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KLIMAGASSREGNSKAP FOR ØYER KOMMUNE 

BAKGRUNN 

Kommunestyret vedtok i sak 156/19 (Budsjettsaken): 

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. 

 

Det ble satt av 170 000 kr i budsjettet, til arbeidet med et klimaregnskap.  

 

Etter innledende arbeid ble det klart at det var anbefalt å utarbeide et førstegenerasjons 
klimaregnskap, som er et enkelt klimaregnskap basert på den statistikken som er tilgjengelig hos 
Miljødirektoratet. Dette bygger på erfaringer innhentet fra kommuner rundt oss. For å kunne 
utarbeide mer målrettede klimagassregnskap senere, vil  Samtidig var det klart at det var behov for 
mer kunnskap om effekten av utbyggingen av fritidsboliger og annen utbygging innen 
reiselivsbransjen. Fritidsbebyggelse er en vesentlig del av planarbeid og utbygging i vår kommune. 
Dette genererer aktivitet, trafikk, endringer i arealbruk og klimafotavtrykk. Det ble derfor bestilt en 
rapport om klimagassutslipp fra hyttebygging. 

 

Det ble også gitt en orientering om klimagassregnskapet for formannskapet i 21. april, der det ble 
presentert kort om arbeidet med klimagassregnskapet. Der ble det vurdert til at klimagassregnskap 
knyttet til hyttebygging og arealendringer kunne sees på til dette klimagassregnskapet. Det har også 
vært ytret ønske om at klimagassregnskapet skulle se nærmere på landbrukets bidrag, både ved 
utslipp og binding skulle sees på. Dette er ikke med i dette første klimagassregnskapet. Men det blir 
sett på effekten av omdisponering av arealer fra skogsmark til annen bruk. 

 

 

Klima og energibruk er tett knyttet sammen. Slik vår tilgang til energi er i dag må den ses i en global 
sammenheng. Selv om norsk energiforsyning i hovedsak er fornybar energi gjennom vannkraft, er vi 
knyttet til et europeisk kraftmarked. Vi har en transportsektor basert på fossil energi, vi kjøper varer 
og tjenester som forbruker energi utfra det som er tilgjengelig kraft/energi i de landene der varer og 
tjenester produseres mv.  
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SAMMENDRAG 

For Øyer er det samlede klimagassutslipp 42 000 tonn CO2ekvivalente.  

Klimagassutslippet er fordelt på 9 sektorer hvorav 3 av sektorene er satt med null i utslipp, - 
energiforsyning, skipsfart og luftfart. Energiforsyning omfatter utslipp fra elektrisitetsproduksjon, 
avfallsforbrenning og fjernvarme unntatt avfallsforbrenning (forbrenning av avfall, ulike 
petroleumsprodukter som fyringsolje, fyringsparafin, naturgass).  De største utslippene kommer fra 
veitrafikk og jordbruk. Industri, avfall og avløp, oppvarming og annen mobil forbrenning utgjør i 
denne sammenheng en svært begrenset andel.  
 
Beregning av arealbruksendring ved utbygging av skog og naturområder til fritidsbebyggelse gir et 
estimat på utslipp av 2 tonn CO2ekvivalente ved bygging av en hytte. Dette gjelder endret arealbruk 
som vil gi et årlig utslipp på 400 tonn CO2ekvivalente ved bygging av 200 hytter årlig. I forhold til 
dagens utslipp på 42 000 tonn CO2ekvivalente er dette ca. 1% av dagens årlige utslipp. Bygges det 
200 hytter årlig i en 10-årsperiode vil utslippene i 2030 være 4 000 CO2ekvivalente, dvs. 10 % av 
dagens utslipp. Sett i forhold til klimamål 2030 med redusert CO2 utslipp på 50 %, vil dette bli 
anslagsvis 20 % av de samlede utslippene i 2030. Dette er de permanente utslippene knyttet til 
fritidsbebyggelse.  
 
I tillegg kommer utslipp fra bygging og bruk av fritidsbebyggelsen. Dette omfatter utslipp fra 
materialbruk, byggeprosesser/ anleggsmaskiner med fossile energikilder, energibruk og oppvarming, 
og bruk som medfører transport til/fra fritidsbolig.   

En beregning av kommunes CO2 utslipp fra egenvirksomhet er beregnet til ca. 15% av dagens 
samlede utslipp for Øyer. Av dette er hoveddelen bygg, energi og VAR (Vann, Avløp, Renovasjon). 
Kommunens utslipp i 2018 er estimert til 6 400 tonn CO2ekvivalente og mål for 2030 er en halvering 
av dette utslippet.  

 

KOMMUNENS ROLLE  

Kommunen har først og fremst har en rolle som planmyndighet og som eier og driver av virksomhet 
og bygg. Gjennom planforvaltning kan kommune redusere transportetterspørsel, og legge til rette 
for bruk av kollektivtransport og andre klimavennlige transportmidler, som å gå og sykle. I denne 
sammenhengen er det avgjørende at klimahensyn vektlegges i hver enkel sak. Kommunen har 
imidlertid begrenset myndighet til å stille formelle krav til utbyggere når det gjelder energiløsninger. 
Kommunen kan bruke sine roller som byggherre og eiendomsutvikler til å stimulere til nye og 
rehabiliterte klimavennlige bygg og infrastruktur. Kommunen kan legge til rette for nye fornybare 
energiløsninger for produksjon, lagring og distribusjon av energi. Ved å stille strenge klimakrav ved 
anskaffelser, kan kommunen både redusere eget klimafotavtrykk og stimulere markedet for klima 
og miljøvennlige bygg, anlegg, produkter og tjenester. Selv om kommunen er konsekvent både 
gjennom myndighetsutøvelse, i drift og utvikling av egen virksomhet, er det nødvendig at 
kommunen i sterkere grad bruker sine roller som koordinator og samfunnsutvikler. Omfattende 
reduksjoner i klimagassutslipp kan bare oppnås gjennom samhandling med andre aktører i 
bysamfunnet/tettstedene og på regionalt og nasjonalt nivå. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning slår fast at kommunene 
skal ta hensyn til klima i overordnet planlegging og myndighetsutøvelse. Kommunene bør ha 
ambisiøse mål for utslippsreduksjoner, og de skal bruke et bredt spekter av roller og virkemidler for å 
nå målene. Kommunene har viktige virkemidler og kan gjennomføre tiltak, både for å kutte utslipp i 
egen drift, og ikke minst tilrettelegge for at innbyggere og virksomheter kan kutte sine utslipp. 
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Kommunene er lovpålagt å fremme klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser, og plan- og 
bygningsloven pålegger kommunene å ta klimahensyn i planarbeidet. 
 
Gjennom planarbeid og i rollen som samfunnsutvikler kan kommunen også bidra til å kutte 
utslippene til innbyggere og lokalt næringsliv. Det er særlig utslipp fra transport, arealbruk, landbruk 
og avfall som kommunene kan påvirke og bør jobbe med. 
 
Kommunen har flere roller som er relevante i klimaarbeidet, de er blant annet: 

• samfunnsutvikler - pådriver, tilrettelegger og samarbeid med befolkning, næringsliv 

• myndighetsutøver - planmyndighet, bygningsmyndighet, tilskuddsforvalter 

• tjenesteleverandør - utøver av tjenester som utdanning, helse, omsorg, kollektivtrafikk 

• eier og drifter - skog, bygg, infrastruktur, egen transport, kommunale selskaper, 
fondsplasseringer 

• innkjøper - varer og tjenester 

 

KLIMAMÅL OG KOMMUNENS PÅVIRKNING 

MÅL OG FORPLIKTELSER 
Klimagassutslipp 2007 er i kommunedelplan for Klima- og energi estimert til ca. 50 000 
tonnCO2ekvivalente. Utslippene i kommunen har økt med ca. 22% fra 1991 – 2007, - ref. KDP Klima 
og energi A2 klimagasser. Klimagassutslipp 1991 er utfra nevnte tall beregnet til ca. 41 000 
tonnCO2ekv.  
 
Klimamål 2030 er reduserte klimagassutslipp på 50 % av utslipp i 1990.  
Mål for lavutslippssamfunnet 2050 er utslipp på 80-90 % lavere enn i 1990/nullutslipps samfunnet.  
Mål for utslipp pr. innbygger 2050 er 1 – 2 tonnCO2ekv.  
 
Bærekraftig utvikling 
Kommunen er forpliktet av FNs bærekraftsmål.  
Bærekraftsmålene er vedtatt i FNs generalforsamling og trådde i kraft 1. januar 2016. De er verdens 
felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.  
 

Parisavtalen 

Avtalen har tre overordnede mål (Parisavtalen, artikkel 2): 
1.  Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenliknet med  

førindustriell tid. 
2. Å øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som  

Fostrer klimarobusthet og lave utslipp. 
3.  Globale finansstrømmer skal gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og klimarobust  

utvikling. 
 

Klimaloven 

Loven tredde i kraft 1.1.2018 og har følgende formål: 
- Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et  
   lavutslippssamfunn i Norge i 2050.  
- Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet. 
- Loven skal ikke være til hinder for at klimamål fastsatt i eller i medhold av denne lov kan  
   gjennomføres felles med EU 
Norge er knyttet opp mot EUs klimamål og er forpliktet av denne gjennomføringsplan. 
 

https://snl.no/grad_celsius
https://snl.no/klimaendringer
https://snl.no/global
https://snl.no/klimagassutslipp
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Påvirkning og rolle 

Øyer kommune skal formidle informasjon om klimatiltak og utfordringer. I tillegg skal kommunen for 
egen virksomhet ivareta de klimamål for klimagassreduksjon som er satt nasjonalt. Ut over dette har 
kommunen forvaltningsansvar som planmyndighet og bygningsmyndighet. Kommunen er pålagt en 
rekke roller og oppgaver i henhold til plan- og bygningsloven og regelverk for gjennomføring av tiltak. 
Disse er nærmere beskrevet i bla. Klimakur2030, - vedlegg B se referanse. 

 
Klimaforpliktelser 
- Norge er forpliktet av Paris-avtalen og EUs klimaplan.  
- Regjeringen skriver i melding 7.2.2020, - Norge forsterker klimamålet for 2030 til minst 50 % og  
   opp mot 55 %. «I dag har Norge meldt inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Norges forsterkede  

   klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990- 
   nivå». 

- Klimakur2030, regjeringens handlingsplan for klima og miljø, har i denne rapporten foreslått tiltak  
   klassifisert etter kostnad og klimagevinst. 

 

 

Det er foreslått flere tiltak som 
ligger utenfor kommunens 
påvirkningsmulighet. Av tabellen 
til venstre er det veitrafikk og 
jordbruk som i hovedsak berører 
kommunens klimagassutslipp. 
Tiltakene er nærmere omtalt i 
Klimakur2030.  

 

Illustrasjonen over viser forslag til tiltak i 
Klimakur2030 - regjeringens handlingsplan for klimatiltak 

Dette gir styringsmål for kommunens arbeid med klimatiltak og mål for klimagassutslipp/ 
klimafotavtrykk. Hva må gjøres for å nå målene om 50 % reduksjon av klimagassutslipp i 2030 og 
hvordan komme videre til lavutslippssamfunnet/nullutslipp i 2050, hvor klimagassutslipp skal nå 
målene iht. utslipp i 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf#page=459
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625_sammendrag.pdf
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KLIMAGASSREGNSKAP 

Statistikk for klimagassutslipp kan hentes fra Miljødirektoratets hjemmeside med statistikk for den 
enkelte kommune fordelt på ulike sektorer. Denne statistikken gir overordnede tall og gir ingen 
føringer med tanke på hvor stort klimagassutslipp fritidsbebyggelsen genererer. Dette gjelder også 
hvor stort klimagassutslipp er for kommunens egen virksomhet. Klimagassutslipp for bebyggelse må 
ses i en livsløpsammenheng og NS 3720, Norsk standard for klimagassberegning, som legges til 
grunn for beregningene. Klimagassregnskap for Øyer blir en sammenstilling av overordnede tall, tall 
fra ekstern konsulent som beregner klimagassutslipp for fritidsbebyggelsen, tall for klimagassutslipp 
fra arealbruksendring med utregning og metodikk fra NIBIO, samt utslipp generert av kommunens 
egen virksomhet.  

 
Det er flere måter å lage et klimagassregnskap på. Hovedmålene i Kommunedelplan for energi og 
klima går på direkte utslipp av klimagasser innenfor kommunegrensen. En annen måte å lage 
klimagassregnskap på er å se på utslippene knyttet til vårt forbruk av produkter og tjenester: dette 
er et klimafotavtrykk. Det består ikke bare av direkte utslipp, men også klimagassutslipp, som 
kanskje har blitt sluppet ut et annet sted ved produksjon eller transport av materialer og produkter 
som vi forbruker; såkalte indirekte utslipp. En slik tilnærming er lagt grunn for noen av 
beregningene i dette klimagassregnskapet, som for bygg- og anleggssektoren, der valg av materialer 
kan være svært viktig for klimafotavtrykket til en bygning.  
 
I dette klimagassregnskapet fremlegges det spesifikt klimafotavtrykk for fritidsbebyggelse og endret 
arealbruk. Klimagassregnskapet tar utgangspunkt i tilgjengelig verktøy og klimadata. Dette er 
statistikk fra SSB/i oversikt på kommunenivå, utarbeidet av Miljødirektoratet og kalkulator for 
arealbruksendringer, utarbeidet av NIBIO.  
 
For klimagassutslipp/klimafotavtrykk for fritidsbebyggelse er COWI AS i Trondheim engasjert til å 
utarbeide klimagassregnskap for fritidsbebyggelse med klimagasskalkulator OneClickLCA/tidligere 
klimagassregnskap.no med utgangspunkt i NS3720 som standard for disse klimagassberegningene.  
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KLIMAGASSUTSLIPP FOR ØYER  

Tallene som viser klimagassutslipp for Øyer kommune er hentet fra Miljødirektoratets hjemmeside 
som har grunnlagsinformasjon fra SSBs statistikk. Samlet klimagassutslipp for Øyer har gått ned det 
siste året, men er fortsatt høyere enn anslag CO2 utslipp for 1990. De største utslippene er fra 
jordbruk og veitrafikk. 

 

 

Sektorfordelte utslipp for Øyer 
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For utslipp fra industri, olje og gass viser tilleggsinformasjon kun utslipp fra Tine Meierier (430,5 

tonnCO2ekvivalenter- grønn sektor).  Utslipp fra avløp er 138,7 tonnCO2ekv. fordelt på metan og 

nitrogen som vist over til høyre (fordeling 11/89 % nitrogen/metan).  

 

Utslipp fra annen mobil forbrenning er utslipp fra dieseldrevne motorredskaper (maskiner på 

avgiftsfri diesel) og snøscooter, hvorav snøscooter utgjør ca. 1% av dette utslippet (1549,8).  

 

Oppvarming utgjør 944,5 tonnCO2ekvivalenter fordelt på vedfyring (695,9) og fossil oppvarming 

(248,6). Utslipp fra vedfyring er fordelt 48/52 mellom fritidsbolig og husholdninger.  

Fritidsboliger har et strømforbruk på 42,1 MWh og husholdninger 37,8 MWh. Under energiforsyning 
er utslippskildene; - avfallsforbrenning, elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning, fjernvarme, 
satt til 0 – null. (Strømforbruk er ikke nullutslipp – selv om Norge er godt dekket med fornybar 
energi/vannkraft)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 %

15,8

Klimagasser avløp

Avløp
CH4

Avløp
N2O

1549,8

138,7

430,5

19772,3

944,5

19167,9

Klimagassutslipp
Annen mobil
forbrenning
Avfall og avløp

Industri, olje og
gass
Jordbruk

Oppvarming

Veitrafikk
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Veitrafikk 
Utslipp på vegtrafikk er fordelt på busser, personbiler, tunge kjøretøy og varebiler.  
 Data for de samlede utslipp for de ulike grupper kjøretøy sett i sammenheng med kjøring for  

 

kommunens egne innbyggere, viser for personbiler en differanse på 1 800 tonnCO2ekvivalenter (se 

tabeller neste side). For buss er differansen 110 tonnCO2 ekvivalenter. For tunge kjøretøyer og 

varebiler er differansen 5 300 og 520 tonnCO2ekv.   

 

 

3 %

28 %

0 %

0 %

60 %

1 %
8 %

0 %

0 %

Veitrafikk
496,9

0,2 2,6

5433,6

1,3

45,8

11537,1

1,6

119,3

1517,3

0,112,1

Veitrafikk

Busser CO2

Busser CH4
Busser N2O

Personbiler CO2
Personbiler CH4
Personbiler N2O
Tunge kjøretøy CO2

Tunge kjøretøy CH4
Tunge kjøretøy N2O

Varebiler CO2
Varebiler CH4

Varebiler N2O

Tabell viser samlede utslipp fra veitrafikk 

Figur over og til høyre viser utslipp i tall og prosentvis fordeling 
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Opphav til kjøring i kommunen er gjengitt i 

vedlagte tabeller til venstre. Tabell neste 

side viser at 1/3 del er lokal trafikk innenfor 

kommunens grenser, se tabell; «Opphav til 

kjøring»). En nærmere gjennomgang og 

drøfting av avvik mellom utslipp fra 

kommunens innbyggere og samlede utslipp 

drøftes senere.  

 

 

 

Tabell over viser kjøring med personbil 

fordelt på drivstofftype i %. Tabellen 

viser en svak utvikling av andel El-biler 

og en endring fra bensindrevne biler til diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 

El 0 0 0 0,6 0,9 1,7 2,4 

Bensin 57,8 49,9 43,1 36,1 33,6 31,2 29,9 

Diesel 42,2 50,1 56,9 63,3 65,5 67,1 67,7 

Tabell viser opphav til kjøring for kommunens innbyggere 
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Jordbruk 
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Arealbruk og endringer 
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Tabellen for hektar viser arealbruksendring fra skog til utbygd areal på 99.9 hektar/999 dekar som gir 

utslipp merket rød sirkel på 913,7 tonnCO2ekvivalente.  

Klimagassutslipp for landbruk er utslipp fra arealbruk/arealbruksendringer og husdyrproduksjon.  

Utslippene er beregnet av SSB. Utslippene er knyttet til biologiske prosesser i husdyrene, gjødsla og 
dyrkingsjorda som fører til dannelse av metan og lystgass. Utslipp fra energibruk i jordbruket er ikke 
inkludert i jordbruksregnskapet, men er plassert på annen mobil forbrenning og oppvarming. 

Jordbruksregnskapet viser tre utslippskilder, og inkluderer: 

• Fordøyelsesprosesser hos husdyr: utslipp av metan fra fordøyelse 
• Gjødselhåndtering: utslipp fra gjødsellager 
• Jordbruksarealer: utslipp av lystgass fra spredning av husdyrgjødsel og husdyrgjødsel sluppet 

under beite; fra bruk av kunstgjødsel, fra planterester og bruk av slam og annen organisk 
gjødsling, lystgass fra dyrking av myrjord (CO2 og metan føres i arealbrukssektoren), og 
indirekte lystgassutslipp fra nedfall av ammoniakk og avrenning 
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Klimagassutslipp/klimafotavtrykk for fritidsbebyggelse 
 
Klimagassutslipp/-fotavtrykk for fritidsbebyggelse skal utføres etter Norsk Standard 3720 og omfatter 
alle faser med bygging, drift/livsløp og avhending. Tidsforløpet for utslipp regnes utfra 60 års levetid 
og er en livsløpsanalyse. Analyser blir utført av COWI AS med OneclickLCA (tidligere 
klimagassregnskap.no) og vedlegges som eget dokument til dette notatet.  I tillegg til de 
bygningsmessige tiltak og utslipp i et livsløpsperspektiv, kommer utslipp fra arealbruksendringene. 
Dette omfatter bygging på arealer, - som oftest skog, beite og naturområder. Beregning av 
klimagassutslipp fra arealbruksendring knyttet til fritidsbebyggelse, gjøres ved bruk av 
klimagasskalkulator utarbeidet av NIBIO. Tidsforløpet for disse beregningene er 20 år.  

Klimagassutslipp fra arealbruksendringer 

Beregning av klimagassutslipp for arealbruksendringer gjøres med utgangspunkt i NIBIOs regneark 
for arealbruksendring. Metodenotat gir en utfyllende informasjon om beregning samt Kilden: som gir 
veiledning fra NIBIO mht. valg av arealbruksendringer fra/til, - type jordsmonn, arealbruk, bonitet 
mv.  
 
For beregning av klimagassutslipp for arealbruksendring tas det utgangspunkt i gjeldende planer.  
 
Eksempel1  
Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell ble vedtatt 15.6.2017 og omfatter 417,7 daa til utbyggingsformål.  
Årlig bidrag til klimagassutslipp for planområdet H5 og H6 i Hafjell blir 14 281,9 tonn CO2e/20 år= 
714,1 tonn CO2e pr. år beregnet etter areal som er avsatt som byggeområde og område til vegformål 
og skiløyper. Eventuell hogst og uttynning av skog med hensyn til turstier, for bedret utsikt, hogst 
inntil hytteområdene, er ikke medtatt.  
Områdeplanen har et estimat på inntil 350 enheter fult utbygd. Dette gir et anslag på årlig utslipp ca. 
2 tonn CO2eq regnet utfra arealbruksendring pr. fritidsbolig. Med et årlig anslag på utbyggingsvolum 
på 200 enheter, gir dette 400 tonn CO2eq årlig klimagassutslipp fra arealbruksendringen. Med 200 
enheter årlig utbygging og bygging i skog og naturområder gir dette på 10 år, i 2030, et utslipp på 
4 000 tonn CO2ekvivalenter som er 10 % av dagens utslipp og 20 % av utslippsmål for 2030 (50 % 
reduksjon av dagens utslipp og estimert utslipp i 1990 på ca. 41 000 tonn CO2e).  
 
Se beregningene neste side. 
 

 

https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/a310799a044f4e1f8d1b2f9f5831fb0f/metodenotat_klimagasstatistikk-for-kommuner.pdf#page=61
https://kilden.nibio.no/?X=7024978.49&Y=264312.30&zoom=13&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&catalogNodes=2,817,402,818,16,102&layers=ar5_treslag,ar5_arealtype,ar5_skogbonitet&layers_opacity=0.8,1,0.75,0.55,1
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Over vises beregning utfra NIBIOs beregningsverktøy – arealbruksendring for H5 og H6 i Hafjell (Områdeplan) 

 
 
Eksempel 2 
Reguleringsplan for Nestingsætra 
reguleringsplan 61 daa totalt  
hvorav 33,7 daa bygge-formål/veg,  
25,9 daa til friområde og 
friluftsformål,  
38 enheter. 
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Eksempel 2 reguleringsplan for Nestingsætra 

 
 
Dette gir klimafotavtrykk/arealbruksendring på 1 152,3 tonn CO2e på 20 år, - fordelt på 38 enheter 
gir dette et årlig klimafotavtrykk på 1,5 tonn CO2e pr. år pr. enhet utfra arealbruksendringer. For 200 
enheter gir dette et klimafotavtrykk på 300 tonnCO2ekv.  
 
Eksempel 3 en plan i prosess  
Reguleringsplan for Stubberudsetra - planforslag 
Planen er under behandling. Planområdet har et byggeareal/inngrepsareal på 34 daa som gir et 
utslipp på 1162,5 tonn CO2ekvivalenter på 20 år. Her er antall enheter satt til maksimalt 127 enheter 
som øvre grense. Dersom antall enheter settes til 50 % av estimert øvre grense for antall enheter, gir 
dette et klimafotavtrykk på 0,96 tonn CO2ekvivalenter pr. leilighet. Økes antall enheter til 100, gir 
dette et klimafotavtrykk på 0,58 tonnCO2ekvivalenter pr. enhet. For 200 enheter gir den tetteste 
utbyggingen et årlig klimagassutslipp på 116 tonnCO2ekv. Dette gir en stor tetthet på ca. 300 m2 pr. 
leilighet med 100 enheter. Oppføres bebyggelsen oppføres i 2 etasjer med flere enheter bygget 
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sammen, gir dette større tomtearealer for leilighetsbygg med eksempelvis 4 leiligheter eller mer pr. 
1-1,5 daa.  
 
En større tetthet med bygging av fritidleiligheter, i stedet for hytter, gir en halvering av utslippet slik 
de 3 eksemplene over viser.  
 

For å få sammenlignbare tall for klimagassutslipp, må dette ses i sammenheng med hva som utgjør 
klimafotavtrykk for utbygging, drift og livsløp forfrittliggende hytter og fritidsleiligheter.   
 
Arealbruksendring, - sammenstilling av årlige CO2 utslipp og utslipp i 2030 med en utbygging på 200 
enheter årlig: 

  CO2 utslipp pr enhet Årlig utslipp 200 
enheter 

Utslipp 2030 ved årlig utbygging 
200 enheter (10 år) 

Hytte 2 tonn CO2eq 400 tonn CO2eq 4 000 tonnCO2eq 

Leiligheter 0,6 – 1,0 tonnCO2eq 120-200 tonnCO2eq 1 200-2 000 tonnCO2eq 

For hytter er årlig utslipp 1 % men er summert til 10 % over 10 år For leiligheter er årlige 
utslipp 0,30 – 0,5 % eller 3-5 % over 10 år. Med 50 % reduksjon som klimamål 2030, blir disse 
tallene doblet.  

Klimagassutslipp fra materialer - hytte 

  Tonn CO₂ Tonn CO₂ 

  

Hytte 120 

m² 

Hytte 180 

m² 

216 - Direkte fundamentering 1,1 1,6 

222 - Søyler 0,1 0,1 

223 - Bjelker 0,3 0,4 

231 - Bærende yttervegger 1,3 1,7 

234 - Vinduer, dører, porter 1,6 2,4 

235 - Utvendig kledning og overflate 1,0 1,2 

241 - Bærende innvervegger 1,1 1,5 

244 - Vinduer, dører, foldevegger 0,7 1,0 

252 - Gulv på grunn 18,4 27,6 

255 - Gulvoverflate 0,9 1,4 

256 - Faste himlinger og overflatebehandling 0,4 0,6 

261 - Primærkonstruksjon 2,8 4,1 

262 - Taktekning 1,6 2,3 

SUM 31,3 46,0 

Av tabellen over ser vi at 252 Gulv på grunn gir utslipp 18,4 tonn CO2. Dette utgjør ca. 58 % 
av samlet utslipp (Det er regnet med lavkarbonbetong klasse B i dette eksemplet). 

Benyttes en annen dekkekonstruksjon – som søyle/dekkekonstruksjon av tre/massivtre kan 
utslipp reduseres betydelig. Dekkekonstruksjon i massivtre (260 mm tykkelse) har et CO2 
utslipp pr m2 på ca. 15,5 kg CO2 /m2. For en hytte på 120 m2 gir dette 1 860 kg. I tillegg 
kommer CO2 utslipp fra isolasjon, peler mv. Ulike måter å pele på gir et CO2 utslipp fra 79 kg 
til 206 kg CO2/m (ref. Bård Solem, EGGEN ARKITEKTER AS jan 2017).     
 
Beregninger av alternativ løsning til dekke på grunn er ikke tatt med i beregningene, men 
med så vidt store utslipp for betong og gulv på grunn kan det være store utslippskutt med 
alternative løsninger.  
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Klimagassutslipp fra energibruk fritidsbebyggelse 

Energibruk for fritidsbebyggelse er angitt i tabell under.  

 
Energiforbruk/strømforbruk til oppvarming har også CO2- avtrykk selv om mange vil trekke fram 
norsk vannkraft som fornybar energi og tilnærmet karbonnøytral. I henhold til NS 3720 – Metode for 
klimagassberegninger for bygninger, regnes det med ulike scenarioer for klimagassutslipp fra el-
forsyning. Scenario 1 og 2 skal alltid være med i klimagassregnskap i henhold til NS 3720. Scenario 1 
gir et gjennomsnittlig klimagassutslipp over 60 år på 13 g CO2 -ekv/kWh og scenario 2 gir 130 g CO2 -
ekv/kWh. Scenario 3 antas i dette scenarioet noe forenklet ¨være fra gasskraft med utslipp på 400 g 
CO2 -ekv/kWh.  
Scenario 1: Fremskvning av norsk forbruksmiks. Utgangspunktet er gjennomsnittlig norsk 
forbruksmiks siste tre år. 
Scenario 2: Europeisk (EU + Norge) forbruksmiks. Utgangspunktet er gjennomsnittlig norsk 
forbruksmiks siste tre år. 
Scenario 3: Marginal forbruksmiks. Elektrisitetsproduksjonen i Norge er for det meste fornybar, med 
94 % vannkraft og svært lavt CO₂-utslipp. En marginalbetraktning innebærer å ta hensyn til at når vi i 
Norge benytter mer eller mindre elektrisitet, fører ikke det til mer eller mindre produksjon av 
vannkraft (ettersom marginalkostnaden for å produsere vannkraft er svært lav), men heller til 
endringer i elektrisitetsimport-/eksport. Simuleringer av kraftmarkedet, blant annet foretatt av 
Graabak og Feilberg (2011), viser at dersom etterspørselen endres i Norge, kommer endringen i 
produksjon i andre europeiske land, hovedsakelig fra fossil kraftproduksjon.  
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Tabell 1: Energibruk for hytte og leilighetsbygg med oppvarmingsløsning panelovner eller panelovner + vedfyring. 

Levert energi 
Hytte med 
panelovner 

Hytte med 
panelovner/ 
vedfyring 

Leilighetsbygg 
med panelovner 

Leilighetsbygg 
med 
panelovner/ 
vedfyring 

Elektrisitet, kWh  7 608   6 348   47 244   39 990  

Vedfyring, kWh  -     1 836  0  10 602  

Sum energibruk  7 608   8 184   47 244   50 592  

BRA, m²  120 120 930 930 

Antall boenheter 1 1 9 9 

Energibruk per boenhet  7 608   8 184   5 249   5 621  

 

Energirammekravet til boligblokk/leiligheter er strengere enn for småhus og energibruken per 

boenhet er derfor lavere i fritidsleiligheter enn hytte. Det er verdt å merke seg her, at det beregnet 

bare utslippet fra vedfyring, ikke en effekt av CO2-binding i forkant. 

Dette gir følgende CO2 utslipp ut fra de 3 scenariene: 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Hytte panelovner 7608 kWhx13 
g/kWh=98 kg CO2 

7608 kWhx130 
g/kWh=980 kg CO2 

7608 kWhx400 
g/kWh=3 043 kg CO2 

Hytte panelovn/vedf. 8184 kWhx13 
g/kWh=106 kg CO2 

8184 kWhx130 
g/kWh=1 063 kg CO2 

8184 kWhx400 
g/kWh=3 273 kg CO2 

Leilighet panelovner 5249 kWhx13 
g/kWh=68 kg CO2 

5249 kWhx130 
g/kWh=682 kg CO2 

5249 kWhx400 
g/kWh=2 099 kg CO2 

 
   
Hytte er 120 m2 BRA 
Leilighet er 103 m2 BRA 
Med utbygging av 200 hytter eller leiligheter årlig gir dette en årlig økning av CO2 utslippet samt 
akkumulert utslipp 2030 med: 
 

 Scenario 1 - år Scenario 2 - år Scenario 3 - år 2030 scenario 2 – 
10 år 

Hytte panelovner 98 x 200=19 600 980 x 200=196 000 3 043 x 200=608 600 1 960 tonn CO2 

Hytte 
panelovn/vedf. 

106 x 200=21 200 1063 x 200=212 600 3 273 x 200=654 600 2 126 tonn CO2 

Leilighet 
panelovner 

68 x 200=13 600 682 x 200=136 600 2099 x 200=419 800 1 366 tonn CO2 
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Klimagassutslipp for kommunens egen virksomhet 

Miljødirektoratets tall for kommunens klimagassutslipp er ikke angitt med kommune eller offentlig 
forvaltning som egen sektor. Klimagassutslipp for kommunens egen virksomhet er tall som må 
hentes fra SSB-statistikk, KOSTRA-rapportering/-tall eller fra klimakost.no/(AsplanViak). Fra 
www.klimakost.no  er det gratis tilgang på klimadata for kommunene frem til og med 2012. For 
nyere data, må disse bestilles fra AsplanViak AS mot en kostnad.  

 
Totale klimagassutslipp i 2012 er 7 152 tonnCO2ekvivalente fordelt på skole 1 990, annet 1 777, VAR 
1 261, helse 1201, administrasjon 537 og barnehage 386 tonnCO2ekvivalente. Fra Miljødirektoratet 
foreligger det statistikk for 2011 og 2013 med klimagassutslipp på henholdsvis 47 363,6 og 45 693,5 
tonnCO2ekvivalente. Et snitt av disse tallene gir et anslag for klimagassutslipp på 46 528,5 
tonnCO2ekvivalente for 2012.  
Utslipp 2012 – samlet –   - 46 528,5 
Utslipp kommunens egen virksomhet  -    7 152,0 15,3 % 
Legges den prosentvise andel utslipp (2012) fra kommunal sektor til grunn, er utslipp 2018 ca.  6 425 
tonnCO2ekvivalente.  

 

http://www.klimakost.no/
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Tabellen over viser at de største utslippene kommer fra bygg, energi og VAR (fiolett).  
 

En sammenligning fra 2012 med snitt av CO2e utslipp i kg fordelt pr. innbygger viser at Øyer har 40 % 
høyere utslipp enn gjennomsnitt nasjonalt og 10/15% høyere enn gjennomsnitt for kommuner i 
Oppland fylke.  
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https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-

energitiltak/  

Energi- og klimavennlige nybygg 
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