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Vedlegg: 
Klimagassregnskap 
Klimagassregnskap for fritidsboliger i Øyer kommune, utarbeidet av Cowi AS 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Det fremlegges et første generasjonsklimaregnskap for Øyer kommune. Dette er et godt 
utgangspunkt for videre arbeid med reduksjon av utslipp av klimagasser i KDP Øyer Sør og 
en rullering av klima og energiplanen. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak sak 156/19 (Budsjettsaken) følgende bestilling av 
klimagassregnskap: 
Øyer kommune skal ta et sterkere fokus på klimaspørsmålet. Som et grunnlag for 
planlegging og drift trenger vi mere kunnskap om hvor de største klimautfordringene er for 
vår kommune. Vi vil derfor utarbeide et klimaregnskap for kommunes som organisasjon og 
som samfunn. 
 
Kommunedirektøren har fått utarbeidet et klimagassregnskap. Det er i tillegg laget et 
klimagassregnskap for fritidsboliger i Øyer, utarbeidet av Cowi AS. 
 
Det er tatt utgangspunkt i de klimagassdata som finnes på Miljødirektoratet sine nettsider. 
Der er det mulig å få ut tall for hver kommune. Dette er brukt som et utgangspunkt. I tillegg 
er dette supplert med tall fra Klimakost fra 2012. Videre er det gjort noen beregninger ved 
å bruke klimakalkulatoren som ligger på nettsidene til Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO). 
 
 
Vurdering: 
Dette klimagassregnskapet er å anse som et første generasjons klimaregnskap. I dette ligger 
det muligheter for å utvide og detaljere til senere klimagassregnskap. En slik tilnærming ble 
det gitt råd om fra kommuner rundt oss. Imidlertid var det behov for å se nærmere på 
klimagassutslipp fra fritidsboliger, da dette utgjør et stort antall i Øyer kommune. 
 
En utredning av klimagassregnskap for fritidsboliger i Øyer kommune ble bestilt fra Cowi. 
Denne utredningen gir et godt bilde på hva bygging og bruk av fritidsboliger bidrar med av 



klimagassutslipp. Utredningen er laget etter NS 3720, Norsk standard for 
klimagassberegning. I denne standarden er det ikke tatt hensyn til binding av CO2 i tre. Det 
betyr at den karbonlagringen som skjer ved bruk av tre som byggemateriale ikke er tatt 
med, heller ikke at det i ved er tatt opp CO2, før den slippes ut igjen ved forbrenning. Dette 
er viktig å være klar over ved lesing av utredningen. Så er det diskusjon om binding av CO2 i 
tre og planter skal inngå, og i de beregninger som gjøres, er dette utelatt.  
 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette klimaregnskapet ikke er hele sannheten om 
klimagassutslipp i Øyer kommune, og hva kommunen bidrar til. Det er også svakheter rundt 
binding av CO2.  Men det er et utgangspunkt for videre diskusjoner og utredninger. Her kan 
det gjøres politiske beslutninger om hva som skal sees nærmere på. 
 
Klimagassregnskapet sees som et godt utgangspunkt for videre arbeid med 
klimagassutslipp, både i kommunedelplan Øyer Sør og i en rullering av Klima og 
energiplanen. Kommunedirektøren anbefaler at de data om arealbruksendringer og som 
fremkommer om forskjeller mellom ulike byggemetoder tas med inn i arbeidet med KDP 
Øyer sør, der klima allerede er nevnt som et tema. Ut over dette er det opp til 
kommunestyret og legge inn de bestillinger og føringer de ønsker med bakgrunn i fremlagte 
klimagassregnskap 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Klimagassregnskap med tilleggsdokumenter som Øyer kommunes 
klimagassregnskap for 2020. 
 
Kommunestyret ser klimagassregnskapet som et godt grunnlag for videre arbeid med 
reduksjon av klimagassutslipp i KDP Øyer Sør og en fremtidig rullering av plan for klima og 
energi. 
 
Kommunestyret ber om at de data om arealbruksendringer og som fremkommer om 
forskjeller mellom ulike byggemetoder tas med inn i arbeidet med KDP Øyer sør, for å 
redusere fremtidige klimagassutslipp. 
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