommuner som vår.
(https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/klimapodcast-12-hva-kan-sma-kommun
er-lare-av-oslos-klimaarbeid/)
4. Andre endringsforslag i selve plandokumentet
Ad 4.2: Jordvarme, solceller og oppvarming fra sjø inkluderes i punktet om potensiell kraft.
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5. Endringsforslag og forslag til nye, konkrete klimatiltak
Generelt mener vi at fristene for gjennomføring av tiltakene bør oppdateres, slik at vi i 2020 ikke
vedtar at frist for gjennomføring av tiltakene er 2018/2019. I tillegg bør tiltak som allerede er
gjennomført fjernes fra tiltakslisten. Ansvarlige for gjennomføring av tiltak bør også endres til
stillinger som eksisterer i kommunen - for eksempel så står miljørådgiver, landbrukssjef og
landbrukskontoret som ansvarlig for flere av tiltakene.
Det er også vesentlig at vi prioriterer tiltak, og at vi har fokus på områder hvor vi har høye
utslipp. Det er derfor viktig at vi har en flerårsplan, og jobber strategisk. For noen tiltak krever lite
ressurser, men har stor symboleffekt. Andre krever mye fra for eksempel næringslivet, og har
stor klimaeffekt.
Generelt sett er det for vage målsettinger i planen. Tiltak som vedtas bør være klare, målbare
og konkrete, også i målformuleringene. At vi skal “vurdere” eller “anmode” er for vagt, og bør
omformuleres til “skal” og “kreve” for at det skal bli resultater.
Nesten samtlige av MDGs forslag til nye tiltak er hentet fra Klima-, miljø- og energiplanene til
Tromsø, Bodø og Harstad.
Vi har forsøkt å legge forslagene inn i riktig kategori i eksisterende tiltaksliste - og vi har fremmet
forslag om ny kategori H “Miljøledelse” under “Tiltaksliste for Hadsel kommunes egen
virksomhet”.
II. Tiltaksliste for Hadsel kommunes egen virksomhet:
A. Bygg og eiendom
● Hadsel kommune skal realisere minst ett nullenergibygg eller plussbygg i
løpet av 5 år. Noe økte investeringskostnader (men vil kunne spares inn med
reduserte driftskostnader). Vil kunne gi vesentlige energi- og
kostnadsbesparelser ved driften.
● Hadsel kommune skal tilpasse anlegg for sentral driftskontroll, for å
redusere energi- og effektbruk, samt gjennomføre tiltak og optimalisere
eksisterende bygg. Initial investeringskostnad, deretter langvarig
energibesparelse og reduserte driftsutgifter grunnet optimalisering av
eksisterende anlegg og energitiltak.
● Hadsel kommune skal lage oversikt over formålsfordelt energibruk i
kommunale bygg og innføre energiledelse (iht. ISO 50001) i kommunen.
Initial investeringskostnad, deretter langvarig energibesparelse og reduserte
driftsutgifter, blant annet grunnet optimaliserte driftstider og optimalisering av
eksisterende anlegg.
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●

Hadsel kommune skal sørge for at alle kommunale bygg er tilrettelagt med
trygg sykkelparkering under tak. Forholdsvis lave kostander. Viktig for å oppnå
en større sykkelandel.

B. Transport i kommunale tjenester
● Hadsel kommune skal ikke tillate tomgangskjøring av kommunale kjøretøy.
Ingen kostnad - Direkte effekt på klimagassutslipp vil være liten, men tiltaket vil
kunne ha større effekter på lokal luftkvalitet og holdninger til innbyggerne.
● Hadsel kommune skal utarbeide en ladestrategi som skal gjenspeile seg i
nye anskaffelser av kjøretøy og drift av kommunens bil- og maskinpark.
Investerings-kostnader for etablering av ladeinfrastruktur vil kunne kompenseres
fullt ut med lavere driftskostnader - Overgang fra fossil til elektrisk drift i 30 av
kommunens kjøretøy vil kunne gi en utslippsreduksjon i størrelsesorden 40 tonn
CO2/år. - Dette tiltaket harmonerer også med kommunestyrets vedtak
12.12.2019 (Kommunen skal kun kjøpe utslippsfrie biler, der dette er mulig med
tanke på bruksmønster.)
● Hadsel kommune skal tilby alle kommunalt ansatte å kjøpe el-sykkel
gjennom nedbetaling over lønnen (f.eks. månedlig trekk over to år). Kun
lave rente- og administrasjonskostnader for kommunen.
● Innfasing av elektriske eller biogassdrevne renovasjonskjøretøy i Hadsel
kommune. Klimasats-midler kan søkes til anskaffelsen.
● Dersom praktisk mulig skal møter, kurs, seminarer m.v gjennomføres som
videokurs eller telefonkonferanser.

C. Vei, vann og avløp
D. Innkjøp, forbruk og avfall
● Hadsel kommune skal ved anskaffelser med potensiell større
miljøpåvirkning, både lokalt og andre steder, vekte miljø med minimum 40
%. Større miljøpåvirkning defineres i anskaffelsesstrategi. Kostnad:
Avhengig av type anskaffelse og utforming av tildelingskriterier. Typisk
merkostnad for anskaffelsen vil kunne være 1-10 %. - Kan gi store
utslippsreduksjoner for anskaffelsen, i størrelsesorden 40-90 % av de totale
utslippene.
Ytterligere informasjon om miljøkrav i anskaffelser (henter fra Tromsøs
plan):
Kommunen kan redusere sine klimagassutslipp gjennom å stille miljøkrav i
anskaffelser - f.eks utgjør innkjøp knyttet til kommunens byggevirksomhet en stor
del av kommunens klimafotavtrykk. Anskaffelsene til kommunen er et av de mest
effektive virkemidlene kommunen har for å bidra til forbedringer innenfor klima,
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miljø og energi. Vektlegging av redusert miljøbelastning vil også kunne stimulere
lokalt næringsliv, siden innkjøp fra de ofte fører til redusert reisevirksomhet.
Hadsel kommune skal gjennom ny anskaffelsesstrategi identifisere de typer av
anskaffelser som har særlig stor miljøpåvirkning. Her skal det stilles treffsikre
spesifikasjonskrav og miljø skal vektes med minimum 40%, i de anskaffelser der
det er hensiktsmessig at miljø brukes som tildelingskriterium.

●

●

●
●

●

●

Hadsel kommune skal tilby fullverdig vegetaralternativ i all kommunal
matservering. Lave eller ingen merkostnader for kommunen - Valg av
vegetaralternativ vil ha et vesentlig lavere klimafotavtrykk enn et kjøttbasert
alternativ.
Hadsel kommune skal benytte økologiske eller lokalproduserte matvarer i
kommunal matservering, så langt det lar seg gjøre. Typisk merkostnad for
økologiske matvarer vil være 30-50 % - Utslippseffekten ved bruk av økologiske
eller lokalproduserte matvarer vil variere stort, men har flere miljømessig positive
sider.
Hadsel kommune skal alltid etterspørre fossil- og utslippsfrie bygg- og
anleggsmaskiner i anbud der kommunen er byggherre.
Hadsel kommune skal oppfordre alle barnehager og skoler til å ha fokus på
matsvinn; bl. a. gjennom å få avtaler med lokale butikker om å bruke
"kastemat". Vil kunne gi reduserte kostnader. Lav lokal miljøeffekt, men viktig for
å skape gode holdninger, forankring i lokalsamfunnet og redusere avfall.
Hadsel kommune skal gjennomføre kampanje (ev. sammen med andre
aktører) for å redusere matsvinnet i Hadsel kommune. Lav estimert kostand.
Lav lokal miljøeffekt, men viktig for å skape gode holdninger, forankring i
lokalsamfunnet og redusere avfall.
Hadsel kommune skal sette krav om kildesortering av matavfall,
papp/papir, glass/metall og plast fra alle kommunale bygg. (I tråd med
kommunestyrets vedtak 12.12.2019.)

E. Utdanning
F. Plastavfall
● Hadsel kommune skal gå over fra bruk av plast til biologiske
emballasjealternativer i hele sin virksomhet. Det er særlig viktig at dette
etterfølges på Rådhuset og i politiske møter. Usikre merkostnader.
Kostnadsbildet kartlegges ved revidering av planen. Tiltaket har en begrenset
miljøeffekt, men er viktig for å skape nye holdninger og forankre miljø- og
klimaarbeidet i kommunen.

G. Klimaregnskap
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●

Hadsel kommune skal etablere et forpliktende klimabudsjett og
klimaregnskap fra og med 2021.

H. Miljøledelse (nytt punkt i Vedlegg 2)
● Hadsel kommune skal utarbeide en oversikt over relevante vedtak fra
kommunestyrets tidligere behandlinger angående klima-, miljø- og
energitiltak. Oversikten skal legges ved planen. Bør dekkes innenfor
eksisterende budsjett. Har ingen direkte miljøeffekt, men vil kunne gi et bedre
grunnlag for videre arbeid med relevante temaer.
● Hadsel kommune skal fremheve Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter
gjennom utdeling av sertifikater i forbindelse med kommunestyremøter.
Ingen kostnad. Vil kunne gi god smitteeffekt å løfte frem de gode eksemplene.
● Hadsel kommune skal aktivt bruke media for å informere om kommunens
miljøarbeid.

III. Tiltakslister for innbyggerne i Hadsel
A. Areal og transport
● Hadsel kommune skal bidra til at det etableres hurtigladestasjoner for
el-biler på Stokmarknes/Børøya, på Melbu, på Kvitnes/Hennes og på
Fiskebøl/Strønstad. Ingen kostnader eller tilskudd ved etablering. Bør driftes
kommersielt i tilknytning til annen virksomhet. Trollfjord Kraft er naturlig
samarbeidspartner.
● Hadsel kommune skal gi føringer (gjennom Eierskapsmeldingen) for Hadsel
Havn å innføre differensiert havneavgift for å premiere skip med lave
utslipp ved kai (Environmental Port Index - EPI). Ingen kostnader dersom
lavere havneavgifter balanseres med høyere avgifter for skip med ulikt
utslippsnivå - Forutsatt at ordningen innrettes hensiktsmessig, anslås det at
tiltaket kan redusere om lag 25 prosent av klimagassutslippene knyttet til
cruisevirksomheten i havn.
● Utrede muligheten for at hurtigbåten i fremtiden kan driftes på hydrogen
eller elektrisitet. - Finansieres ved å søke klimasats-midler.
● Myrområder skal bevares som naturlig karbonbinder, erosjonsdemper og
flomsikrer, og skal ikke dreneres til verken næringsformål eller dyrkning (jf.
St.Prop. 39 L (2018-2019).
● Hadsel kommune skal skjerpe vurderinger etter naturmangfoldloven i alle
saker og planer som berører areal og miljø. Lave kostnader for kommunen. Vil
kunne gi middels god miljøeffekt.
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B.
C.
D.
E.

Energibruk i bygg
Forbruk og avfall
Utdanning
Næring
● Hadsel kommune skal stille krav om landstrøm for nye arealer for oppdrett
og havner, samt ved oppgradering av eksisterende anlegg. Hadsel kommune
skal stille krav om landstrøm for nye arealer for oppdrett og havner, samt ved
oppgradering av eksisterende anlegg - Vil kunne gi god utslippsreduksjon i
forhold til kostnadene.
F. Landbruk
G. Havbruk og fiskeri
● Hadsel kommune skal be Fylkesmannen gi jevnlige tilbakemeldinger til
kommunen når miljøundersøkelser er foretatt rundt oppdrettsanlegg i
kommunen.

H. Klimatilpasning
----------Stokmarknes, 3. mars 2020
Torbjørn Moldestad
Magnus Asphaug Skoglund
Jenny Danenbarger
John William Danenbarger
Helle Nyvold
Miljøpartiet De Grønne Hadsel

VEDLEGG 1
Klimapartner
For å viser at Hadsel kommune virkelig vil noe, anbefales 1) å ta kontakt med lokalt
Klimapartner nettverk Link: https://klimapartnere.no/region/nordland/ , 2) skape forankring
internt i kommunen og 3) signere en klimapartneravtale. Klimapartnere kan vise til svært gode
resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap og gjennom partnernes grønne
forretningsideer og beste praksis.
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Hva er klimapartnere?
Lenke:
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/klimapodcast-2--privat-offentlig-samarbei
d-om-klimalosninger/
Det er et stort nettverk for systematisk klimaarbeid, der de samler ulike aktører på både private
og offentlige næringsvirksomhet. De har eksistert i over 10 år allerede. De jobber med to
grunnpilarer;
1)

redusere klimagassutslipp

2)

se på de grønne næringsmulighetene for deres partnere

Per i dag over 120 partner-nettverk over hele landet. Disse består av ca 50/50 offentlige og
private virksomheter. Partnernettverkene vil skape en arena der begge disse to får en
samhandling. Det skal være en nøytral diskusjonsarena der man kan diskutere løsninger litt
bredere, og man kan komme i kontakt med hverandre for å finne løsninger på tvers.
Visjonen til klimapartner-nettverkene er at de regionene klimapartnere er til stede i, leverer på
1,5 graders målsettingene. Det vil en målsetting om å halvere klimagassutslippene innen 2030
og være i netto-null innen 2050.
Næringslivets engasjement i klimaarbeid er stadig økende. De forstår mye mer om hvilken risiko
som foreligger og hvilke frukter som kan høstes av de grønne næringene som vokser frem. Når
man ser de positive sidene og mulighetene, da hekter fler og fler seg på.
“What´s in it” for næringslivet i Hadsel?
1)

Mange partnere ser forretningsmuligheter.

2)

Mange vil forteller om de grønne løsningene de har til andre partnere.

3)
Kostnadsbesparelser hvis man går systematisk gjennom virksomheten og ser hvordan
man kan redusere utslippene. Det er ofte veldig mye kostnader man kan være med på å
redusere.
4) Hjelp til systematisk miljøstyring:
a)
Hjelp til å finne enkleste måte å måle egne utslipp. Det kan virke litt sånn møysommelig
og knotete at man faktisk skal måle utslippene, men de har tro på at hvis man ikke måler
utslippene så har du ikke kontroll og da klarer du heller ikke sette inn støtet der man må.
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b)
Hjelp til å sette seg SMARTE mål. Man dyrker frem at hver enkelt virksomhet skal sette
så konkrete mål som mulig. (S=spesifikke, M=målbare, A=aktuelle, R=realistiske,
T=tidsavgrensede og E=evaluerbare).
c)
Hjelp til oppfølging årlig. De er litt opp-passere her. De lanserer klimaregnskap én gang i
året. Klimapartner-kontaktene har møter med virksomhetene én gang i året, der man diskuterer
«hva er ytterligere potensiale for kutt»
d)
Klimapartner-kontaktene har egne mobiliseringsmøter med hovedkontaktene på
klimaregnskapene. Litt knot med å lage disse klimaregnskapene. Mange spør: «må vi drive på
med det? Det er litt kjedelig”. Men det viser seg at det er et enormt viktig verktøy etter hvert.
Klimaregnskapet kan være en liten terskel i starten, det er kanskje den som er største bøygen,
men så lenge man blir hjulpet over den av klimapartner-nettverket, og får brukket det ned og ser
at det er egentlig ikke SÅ komplisert. De fleste ser da at utfordringene er overkommelig. Ofte er
det en positiv overraskelse. Det kan være ullent, uangripelig, vanskelig og abstrakt i starten,
men de fleste får en aha opplevelse av «Å ja, er det disse stegene her vi skal gjennom?» Så blir
det ofte en opptur mer enn en nedtur, men de gjelder jo å begynne i en ende.
e)

Hjelp til å forankre dette arbeidet inn i toppledelsens strategiarbeider for virksomheten.

5) Hjelp til å motivere, inspirere og skape engasjement rundt arbeidet. Dette gjør de ved å
a)

Dele erfaringer med andre.

b)
Skape denne trygge «danseflaten» (refleksjonsrommet) der man får skape stolthet rundt
det man allerede har gjort. Det er mange virksomheter som er flinke til å fortelle noe av det de
har gjort, men det er ikke sikkert de har fortalt om de virkelig gode grepene de allerede har gjort.
c)

Dra om de gode eksemplene opp av skuffen, for å skape de positive smitteeffektene.

d)
Hvis man er med i nettverk der man ser hva andre har fått til, kan nesten hvem som
helst ta på seg den lederkappa.
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