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1

Innledning

1.1

Energi- og klimaplanens fokus

Dette er Vadsø kommunes Energi- og klimaplan. Dette arbeidet er en handlingsplan for
hvordan Vadsø kommune og dens innbyggere skal bidra i århundrets største utfordring,
nemlig å snu utviklingen av utslipp som gir global
oppvarming.
En energi- og klimaplan er et overordnet
planarbeid som skal gi kommunen en
oversikt over potensialet i hele spekteret av
kommunale tjenester og arbeidsoppgaver.
Dette er ikke et detaljdokument, men det
skal gi kommunen råd om hvor kommunen
enklest kan igangsette tiltak som har
konsekvenser for utslipp av klimagasser.
Tiltak vil også kunne bidra til et bedre
lokalmiljø med renere luft.

1.2

Norge har mindre enn 1 promille
av verdens befolkning, men
bidrar med 2-3 prosent av de
totale globale
klimagassutslippene hvis vi også
inkluderer vår eksport av fossil
olje og gass. Det gir Norge en
særskilt moralsk forpliktelse til å
gå foran og vise lederskap i
kampen for å redusere
utslippene av CO2.

Grunnlag for Energi- og klimaplan

Utarbeidelsen av dokumentet er basert på tilgjengelig informasjon. Dette medfører at det er
noe avvik i årstall i figurer og lignende. Eksempelvis presenterer Statens Forurensingstilsyn
tall fram til 2006, Statistisk sentralbyrå presenterer tall fram til 2007, mens lokal
energiutredning har tall fram til 2005.
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Energi- og klimaplanen er et levende dokument med rullering i form av at det er en
kommunedelplan. Tilgjengelig tallmateriale oppdateres således samtidig med oppdatering av
energi- og klimaplan.

2

Rammebetingelser, status og mål

2.1

Internasjonale rammebetingelser

2.1.1

Klimautfordringen og kriseforståelse

FNs klimapanel - IPCC ble opprettet i 1988 for å sikre en objektiv kilde til informasjon om
årsakene til klimaendring, de potensielle miljømessige, sosiale og økonomiske
konsekvensene, og mulighetene for å tilpasse seg og begrense dem. Klimapanelet har siden
den gang levert 4 hovedrapporter, sist i 2007, og baserer seg på et stadig mer omfattende
forskningsmateriell.
Hovedkonklusjonen er at kloden blir varmere, at dette er menneskeskapt samt at vi så langt
bare har sett begynnelsen. Vi vil bl.a. oppleve at arter forsvinner, at flere rammes av flom og
manglende ferskvannsforsyning, samtidig vil vi se negative effekter på helse og matforsyning.
I Norge har Statens forurensningstilsyn (SFT) en koordinerende rolle opp mot FNs klimapanel.
I SFTs dokumentasjon om Klimapanelets fjerde hovedrapport skriver SFT i samarbeid med
Bjerknessenteret og Cicero bl.a. at:
•

•
•

FNs klimapanel regner det som meget sannsynlig (>90 %) at mesteparten av
klimaendringene de siste 50 år er menneskeskapte. Det er også meget sannsynlig at
gjennomsnittstemperaturen på den nordlige halvkule var høyere i perioden 1950 2000 enn i noen annen femtiårsperiode de siste 500 år. Det er sannsynlig (>66 %) at
denne perioden var den varmeste de siste 1300 årene.
det er sannsynlig at strålingspådrivet1 fra menneskelige aktiviteter fram til i dag er mer
enn fem ganger større enn endringer forårsaket av solens innstråling.
oppvarmingen i siste halvdel av forrige århundre inntraff i en periode hvor naturlige
strålingspådriv normalt skulle ha hatt en avkjølende, og ikke oppvarmende, effekt på
jorden.
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Karbondioksid (CO2) er den menneskeskapte klimagassen med størst betydning for
klimasystemet. Den globale økningen i konsentrasjonen av CO2 skyldes først og fremst bruk
av fossile brensler (olje, kull og gass) samt endring i arealbruk (avskogning etc.).

1

Endringer i atmosfærens sammensetning av klimagasser og aerosoler, i solinnstråling og i landjordens egenskaper forandrer
energibalansen i klimasystemet. Disse endringene er uttrykt som strålingspådriv (Wm-2), som er brukt til å sammenligne hvordan
en rekke menneskelige og naturlige faktorer påvirker oppvarming eller nedkjøling på global skala. Positivt pådriv tenderer til å
varme opp jordoverflaten, mens negativt pådriv tenderer til å kjøle den ned.

6

Energi- og Klimaplan for Vadsø kommune

Figur 2.1. Endring i atmosfærens konsentrasjon av CO2.
(Kilde: IPCC delrapport 1, figuren er forenklet av SFT).
Strålingsstyrke = strålingspådriv

FNs klimapanel rapporterer videre følgende:
•
•
•
•

•
•

Den globale gjennomsnittstemperaturen fortsetter å øke. 11 av de 12 siste årene
(1995 – 2006) er blant de 12 varmeste siden målingene startet i 1850.
Temperaturen i Arktis økte nesten dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet de
siste 100 årene.
Hyppigheten av kraftig nedbør har økt over de fleste landområder. Hyppigheten har
økt i takt med oppvarmingen og observert økning av vanndamp i atmosfæren.
Gjennomsnittlig globalt havnivå steg gjennomsnittlig med 1,8 mm per år fra 1961 til
2003. Stigningen var raskere fra 1993 til 2003, ca 3,1 mm per år. Om den økte
stigningen fra 1993 til 2003 reflekterer variasjoner mellom tiår eller er en økning i en
langsiktig trend er uklart. Den totale havnivåstigningen i det 20. århundre er estimert til
17 cm.
Tap av isdekke på Grønland og i Antarktis har bidratt til havstigning fra 1993 til 2003.
Økt transporthastighet i bre-armer på Grønland og i Antarktis bidrar til reduksjon av
ismassene i det indre av isbreene og at nettovolumet av disse isbreene minker.
Satellittdata siden 1978 viser at sjøisen i Arktis har minket med 2,7 % per tiår.
Reduksjonen er større om sommeren med 7,4 % per tiår.

Om framtidens klimaendringer sier FNs klimapanel at konsekvensene blir store:
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•
•

Den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen i det 21. århundre vil i henhold til
ulike scenarioer ligge mellom 1,1 og 6,4 ºC avhengig av framtidig utslippsutvikling.
Økningen i havnivå i det 21. århundre vil i henhold til ulike utslippsscenarioer være
mellom 19 og 58 centimeter. Mesteparten av denne stigningen kommer som resultat
av at havet oppvarmes og dermed utvides.

•

•
•
•

2.1.2

Det er svært sannsynlig (>95 %) at den termohaline sirkulasjon (dypvannsdelen av
Golfstrømmen) vil svekkes i løpet av dette århundret. Gjennomsnittet av modellene
tilsier en reduksjon på 25 prosent ved slutten av dette århundret. Det er svært lite
sannsynlig at Golfstrøm-systemet vil oppleve en plutselig endring i løpet av det 21.
århundre.
Snø- og isdekket vil reduseres ytterligere i følge alle scenarioer. Arktis vil være isfri om
sommeren ved slutten av det 21. århundre i følge noen av scenarioene.
Det er svært sannsynlig at intense nedbørepisoder vil forekomme oftere, og det er
meget sannsynlig at det blir mer nedbør i Nord-Europa og sannsynligvis mindre i SørEuropa.
Stormbanene vil trolig fortsette å forflytte seg mot polene, noe som innebærer
endringer i vind, nedbør og temperaturmønstre i ikke tropiske strøk.
Kyoto 1997 og København 2009

Under FNs konferanse i Rio de Janeiro i 1992 ble FNs Klimakonvensjon (FNs
rammekonvensjon om klimaendringer - UNFCCC) lagt fram som en av tre konvensjoner.
Klimakonvensjonen trådte i kraft i 1994.
Kyotoavtalen fra 1997 er en internasjonal avtale knyttet til Klimakonvensjonen. Mens
Klimakonvensjonen oppmuntrer industrialiserte land til å stabilisere sine utslipp av
klimagasser er Kyotoavtalens mål bindende for 37 industrialiserte land og EEC/EU. Disse
målene utgjør en gjennomsnittlig reduksjon på 5 % i forhold til utslippsnivået i 1990 for
femårsperioden 2008-2012. Protokollen trådte i kraft i 2005 og er pr i dag ratifisert av 183 land
inkl EU. Kyotoavtalen baserer seg på at dagens høye nivå av klimagasser2 er et resultat av
industriell virksomhet og legger derfor større forpliktelser på de utviklede land under prinsippet
”felles, men differensiert ansvar”. Det forhandles nå om etterfølgeren til Kyotoavtalen. Den
skal etter planen signeres i København i desember 2009 og tre i kraft fra 2013.
2.1.3

EUs fornybardirektiv
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EU er en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Som et ledd i dette arbeidet vedtok EU
det såkalte fornybardirektivet ved årsskiftet 2008/2009. Dette direktivet, som er et ledd i EUs
klimaarbeid, skal sørge for at andelen fornybar energi i EU-landene øker fra 8,5% i 2005 til
20% i 2020.
Samtidig skal minst 10% av drivstoffet i transportsektoren bli fornybart. Dersom elektrisk kraft
overtar som drivstoff i transportsektoren så skal dette telle 2,5 ganger mer enn om det brukes
biodrivstoff fordi elektromotorer er så mye mer energieffektive enn forbrenningsmotorer.

2

Kyotoavtalens definisjon av klimagasser: Karbondioksid (CO2), Metan (CH4), Dinitrogenoksid (N2O), Hydrofluorkarboner
(HFC), Perfluorkarboner (PFC) og Svovelheksafluorid (SF6).
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Kravet om en samlet andel på 20% fornybar energi i det totale energiforbruk, gjelder imidlertid
uavhengig av kravet i transportsektoren.
EU skal også øke sin energieffektivitet med 20% og redusere sine klimagassutslipp med 20%
innen 2020, sammenliknet med hva som ville vært tilfelle om ingen nye tiltak ble gjennomført
[21].

2.2

Nasjonal energi- og klimastatus

2.2.1

Norsk energi- og klimapolitikk

Norsk klimapolitikk påvirkes av endringene i det internasjonale rammeverket som er beskrevet
ovenfor. Dette vil også påvirke energipolitikken i Norge.

rao4n2 2007-10-04

Norsk klimapolitikk bygger på følgende:
•

Nåværende klimamål ble vedtatt av regjeringen i juni 2007 (Norsk klimapolitikk)[13].

•

I januar 2008 ble det inngått et klimaforlik i Stortinget [20], mellom regjeringen og deler
av opposisjonen.

•

I desember 2008 vedtok EU et fornybardirektiv [21]. Norge legger til grunn at
fornybardirektivet er EØS-relevant, og at Norge derfor vil gjennomføre samtaler med
EU om norsk tilpasning til fornybardirektivet [22]. Dersom Norge skal følge EUs
tidsplan for å gjennomføre direktivet må et vedtak i EØS-komiteen være på plass i
mars/april i 2010.

•

Parallelt foregår det arbeid på flere fronter som vil ha innvirkning på norsk klimapolitikk.
Klimakur2020 under SFTs ledelse, arbeider med å vurdere virkemidler og tiltak for å
oppfylle klimamålsetningen om at de norske utslippene av klimagasser skal reduseres
med 15 til 17 millioner tonn innen 2020. Denne utredningen skal være ferdig i
november 2009 og vil danne grunnlag for regjeringens vurdering av klimapolitikken,
som skal legges fram for Stortinget i 2010.

•

Regjeringen, ved OED, forhandler med Sverige om et mulig felles el-sertifikatmarked
for å gi incentiver til utbygging av kraftproduksjon basert på fornybar energi.
Ambisjonen er å ha på plass de sentrale prinsippene for hvordan dette markedet skal
utformes, og andre relevante spørsmål, innen 1. oktober 2009 [22].

Regjeringen vedtok i Norsk Klimapolitikk at Norge skal overoppfylle våre Kyoto-forpliktelser
med 10 %, noe som betyr at vi innen 2012 må redusere utslippene med 9 %, i forhold til 1990nivå. Man har definert reduksjoner slik at finansiering av klimatiltak i andre land inkluderes –
slik at Norge delvis kan oppfylle sine mål ved hjelp av innkjøp av klimakvoter fra EU-ETS

markedet og fra de prosjektbaserte mekanismene i Kytoto-protokollen – CDM og JI. Videre
skal Norge i 2030 ha redusert utslippene av klimagasser med 30 % i forhold til 1990-nivå.
Også her vil tiltak i utlandet telle med i regnskapet.
Regjeringen har også foreslått en ambisjon om at Norge skal være klimanøytralt
(karbonnøytralt) i 2050. Dette innebærer at landet netto har null utslipp av klimagasser. For å
oppnå målsettingen mener Regjeringen at det vil være nødvendig med innkjøp av klimakvoter
og – kreditter fra utlandet, i tillegg til de tiltakene som gjøres i Norge.
Lavutslippsutvalget, som ble nedsatt av Miljøverndepartementet i 2005, utarbeidet NOU
2006:18, ”Et klimavennlig Norge”. Dette er en utredning av hvordan Norge radikalt kan
redusere sine utslipp av klimagasser med opp til 80 % innen 2050. Som vi ser av figuren
nedenfor, vil viktige kilder til en slik massiv reduksjon være CO2-fangst fra energiproduksjon
og energi, samt satsning på bioenergi både i transport- og energisektoren.
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Figur 2-2: Årlige utslipp av klimagasser historisk, i Referansebanen og i Lavutslippsbanen
1990-2050. [3]

Klimaforliket, som ble vedtatt i januar 2008, går på en rekke områder lenger enn klimamålene i
Norsk Klimapolitikk. Ambisjonen om klimanøytralitet er fremskyndet til 2030, samt skal
reduksjonen av klimautslipp være mellom 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020,
og ikke 13-16 millioner tonn som regjeringen har foreslått. To tredjedeler av Norges totale kutt
skal gjennomføres nasjonalt, noe som vil ha innvirkning på kommunenes virksomhet.
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Hovedtiltaksområdene er innen;
•
•
•
•
•
•
•

Økt internasjonal innsats;
Energi og klima relatert forskning;
Petroleum og energi;
Transport;
Industri;
Bygg; og
Offentlig forvaltning.

Kommunale energi- og klimaplaner berører spesielt de foreslåtte skisserte tiltakene innen
energi, transport, industri, bygg og offentlig forvaltning.
Norges totale energiforbruk slik EU regner (og eksklusiv petroleumssektoren) var i 2005
217TWh/år [25]. Vår andel av fornybar energi i det totale energiforbruk var da ca. 62%.
Forhandlingene med EU om Norges implementering av fornybardirektivet er ikke avsluttet.
Dersom sluttresultatet blir i tråd med det EU har lagt til grunn for sine medlemsland, så må vi
regne med at vår andel fornybart skal øke til ca. 75% i 2020 [25]. Målene om 20%
energieffektivisering, 20% reduserte klimagassutslipp og minst 10% fornybart drivstoff i
transportsektoren vil sannsynligvis også gjelde for Norge.
Når det gjelder forhandlingene om avtaleperioden etter Kyoto sier Norges forhandlingsleder,
Hanne Bjurstrøm, i Dagsavisen 12. Mai 2009 at de viktigste punktene for Norge å få
gjennomslag for i København i desember er:
•

Enighet om at verden jobber for en temperaturøkning på maksimalt to grader.

•

De rike landene må redusere sine utslipp med minst 30 prosent i snitt i 2020. I 2050
må alle land i verden i snitt ha redusert utslippene med 80 prosent.

•

Også u-land med voksende utslipp må kutte allerede fra 2020. Dette kan finansieres
delvis av rike land ved at deler av det totale kvotemarkedet settes av til dette.

•

Begrense avskoging av tropisk skog i u-land.

•

Få internasjonal skipstransport inn i en avtale.

2.2.2

Nasjonale klimagassutslipp
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De samlede norske klimagassutslippene var på 53,8 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2008.
Dette er 1,2 millioner tonn eller 2,2 prosent mindre enn i toppåret 2007, og en oppgang på 8,4
prosent sammenliknet med 1990.
Dette utgjør i overkant av 11 tonn per innbygger som er høyere enn snittet i Europa, men
lavere enn i USA og Russland. Tabellen og figuren under viser nasjonale klimautslipp i Norge i
perioden fra 1990 til 2008 fordelt på sektor. På nasjonalt nivå er de tre største kildene til

utslipp veitrafikk, industri og olje- og gassvirksomhet, som sto for 72 % av de samlede utslipp i
2008. Selv om utslippene fra petroleumsindustrien ble nesten doblet mellom 1990 og 2008, er
det forventet at denne vil synke på grunn av redusert produksjon av råolje. Prosessindustrien
er ikke lenger den største utslippskilden. Utslippene i industrien har vært jevnt synkende de
siste ti åra, bl.a. på grunn av investering i ny teknologi. I tillegg har nedleggelse av noen
bedrifter bidratt til at utslippene har gått ned. Utslipp fra veitrafikk har vært jevnt stigende siden
1990.
Utslipp av klimagasser, etter kilde 2008*.
Prosentvis endring 2007-2008* og 1990-2008*. Mill. tonn CO2-ekvivalenter.
2008*

Prosentvis endring
2007-2008*

Prosentvis endring
1990-2008*

53,8
14,1

-2,2
-3,7

8,4
-27,0

Olje- og gassvirksomhet

14,3

-0,7

90,3

Veitrafikk
Andre mobile utslipp
Landbruk
Andre utslipp

10,4
6,8
4,3
3,9

0,4
-7,3
1,0
-2,6

33,8
16,4
-1,8
-18,6

rao4n2 2007-10-04

Totalt
Industri

Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.
* Tallene for 2008 som presenteres i tabellen og figuren over, er foreløpige. De regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder
totalutslippene. Det blir imidlertid ikke gitt detaljerte tabeller med kilde- eller næringsfordelte utslipp for 2008. Dette blir først publisert i februar 2010.
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2.3

Fylkeskommunal klimapolitikk

Økt forbruk av fossile energikilder og dermed økte utslipp av klimagasser kan få konsekvenser
for klimaet også i Finnmark. Det er i dag tre søppelfyllinger i Finnmark som er i drift. Ingen av
dem utnytter metangassen som utvikles. Øst Finnmark Avfallsselskap ØFAS i Tana har
imidlertid bygd søppelfyllingen slik at dette vil være mulig. Etableringen av Snøhvit LNG
anlegget på Melkøya vil gi økte utslipp av blant annet karbondioksid3. Fylkesmannen har i
2006 brukt mye tid på å få inn gode nok data i miljørisikovurderingene fra alle eiere av
avfallsdeponier. Det har vært arbeidet for å holde fokus på den overordnede miljørisiko for
deponiområdene og dets resipienter. I 2007 ble det arbeidet for å gi nye oppdaterte
utslippstillatelser eller avslutte deponiene i tråd med IPPC-direktivet (Finnmark
fylkeskommune 2006).
Følgene klimarelevante planer etc. er initiert på fylkeskommunalt nivå:
•

ENØK-plan for fylkeskommunale bygg skal rulleres og vedtas av fylkestinget i juni
2009.
• Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 skal rulleres i 2009, og en ny plan vedtas av
fylkestinget i desember 2009.
• Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 rulleres som ”energistrategier” i løpet av
2009, og vedtas av fylkestinget i desember 2009.
Fylkestinget vedtok i oktober 2008 at Finnmark fylkeskommune skal bidra til en klimapolitikk
som minimum oppfyller fylkets andel av de nasjonale klimamålene. Det er to alternativer. Det
ene er å integrere dette som et overordnet perspektiv i økonomiplanen. Det andre alternativet
er å utarbeide et eget klimapolitisk strategidokument for Finnmark fylkeskommune. Uansett
modell så bør strategiene gi føringer til samferdselssektoren, eiendomsforvaltningen og
energiøkonomisering i FFK4.
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3

4

Se http://finnmark.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=1253#3914

Finnmark fylkeskommune. 2008. Saksframlegg, 18.11.2008: Om status for ulike planer i Finnmark og i
Finnmark fylkeskommune.

3

Beskrivelse av nå-tilstand i Vadsø

3.1

Demografi

Vadsø kommune ligger i det østlige Finmark. Den grenser i nord til Båtsfjord, i nordøst til
Vardø, og i vest til Nesseby. Foruten byen Vadsø, ligger følgende tettsteder i kommunen;
Vestre Jakobselv og Kariel i vest, og Kiby, Golnes, Ekkerøy, Krampenes og Skallelv i øst.
Vadsø har hatt bystatus siden 1833, og er administrasjonssentrum i Finnmark, dvs. Finmark
fylkeskommune har sine hovedlokaliteter i kommunen. Innbyggere pr. 1.1.2009 var 6076 i
kommunen (SSB 2009) hvorav ca. 5 000 innbyggere i sogner til Vadsø by og vel 1 000 i
resten av kommunen. Av disse bor ca. 700 i Vestre Jakobselv.
Kommunen har en befolkningstetthet på 4,9 per km2, hvorav 91 % bor i tettstedene nevnt
ovenfor. Vadsø er den 4 største bykommunen i Norge målt i areal, men store deler av dette
tilfaller Varangerhalvøya Nasjonalpark. 69,2 % av husholdningene i kommunen disponerer bil.
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Befolkningsstatistikken fra de siste 15 år viser at Vadsø kommune hadde et vendepunkt midt
på 90-tallet. Fram til dette tidspunktet opplevde kommunen en jevn befolkningsvekst, folk
flyttet til kommunen og antall fødsler holdt seg stabilt. Etter 1996 er folketallet svakt redusert,
og statistikken viser at dette primært skyldes flytting fra kommunen. I dag står Vadsø, som
mange andre kommuner i Norge, overfor utfordringen at antallet eldre vil stige markant i
fremtiden. Dersom vi ser på framskrevet statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), fram mot
2020 er tendensene klare: eldre over 67 år vil øke mest i antall. Det er en svak
økning i aldersgruppa 20-44 år som er den mest reproduktive, og det vil være nedgang i
gruppen barn/unge5.

5

Vadsø kommune. 2006. Vadsø kommuneplan 2006-2017.
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Figur 3.1.Arealplan, Vadsø kommune (2008)

3.2.

Næringer og Industri

Hele Finnmark har en stor offentlig sektor sammenliknet med landet for øvrig. Mens 30 % var
sysselsatt i offentlig sektor i landet som helhet, hadde Finnmark 41 % sysselsatt i offentlig
sektor i 2004. I Varanger (Vardø, Vadsø, Nesseby, Sør- Varanger) var om lag halvparten
sysselsatt i offentlig sektor i 2004. Høyest andel hadde Vadsø med 53 %. I Vadsø og SørVaranger var 20 % sysselsatt i statlig forvaltning og om lag 30 % i kommunal og
fylkeskommunal forvaltning.
Slik som situasjonen er i dag, kan Vadsø betegnes som et administrasjonssenter med stor
andel offentlig sysselsatte. Dette er helt naturlig siden Vadsø har fylkesadministrasjonen for
Finnmark, men dette vil samtidig gjøre Vadsø mer sårbar, pga. relativt liten privatsektor og
stor avhengighet av statens regionalpolitiske beslutninger. Det er viktig for Vadsø at
kommunen blir oppfattet som en næringsvennlig kommune (Vadsø kommune 2006).
Etter 2001 har antall industriarbeidsplasser gått ned med 800 i Finnmark. Nedgang i
industrien, som hovedsakelig gjelder fiskeforedling men også bygg og anlegg, har rammet
Øst-Finnmark. Dette har ikke påvirket Vadsø like kraftig som mange andre kommuner, fordi
nedbyggingen av industriarbeidspasser i Vadsø kommune skjedde før århundreskiftet. Totalt
sett har sysselsetting i privat sektor i Vadsø hatt en liten nedgang. Næringsvirksomheter i
Vadsø kommune er i hovedsak småbedrifter. Over 70 % av virksomhetene i Vadsø kommune
har under 10 ansatte6.
Næringsutvikling sto på programmet for Vadsø i Strategisk Næringsplan for 2002-2005, hvor
man spesielt har lykkes på følgende områder.
•
•
•
•
•

Utvikling av Vadsø havn
Kultur og næring
IKT og kunnskapsbasert næringsutvikling
Reiselivsutvikling (herunder også ”utvikling av Vadsø som kurs og konferanseby”)
Utvikling av Vadsø som handelsby og sentrumsutvikling
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De viktigste tiltakene innen tiltaksområde ”Utvikling av Vadsø havn” har vært mudring
av Vadsø havn og etablering av Vadsø Maritime Næringspark. Vadsø maritime
Næringspark er et samarbeid mellom næringsaktører og kommunen, hvis målsetting er å
skape ny aktivitet i havnen og industriområder rundt havnen.
Satsing på kultur som næring er en av Finnmark fylkeskommunes (FFK)
hovedsatsingsområder, hvor man har et mål om å etablere 500 nye Kulturnærings arbeidsplasser innen 2014. Hermetikken næringshage i Vadsø er FFKs spydspiss i dette
arbeidet og man har gjennom flere år opparbeidet et stort nettverk både nasjonalt og
internasjonalt innen kulturnæringssektoren. Kulturnæringssektoren i Vadsø sysselsetter i dag
42 årsverk og bedriftene har de siste årene vist en meget positiv utvikling.
Kunnskapsbasert næringsvirksomhet er en voksende sektor i Vadsø. Det finnes
6

Vadsø kommune. 2006. Vadsø kommuneplan 2006-2017.
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rundt 20 konsulent og rådgivingsfirmaer i kommunen som dekker et bredt spekter av
spesialkompetanse.
I løpet av den siste planperioden har reiseliv vært den næringen som har opplevd sterkest
vekst. Vadsø kommune har valgt å gå inn med interkommunale løsninger med Vardø og
Nesseby kommune innen reiseliv og dette samarbeid resulterte i etablering av
Varangergruppa, som har koordinert reiselivsutvikling og markedsføring i regionen.
Det ble gjort en omfattende analyse om reiselivsnæringen i Varanger fra 2003 til
2006. Tallene viser at antall virksomheter innen opplevelses- og aktivitetsbedrifter har
økt fra 5 til 21.
Innen utviklingsområdet ”Utvikling av Vadsø som handelsby” har de største utviklingstiltakene
vært relatert til sentrumsutvikling og forskjønning av byen. I løpet av programperioden har
Vadsø torg blitt ombygget / pusset opp med en promenade og det har blitt gjennomført en
rekke andre mindre forskjønningstiltak i Vadsø sentrum 7.

3.3.

Miljø, natur og friluftsliv

Miljøstatusen og eventuelle konflikter relatert til gjennomføring av tiltak i energi- og
klimaplanen (for eksempel ny fornybar energi, som vindmøller) for Vadsø er i hovedsak
relatert til Varangerhalvøya Nasjonalpark som sprer seg over Båtsfjord, Nesseby/Unjárgga,
Vadsø og Vardø kommuner. For Vadsø sin del er kommunen dominert arealmessig av
nasjonalparken. Kun kystnære områder faller utenfor Nasjonalparken (se Fig. 3.2.).
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Figur 3.2. Varangerhalvøya Nasjonalpark (DN, udatert).

7

Vadsø kommune. 2007. Strategisk næringsplan, 2007 – 2010.

Nasjonalparkområdet er godt egnet for fiske, småviltjakt og friluftsliv. I de fleste av elvene kan
det fiskes laks, sjørøye og sjø-ørret. For Vadsø kommune er spesielt Vestre Jakobselva kjent,
hvor også deler av nedbørsfelt, nærmest kysten, faller utenfor Nasjonalparken.
Området dekker de naturgeografiske regionene Øst-Finmarks kystregion og Finmarks
submaritime bjørk-furuskogsregion (MD 1991-92)8, og er det mest arktisk pregede
naturområdet i Skandinavia (Lauritzen og Ryvarden 2001)9. Dyrelivet er sparsomt over store
deler av de sentrale fjellområdene. Imidlertid har myrområdene stor verdi for fuglelivet, og da
spesielt gjess. I Vadsø er spesielt Oarddojávri-Jakobselvkroken fremhevet som regionalt
verneverdig myr og våtmarksområde, med bl.a. hekkende storlom, smålom, sædgås og
bergand (Strann og Nilsen 1996)10. Hele Jakobselvdalen er rik på vann- og våtmarksfugl arter
(Systad et al. 2003)11. Halvøya ser også ut til å være blant de viktigste områdene i landet for
Norges mest utrydningstruede pattedyr, fjellreven. Forekomster av fjellreven er også i
Jakobseldalen.
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Stordelen av vassdragene og deres områder i Vadsø er vernet for utbygging og ligger ogå
innenfor Nasjonalparkens grenser. Unntaket er Storelva og Sjåbuelva ved Vadsø og Ekkerøy
(se figur 2.3).

8

MD. 1991-92. Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge.
Stortingsmeldong nr. 62.
9
Lauritzen P.R. & L. Ryvarden. 2001, FjellNorge. Bind 3. Fra Trollheimen til Svalbard. Gyldendal. Oslo.
10
Strann K.B. og S.Ø. Nilsen. 1996. Verneverdige myrer og våtmarker i Finnmark. Fylkesmannen i
Finnmark. Miljøvernavdelingen, Rapp. Nr. 3 – 1996.
11
Systad et al. 2003. Zoologisk kartlegging innenfor utvalgte områder av Varangerhalvøya.
Fylkesmannen i Finmark. Rapport nr. 11-2003.
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Figur 2.3. Verna vassdrag på Varangerhalvøya og Vadsø kommune (Fylkesmannen i Finmark
2003)12.
Villreinen har brukt Varangerhalvøya i årtusener, og fra 16-1700-tallet har tamreinen videreført
bruken. I reinbeitedistrikt 6 er det til sammen ca 11000 rein, reinbeitedistriktet innbefatter
kommunene Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby, Tana og Sør-Varanger.
Reindriftsutøverne har adgang til motorferdsel i forbindelse med tilsyn og samling av reinen
både på snø og barmark, samt en viss bruk av helikopter ved samling om høsten. Slik det
drives i dag er det mellom 1.mai og 1.november i utgangspunktet ikke rein på
Varangerhalvøya13.
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Varangerhalvøya har også et stort antall kulturminner, bla. fra eldre steinalder.

12
13

Fylkesmannen i Finnmark. 3003. Kraftressurser på østre Varangerhalvøya. Rapport nr. 3 – 2003.
(Referanse:DN+Reindriftsforvaltningen Øst Finnmark+Kommunen).

4. Analyse av energisituasjonen i kommunen
4.2.

Energiforbruk

4.2.1. Energiforbruk i stasjonær sektor
Det totale energiforbruket i Vadsø kommune i stasjonær sektor var på 131,7 GWh i 2007. Av
dette var 112 GWh elektrisitet, 9,5 GWh petroleumsprodukter og 10,2.GWh biobrensel (ved)
[1]. Sammensetning og utvikling av energiforbruket i kommunen vises mer detaljert i figurene
og tabellen nedenfor.
Figur 4-1: Sum stasjonært energiforbruk totalt 2005 – 2007 fordelt på energikilder [1]
160
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Tabell 4-1: Tall stasjonært energiforbruk fra SSB [1]
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Energiforbruk i GWh
Elektrisitet
Petroleumsprodukter
Biobrensel (ved)
Totalt

2005

2006
117,2
10,7
10,8
138,7

2007
117,3
9,6
11,1
138

112
9,5
10,2
131,7

Fordelingen av energiforbruket i 2007 mellom brukergruppene var henholdsvis 60 % for
husholdningene, 1,5 % for industri, 38 % for tjenesteyting og 0,5 % for primærnæringer av det
totale forbruket.
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Figur 4-2: Diagram energiforbruk i stasjonær sektor i 2007 fordelt på brukergrupper [1]
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Årsaken til det høye elektrisitetsforbruket i Vadsø kommune kan sannsynlig vis forklares med
at Vadsø er en bostedskommune med mye spredt boligbebyggelse, samtidig med at det ikke
finnes infrastruktur for fjernvarmedistribusjon.
Figur 4-3: Diagram som viser fordeling av elektrisitetsforbruk i kommunen for 2007 [1]
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Husholdninger

4.2.2. Samlet energiforbruk - inkludert transport
Tabellen under er hentet fra Statens Forurensningstilsyn sin klimakalkulator. I disse tallene er
også forbruk til transport medregnet. Tallene på energiforbruk i Vadsø kommune kan avvike
noe fra tallene oppgitt over fra SSB.
Tabell 4-2: Energiforbruk og Energitype – Vadsø [19]

I alt
Elektrisitet
Fossilt brensel til transport
Fossilt brensel til stasjonær
bruk
Biobrensel
Avfall og deponigass

Energibruk i GWh
2005
205,7
117,3
67,1
10,5
10,8
0,0

2006
206,8
117,2
68,9
9,5
11,2
0,0
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En annen måte å illustrere hvor energi brukes og hvilke energikilder som brukes er i et såkalt
flytskjema. Figuren nedenfor viser energibruk i Vadsø kommune i 2007 fordelt på energikilder
og brukergrupper.
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Figur 4-4 Flytskjema over energibruk i Vadsø kommune i 2007 (basert på tall fra SSB)

4.2.3. Energiforbruk i kommunal bygningsmasse
I tabellen nedenfor er energiforbruket i kommunale bygninger vist og sammenlignet med
gjennomsnittstall fra Enovas bygningsnettverk. Energiforbrukstallene inkluderer både olje og
elektrisitet og de er temperaturkorrigert fra faktisk forbruk i 2008 til normalt Vadsø-klima.
Tallene fra Enova er korrigert til lokalt Vadsø-klima.
Tabell 4-3: Totalt og arealspesifikt normalforbruk av energi i kommunale bygninger i Vadsø
kommune basert på 2008 tall.
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Bygning
SKOLER;
Sentrum skole
Melkevarden skole
V. Jakobselv skole
Fossen skole
Nye Ungdomsskole
Industribygget
BARNEHAGER:
Gl.stua barnehage
V. Jakobselv
barnehage
Stubben b.hage
Maurtua b.hage
Ruija b.hage
Lomakka b.hage
Tomlebo
b.hage+HVPU
KULTUR/ IDRETT ;
Miljøbygget
Vadsø samf.hus/
kino
V. Jakobselv
samf.hus
Vadsøhallen
Vårbrudd - 1.etg.
Golnes grendehus
Varangerhallen
Vadsø mus.Esbensen
Vadsø mus.Toumanen
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TemperaturBruksareal
korrigert forbruk
[m2]
[kWh]

Arealspesifikt
[kWh/m2/år]

Enegibehov
ihht Enova
[kWh/m2/år]

Sparepotensial
[kWh/år]

10 190
2 076
1 235
2 230
4 150
4 000

1 516 202
667 200
233 887
638 593
629 634
773 208

149
321
189
286
152
193

225
225
225
225
225
225

508
295

133 587
114 851

263
389

260
260

1 393
38 085

460
456
295
519
420

125 572
146 197
90 890
157 023
127 838

273
321
308
303
304

260
260
260
260
260

5 869
27 534
14 124
21 966
18 544

2 600
1 500

1 001 905
587 980

385
392

594
400

1 515

678 740

448

282

252 123

2 600
400
465
3 900
210

336 328
111 725
48 299
280 098
84 050

129
279
104
72
400

256
282
282
256
322

16 468

150

200 049
136 787
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HELSE ;
Helsesenteret
Vadsø sykehjem
Nye Omsorgsbolig
ADM/ SERVICE ;
Rådhuset- Tollbugt.
14
Brannstn.- Idrettsvn.
31
Rådhusgt. 5
Joh. Grønvighsgt. 12
SUM

5 010
2 469
2 900

1 644 787
618 590
292 638

328
251
101

213
305
301

576 667

1 020

381 533

374

265

111 498

981

328 623

335

421

1 700
1 611
55 865

373 612
355 044
12 478 634

220
220
223

265
265
1 421 108

I tabellen ovenfor er det beregnet årlig normalforbruk per kvadratmeter (gitt i kWh/m2) for hvert
enkelt bygg. I kolonnen til høyre for denne er tallene fra tilsvarende bygninger i Enova sitt
bygningsnettverk gitt. En sammenligning mellom disse tallene kan ofte gi en god indikasjon på
forbruksnivået i det aktuelle bygget. I kolonnen helt til høyre er det beregnet mulig innsparing i
energiforbruk, for de bygningene som har et høyere forbruk enn Enova-statistikken, sett i
forhold til om forbruket var det samme som gjennomsnittet til Enova.
Siden 1998 har kommunen vært med på et prosjekt som heter ”Byggnettverket”.
Byggnettverket er en felles satsning på energiøkonomisering, forvaltning, drift og vedlikehold i
kommunale og fylkeskommunale bygg i Finnmark. I Vadsø kommune er nå hele den
kommunale yrkesbyggmassen involvert i dette. I disse bygningene er det blitt målt
middeltemperatur, lest antall kWh forbruk fra fastkraft, elkjeler og evt annen energi. Målingene
har blitt utført av vaktmestrene for de respektive bygg, og legges inn i en internettbasert
løsning. Målet var å få kartlagt energiforbruket i bygningene, slik at det blir mulig gå inn med
tiltak der det viser seg nødvendig, samtidig som man senere kan måle effekten av igangsatte
tiltak.
Det ble i år 2000 laget en Energiplan for Vadsø kommune som forslo en rekke ulike ENØKtiltak. Det har vist seg vanskelig å få prioritet til gjennomføring av mange av tiltakene.

4.3.

Energiproduksjon og Energisystem
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4.3.1. Produksjon og potensial av ulike energibærere - ressurskartlegging
Kartleggingen av energiressurser i kommunen har som formål å tydeliggjøre kommunens
handlingsrom. Vadsø har praktisk talt ingen lokal produksjon av energi, så alt må importeres.
Ved å ta i bruk lokale og fornybare energiressurser kan man ikke bare spare klimaet, men det
vil også øke forsyningssikkerheten samtidig som det kan bidra til å styrke lokalt næringsliv.

I dette kapitlet vil det bli gjort grove estimater over potensialet for de forskjellige fornybare
energiressursene som er tilgjengelig innenfor kommunegrensene. Påvirkningsgraden til
kommunen varierer imidlertid for de forskjellige ressursene. Vadsø kommune er en av 7
kommuner som eier kraftselskapet Varanger Kraft, og har dermed mulighet til påvirke der.
Kommunen kan samtidig velge å etablere et eget selskap for forsyning av fjernvarme fra for
eksempel varmepumper. Eventuelt få inn private aktører. Når det gjelder energifrigjøring i
kommunal bygningsmasse er det kommunen selv som bestemmer hvor langt den skal gå. For
bruk av varmepumper kan kommunen gjennom arealplanlegging legge til rette for at disse
energiressursene blir tatt i bruk også av private aktører.
I dette kapitlet gis det også en kort beskrivelse av de forskjellige teknologiene. For mer
utfyllende beskrivelser, samt en oversikt over nasjonale energiressurser henvises det til
publikasjonen ”Fornybar Energi 2007” [4] (kan lastes ned fra www.fornybar.no).

4.3.2. Vindkraft
Vindkraft produseres av vindturbiner som er plassert på høye tårn på for eksempel 70-90m,
og utstyrt med en 3-bladet rotor med samme diameter. Tårnet må dels være høyt for at
rotoren skal komme godt klar av bakken, men dessuten er vindforholdene normalt mye bedre
et stykke over bakkenivå
Vadsø er en arealmessig stor kommune som i utgangspunktet har et betydelig
vindkraftpotensial. I praksis er en stor del av arealet nord i kommunen uaktuelt for vindkraft på
grunn av nasjonalparken. I tillegg har en konsesjonssøknad på et 65 MW vindkraftverk på
Skallhalsen i øst blitt avlått pga. forsvarets aktivitet. Det påregnes at gjenværende
vindkraftmuligheter vil ligge vest for byen og sør for nasjonalparken.
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Vindkart som Fefo har fått utarbeidet, viser at de områdene med høyest årlig middelvind, 8-9
m/s i høyde 80 m over bakken, sannsynligvis er i de områdene som i praksis er
uaktuelle/vanskelig å få godkjent for vindkraft. NVE vil i løpet av året publisere et nytt vindkart
for hele landet. Selv om områdene sørvest i Vadsø kommune har noe lavere årsmiddelvind, 68 m/s kan det være gode potensielle områder, dette gjelder blant annet de høyest liggende
områder ved Solvarden og Holmfjellet/ Makkefjellet. Til sammen bør det være mulig å bygge
rundt 30 vindturbiner her, med en samlet effekt på 60-90MW.
Hver vindturbin vil ha en installert effekt på ca. 2-3 MW, og med en antatt produksjon på rundt
5-9 millioner kWh/år, avhengig av tårnhøyde, plassering og hva vindforholdene på stedet
faktisk viser seg å være. Med et gjennomsnittlig årsforbruk per husstand på 20.000 kWh, så
betyr det at en enkelt vindturbin alene vil kunne forsyne omtrent 250-450 gjennomsnittlige
boliger med elektrisk kraft. Det kan altså være mulig å produsere ca 150-270 GWh årlig bare
ved disse to nærliggende vindkraftlokaliteter vest for Vadsø sentrum, om man regner et areal
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på ca. 5-6 km2. Til sammenligning var det totale elektrisitetsforbruket i Vadsø kommune på
110 GWh i 2007.

Bilde 4-1: Hitra vindpark i Møre og Romsdal (Statkraft). Siemens 2,3MW vindturbiner.
Høyspentnettet følger veien mellom Varangerbotn og Vadsø. Tilknytning av vindkraftverk må
enten skje ved en T-tilkopling til dette regionalnettet nær vindparkene eller ved en separat
produksjonsradial til Varangerbotn. Med en begrenset kapasitet på nettet, og flere aktuelle
vindkraftprosjekter som konkurrerer om samme kapasiteten, både i Båtsfjord, Berlevåg og på
Nordkyn-halvøya, vil dette kunne være en begrensende faktor. Det kan være klokt av
kommunen å avsette egnete areal for vindkraft nå, selv om kapasiteten i kraftlinjenettet
foreløpig ikke legger til rette for flere prosjekter. Når nettforsterkninger kommer, er det viktig å
ha gjort en del arealavklaringer på forhånd.
Egnet lokalisering for et vindkraftverk kan først avgjøres etter en nærmere sjekk av terreng og
vindforhold kombinert med konflikter, som reindrift, fredete kulturminner og biologisk mangfold
primært, men også en del andre forhold. Normalt starter en slik prosess med en
forhåndsmelding og deretter en konsekvensvurdering, herunder ytterligere avklaring av
kraftlinjenettets kapasitet. Eventuelle vindmålinger må tas før endelig investeringsbeslutning,
men dette kan utsettes en stund.
4.3.3. Vannkraft
Det finnes ingen kraftverk i kommunen. I følge NVEs ressurskartlegging for små vannkraftverk
finnes det heller ingen lønnsomme utbyggingsprosjekter i Vadsø kommune.
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4.3.4. Energiressurser fra skogen
Finnmarkseiendommen (FeFo) arbeider med kartlegging av energiressurser fra skogen for
kommunene i Finnmark, blant annet med hensyn til bruk i bioenergi anlegg (flis el.). Øst-

Finnmark er ennå ikke kartlagt i denne runden, men for Vadsø kommune regner man ikke
med at det er skog til industrielt behov, den dekker knapt behovet til privat bruk. Ser man på
kommuner i nærheten har både Sør-Varanger og Tana potensielle skogressurser som kan
være aktuelle i et bioenergianlegg, Sør-Varanger har et potensial som ligger langt over eget
behov [27].
4.3.5. Bioenergi fra Landbruket
Bioenergi fra landbruket omfatter både halm og husdyrgjødsel. Husdyrgjødsel kan benyttes i
produksjon av biogass, halm er ikke relevant for Vadsø. I Norge er fermenteringsanlegg
basert på husdyrgjødsel lite utbredt, men kan betraktes som et potensial f. eks tilknyttet
gårdsanlegg.
Utvinning av biogass (metan) kan skje gjennom en prosess der husdyrgjødselen råtner
(fermenteres) i tank uten tilgang på luft. Dermed utvinnes en metanrik gass som ofte benyttes
til oppvarming. Metangass kan også brukes i en gassmotor for elektrisitetsproduksjon, men på
grunn av høye investeringskostnader forutsetter slik produksjon tilgang på relativt store
gassmengder.
I tabellen nedenfor er det gjort en overslagsberegning over potensialet for gassproduksjon fra
husdyr i Vadsø kommune. Overslaget er basert på produksjonstall for husdyr gitt av
landbrukskontoret og gjennomsnittlige tall for gassproduksjon fra de forskjellige
husdyrsortene.
Tabell 4-4: Antall husdyr i Vadsø kommune i 2008 og potensial for energiproduksjon fra
husdyrmøkk.
Gjødseltype Ant. Dyr i Prod.
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Storfe
Gris
SUM

30
25

Årlig energiprod.
[kWh/år]
64 605
6 753
71 358

Fra landbruket er det teoretiske potensialet for energiproduksjon på ca 71 MWh. Dette er et
lite volum basert på spredte forekomster slik at kommunen eventuelt vil være avhengig av
svært godt samarbeid med landbruket dersom den ønsker å få realisert dette potensialet.
4.3.6. Varmepumper
Isolert sett er varmepumpeteknologien ikke en produksjonsteknologi for energi, men
varmepumper gjør det mulig å utnytte lokale varmekilder som har for lav temperatur til at de
kan benyttes direkte. Forenklet kan man si at varmepumpen ”løfter” temperaturen på
varmekilden. Alle typer varmepumper må bruke energi (normalt elektrisitet) for å kunne
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produsere varme, og varmepumper ansees derfor mer som en energispareteknologi enn som
en energiproduksjonsteknologi.
Luft/luft-varmepumper er den typen varmepumpe som har størst utbredelse i Norge. For
privathusholdninger er installering av denne typen varmepumper ansett for å være en av de
mest lønnsomme enøk-investeringene. Luft/luft-varmepumper er best egnet på kystnære
steder som Vadsø der utetemperaturen ikke blir alt for lav i løpet av vinteren. Helst bør ikke
temperaturen være lavere enn ca minus 10 grader over lengre perioder av vinteren. Luft-/luftvarmepumper er best egnet i mindre bygninger som eneboliger og rekkehus. Luft/luftvarmepumper med luftfilter gir i tillegg bedre inneklima.
Vann/vann-varmepumper kan yte et større bidrag til energisparing enn luft/luft-varmepumper,
men de er også forbundet med større investeringskostnader. Denne typen varmepumper kan
hente omgivelsesenergi både fra såkalte energibrønner (jordvarme / grunnvann) eller fjorder
og innsjøer.
Vadsøs beliggenhet i forhold til Varangerfjorden gjør at sjøvannsvarmepumper er spesielt
aktuelt. Sjøens relativt stabile temperatur gjennom hele året gjør at denne typen varmepumper
kan være svært effektive. Sjøvannsvarmepumper finnes i størrelser som passer for eneboliger
og opp til store anlegg. Vannet må tas relativt dypt for at man skal unngå problemer med
begroing. Alternativt kan man etablere en varmeveksler i sjøen.
Tabell 4-5: Varmekilder for forskjellige varmepumper og forskjellige egenskaper knyttet til de
forskjellige bruksområdene. [Kilde: www.fornybar.no]
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I tabellen ovenfor er vist en oversikt over forskjellige varmekilder som kan benyttes for
varmepumper, sammen med egenskapene for de forskjellige varmepumpene. Tabellen er
hentet fra ”Fornybar Energi 2007”, som også kan lastes ned fra siden www.fornybar.no.
Etablerte anlegg i Vadsø kommune basert på jordvarme med energibrønner i fjell er det på
Vadsø helsesenter med tilhørende omsorgsboliger og Vadsø ungdomsskole.

Varmepumpeanlegget ved Helesenteret har en ytelse på 350 kW og kan under gunstige
forhold levere ca 1,2 GWh per år, på ungdomsskolen er det på ca 120 kW, eller ca 0,4 GWh
per år. [1]
Det anslås av en lokal varmepumpeforhandler at det selges rundt 50 varmepumper i året til
private i Vadsø kommune14.
Bruk av varmepumper
De fleste varmepumper er designet for å gi lavere temperatur enn det man får fra for
eksempel olje- eller biokjeler. For vannbårne systemer betyr dette at varmepumper ofte ikke er
spesielt godt egnet til å erstatte oljekjeler. Dersom man likevel ønsker å bytte en oljekjel med
en varmepumpe kan man oppgradere det vannbårne systemet, redusere varmebehovet ved
for eksempel etterisolering eller benytte seg av en olje- eller elkjel for leveranse av spisslast.
I vannbårne systemer med gulvvarme er temperaturnivået mye lavere (ca 35 °C)og denne
typen systemer passer derfor svært godt sammen med varmepumper. For nye
byggeprosjekter kan man legge til rette for lavtemperatursystemer tidlig i prosjekteringsfasen
slik at forholdene ligger til rette for varmepumper helt fra starten av.
Luft/luft-varmepumper avgir varme til inneluften og for at denne typen systemer skal virke
tilfredsstillende er det viktig at det er god luftsirkulasjon i bygget. Mindre bygninger med åpne
løsninger passer derfor godt til denne typen varmepumper.
Kostnader knyttet til varmepumper
Tabellen nedenfor viser noen eksempler på hva man kan spare med bruk av forskjellige
varmepumper, med utgangspunkt i totalt energibehov årlig, og hva investeringskostnaden vil
kunne være. Regnestykkene er basert på gjennomsnittsforholdene i Norge, i forhold til for
eksempel årlig energibehov og klimaforhold. Ettersom det er store prisforskjeller i markedet
bør man hente inn flere tilbud innen man går til innkjøp. I beregningen av årlig besparelse er
det sammenlignet med oppvarming med strøm og en strømpris på 1 kr/kWh (inkludert nettleie
og avgifter), noe som kan bli en virkelighet innen noen få år.
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Tabell 4-6: Mulig besparelse og investering for forskjellige varmepumper. [Kilder: Enova, NVE
og SSB]
Varmepumpe

Bygningstype

Luft/luft

Leilighet (i
boligblokk)
Enebolig
Enebolig

Luft/luft
Luft/vann
14

Årlig energibehov (kWh)
12 600
26 700
26 700

Årlig
besparelse (kr)
2 600
5 100
9 500

Investeringskostnad (kr)
15 000 – 25 000
15 000 – 25 000
60 000 – 90 000

(Referanse: Varanger Utmarkstranport ANS).
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Væske/vann
Væske/vann
Væske/vann

Enebolig
Skolebygning
Kontorbygning

26 700
700 000
1 600 000

11 900
290 000
425 000

120 000 – 200 000
> 700 000
> 850 000

Energipotensialet i varmepumper
Bruk av varmepumper er svært viktig potensiell energikilde i Vadsø. Ettersom det er et stort
spekter på varmepumpene er det imidlertid vanskelig å tallfeste potensialet.
Dersom man tar utgangspunkt i alle kjente byggeplaner i Vadsø, ref kapittel 7.2 finner vi et
nytt energiforbruk på ca 1,6 GWh. Av dette utgjør rundt 50 % energi til oppvarming. Hvis alle
disse byggene etableres med varmepumper som senker varmebehovet i byggene med ca 60
% gir dette oss et sparepotensial på 0,5 GWh.

4.3.7. Solenergi
Energi fra sola kan omvandles til både elektrisitet med et solcellepanel og til varme ved hjelp
av en solfanger. Varmen kan utnyttes til oppvarming av bygg, men først og fremst de med
vannbårne varmeanlegg. Så langt nord og med lite sol om vinteren i den kaldeste årstiden, er
nok ikke dette den mest aktuelle energiformen å ta tak i, spesielt mht økonomi. Solenergi kan
allikevel være relevant for hytter, og kan på andre områder benyttes til for eksempel til
oppvarming av tappevannsforbruk sommerstid.

4.3.8. Avfall, deponi og kloakkslam
Biologisk materiale i avfall og slam kan benyttes til gassproduksjon i en prosess der det
biologiske materialet råtner uten tilgang på luft. Gassen som dannes har typisk et metaninnhold på mellom 60 og 70 %. Brennverdien på denne gassen er således ca. 60 – 70% av
tilsvarende volum naturgass. Likevel kan gassen gjøre nytte for seg både i kjøretøyer som er
bygget for gassdrift og til varme- og elektrisitetsproduksjon.
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I Vadsø kommune er det innført kildesortering for papir, plast, farlig avfall, glass og metall.
Papir og plast hentes hos husholdningene, mens det er etablert returpunkter for øvrige
fraksjoner. Våtorganisk avfall sorteres ikke ut. Husholdningsavfallet (restavfallet) går i dag til
deponi i Tana. Det interkommunale avfallsselskapet Øfas er ansvarlig for avfallshåndteringen i
Vadsø kommune.
På grunn av deponiforbudet for organisk avfall 1.7.2009 ser Øfas, sammen med Trondheim
Energi og Varanger Kraft på muligheten for et forbrenningsanlegg i Kirkenes. Dermed vil det
sannsynligvis ikke bli aktuelt å ta ut energi fra avfall i Vadsø.

Det er ikke noen rensing av kloakk i Vadsø i kommune, den går ut i fjorden. Det er kun noen
få private som har slamavskiller. Slik det er i dag er det altså ikke aktuelt å ta ut energi fra
kloakkslam.
4.3.9. Distribusjonssystemer
Infrastruktur for energidistribusjon omfatter ikke bare fjernvarme og elektrisitetsnett, men også
distribusjon av ved, pellets, fyringsolje, parafin osv. Dette kapitlet tar for seg tilgjengeligheten
til de forskjellige energiformene i Vadsø kommune.
Elektrisitet
De største forbrukspunktene i Varanger Krafts forsyningsområde er Kirkenes og
Vadsø med maksimallast på henholdsvis ca 35 MW og 25MW. For dagens forbruk og aktivitet
er nettkapasiteten god. Storskala utbygging av energiproduksjon som vindkraft i området er
derimot avhengig av at sentralnettet forsterkes frem til Varangerbotn, eventuelt at det åpnes
for større eksport til Finland/Russland [28]
Elektrisitetsnettet i kommunen består av både luft- og kabelnett, hvor kabelnettet dominerer
for tettbygde strøk. Nettet består av ca. 77 km regionalnett på 66 og 132 kV nivå, 145 km 22
kV luftlinje, 48,5 km 22 kV kabelnett, 154 km lavspent luftnett, 88 km lavspent kabelnett og
156 nettstasjoner. Vadsø kommune er på snittet hva gjelder antall avbrudd for Varanger Kraft
sitt område15.
I hovedsak er planene til Varanger Kraft knyttet til om det realiseres vindkraftproduksjon på
Varangerhalvøya og import fra Russland. Utbygging av ett eller flere vindkraftverk på
strekningen Vadsø-Smelror-Båtsfjord vil kreve oppisolering til 132 kV nivå. Utbygging av
vindkraft utover ca 100MW på strekningen vil kunne føre til at Strekningen BåtsfjordKobkroken-Varangerbotn må oppgraderes til 132kV nivå. Med de planer om utbygging av
vindkraft som foreligger i Berlevåg er 220 kV, eller høyere spenningsnivå, det mest realistiske
på denne strekningen [28]

Fjernvarme
Det finnes ingen nett for fjernvarmedistribusjon i kommunen. Det har vært utredet slike anlegg,
men ingen har foreløpig blitt realisert av økonomiske årsaker [1].
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Andre energiformer
For fyringsolje er det lokale distributører med lagringskapasitet. I tillegg er det utsalg for
fyringsved. Noen husstander avvirker skog for brensel til eget bruk [1].

15

Ref: Varanger Kraft.
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4.4.

Oppsummering av Energikartlegging

Figur 4-5 viser et søylediagram over tilgjengelige fornybare energiressursene i Vadsø
kommune basert på forutsetninger lagt til grunn for denne rapporten. Det totale
energipotensialet er vurdert til ca 210 GWh, noe som utgjør litt mer enn kommunes totale
energiforbruk.
Det største og egentlig eneste potensialet finner vi i vindkraften, og her er lagt til grunn en
relativt konservativ tilnærming mht aktuelle områder. Vindkraft er mer eller mindre enerådende
i denne oversikten blant annet fordi et felles avfallsforbrenningsanlegg er planlagt i SørVaranger kommune, samt at potensialet for bioenergi fra skogen og biogass fra landbruket er
begrenset. Vindkraft kan bidra positivt til både fornybar energiproduksjon og
forsyningssikkerhet i kommunen. Vindkraft har imidlertid vist seg å være kontroversielt i
Norge, til tross for at vindparkene så langt har blitt reist på steder med lav befolkningstetthet.
Et eventuelt prosjekt bør ha støtte hos lokalbefolkningen og grunneier.
Figur 4-5: Tilgjengelige fornybare energiressurser i Vadsø kommune.
Ny energiproduksjon / energifrigjøring
250,0
200,0
150,0
GWh/år
100,0
50,0
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Ellers er mulighetene for produksjon fra fornybar energi små i Vadsø kommune. Det er
imidlertid viktig å ikke glemme at kystområdene utgjør en tilnærmet uuttømmelig kilde til
varme brukt sammen med varmepumper. Energipotensialet for bruk av varmepumper er tett
knyttet til både bruksområder og de enkeltstående prosjektene. Det derfor svært vanskelig å

estimere det overordnede energipotensialet denne energikilden representerer uten å gjøre
detaljerte utredninger. Mulighetene bør vurderes videre som energisparetiltak.
Tabell 4-7: Oversikt over fornybare energikilder i Vadsø kommune. For alle kildene er det
estimert hvor stor utslippsreduksjon av klimagasser som kan oppnås dersom energikildene tas
i bruk.
Ny energiproduksjon / energifrigjøring
Energikilde
Vannkraft
Vindkraft
Biogass fra husdyr
Bioenergi fra skog
Biogass fra våtorganisk
avfall
Energifrigjøring i kom. Bygg
SUM

GWh/år
0,0
210,0
0,1
0,0

Red. i klimagassutslipp
[tonn CO2-ekv.]
ift elektr. ift oljefyring
0
0
110 460
67 763
38
23
0
0

0,0

0

0

1,5
212

779
111 276

478
68 264

Tabell 4-7 viser det totale energipotensialet for de forskjellige fornybare energikildene i Vadsø
kommune. I de to kolonnene til høyre er det også beregnet hvor mye klimagassutslipp som
kan spares dersom energikildene utnyttes fullt ut.
Det gjort beregninger for både elektrisitet basert på kullkraft og for oljefyring, for å vise
variasjonene i utslippsmengdene som er forbundet med de forskjellige kildene. At norsk
energiforbruk kan knyttes til kullkraftprodusert elektrisitet, forklares med at dette er
marginalproduksjonen i Europa og at Norge er en del av dette kraftmarkedet. Et mer utførlig
forklaring er gitt i vedlegg 4. Klimagassutslipp knyttet til elektrisitetsforbruk skjer for øvrig
utenfor kommunen, og de fremkommer derfor ikke i SFTs klimagassregnskap. De kan således
betraktes som indirekte klimagassutslipp.
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Som vi ser av Tabell 4-7 vil man kunne redusere de globale klimagassutslippene med ca
127 000 tonn årlig dersom man utnytter de lokale fornybare energiressursene fullt ut og
dersom de erstatter elektrisitet. Dersom de samme energiressursene erstatter oljefyring vil
man tilsvarende kunne redusere utslippene med ca 68 000 tonn årlig.
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5. Transport
5.2.

Bil-, Snøscoter-, Kollektiv- og Tungtransport

Europavei 6 og Europavei 75 møtes i Varangerbotn hvor de deler seg. Europavei 75 går
videre utover Varangerhalvøya gjennom Vadsø og videre til Vadsø, mens E6 går mot
Kirkenes. E 75 er således hovedtransportåren i og gjennom Vadsø kommune (se figur 5.1.).

Figur 5.1. Hovedtransportåre E 75 gjennom Vadsø kommune og Varangerhalvøya (Statens
Vegvesen 2009).
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Års og månedsdøgntellinger har blitt gjennomført av Statens Vegvesen for E 75 ved
Tomaselv, og er her rapportert for perioden 2003 – 2008. Figur 5.2 viser en svak økning i ÅdT
i denne perioden, fra 2042 til 2106 kjøretøy. Sommermånedene juni-august viser høyest
månedsdøgntrafikk med verdier mellom 2300-2500 i samme periode. Tungtransporten utgjør
mellom 8-9 % av totalen. Store deler av tungtransporten langsetter E 75 er godstrafikk fra
Vadsø havn da hurtigruta ankommer her hver morgen på nordgående rute, hvorpå gods blir
losset av som skal videre med trailere til ulike deler av Finnmark. I Vadsø er det en bybuss
samt en rekke busser til andre deler av fylket. Følgende ruter eksisterer
•
•
•
•
•

Rute 505: Vadsø – Tana Bru – Vestertana
Rute 506: Langnes – Tana Bru – Vadsø
Rute 515: Vadsø – Tana Bru – Vadsø
Rute 520B: Vadsø – Varangerbotn – Kirkenes
Rute 525: Vadsø – Vardø – Vadsø

•

Rute 575: Vadsø – Tana Bru – Rovagiedde

Figur 5.2. Års og månedsdøgntrafikk ved E 75, Tomaselv, Vadsø kommune (Kilde: Statens
Vegvesen 2008).
Videre finnes følgende fylkesveier i Vadsø som i hovedsak er avstikkere fra E 75.
•
•
•
•
•
•

Fv 322 til Skallelv (0,9 km)
Fv 321 fra Været til Store Ekkerøy (1,8 km)
Fv 325 fra Kiby til Vadsø lufthavn (0,4 km)
Fv 326 fra Dr. Skogholmsgate til Finnmarksveien (4,1 km)
Arm fra Vadsø til Vadsøøya (1,3 km), mot Hurtigruten.
Fv 323 fra Vestre Jakobselv til Jakobselv Nord (1,7)
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I 2005 var det registrert 6028 kjøretøy i Vadsø kommune hvorav personbiler (2312) og
snøskutere (960) utgjorde majoriteten. Kommunevis oversikt over antall snøscootere i 2006
var 996, mens antall ATV (4 hjuls motorsykler) var 1001. Økningen i antall ATV’er i Finmark
og Vadsø har økt mer enn snøskutere det siste året. Snøskutere ble opprinnelig brukt til
reindrift men fra tidlig 1970 ble den også tatt i bruk i forbindelse med friluftsliv. ATV’ene brukes
i økende grad til friluftsliv og persontransport, mens de tidligere ble benyttet til transport av
utstyr og bagasje. Skutertrafikken er regulert gjennom kommunestyrets og fylkesmannens
godkjenning av løypenettet i kommunen (se figur 4.3 for løypenett).
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Figur 5.3. Regulerte skuterløper (svart og stiplede traseer) i Vadsø kommune.

5.3.

Fly, båt og fergetrafikk

Vadsø er tilknyttet stamrutenettet med flygninger til Kirkenes og Alta. Fly til Vadsø
korresponderer med ruter mellom Kirkenes og Oslo. Flere ganger daglig går det direktefly fra
Oslo til Kirkenes. I tillegg har Vadsø direkteflygning til/fra Tromsø.
Hver dag anløper Hurtigruta Vadsø. Tidlig på morgenen er den i Vardø før den legger turen til
Vadsø og deretter Kirkenes. På sydgående rute fra Kirkenes tar den igjen turen innom til
Vardø. Hurtigruta er et transportmiddel som også er en stor opplevelse. Vadsø er imidlertid i
hovedsak en avlossingshavn for gods til tungtransport som går videre inn i Finmark, også på
grunn av at Kirkenes er siste stopp for Hurtigruta. Ved siden av Vadsø havn er det også en
rekke andre mindre havner i kommunen, hvor bl.a en del av fiskeflåten ligger.
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Antall anløp til Vadsø havn var 553 i 2008, og hoveddelen av dette er rutefart (Hurtigruta). Det
har vært en reduksjon de siste årene fra 742 anløp i 2005. Registrerte fiskefartøy er omtrent
redusert til en tredel fra 1980 til 2008, fra 90 til 28 fartøy16.

16

(Referanser: Fiskeridirektoratet- Merkeregisteret og Vadsø Havn)

5.4.

Kommunal transport

I utførelsen av de kommunale tjenestene er det ofte behov for transport. Det kan f.eks. være
transport av personell i forbindelse med hjemmesykepleien eller transport av varer i
forbindelse med intern drift. Klimagassutslippene som genereres av denne transporten har
direkte sammenheng med transportmengden og typen kjøretøy som benyttes. Ønsker man å
redusere klimagassutslippene fra egen transport må derfor både transportmengde (logistikk)
og kjøretøyene evalueres.
Logistikk
I mange tilfeller vil en mer effektiv organisering av logistikken for vare- og persontransport
kunne bidra til reduksjon av både kostnader og klimagassutslipp. I hvilken grad det er et
forbedringspotensial og størrelsen på dette kan kun bestemmes gjennom en analyse av
kommunens transportsystem.
Kjøretøy
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For å kunne redusere klimabelastningen fra egne kjøretøy bør man ha mest mulig
klimavennlige kjøretøy i sin bilpool. Det finnes mange faktorer som skal evalueres i denne
sammenhengen, og det foregår en diskusjon mellom forskjellige fagmiljøer i forhold til
klimavennlighet av forskjellige typer kjøretøy. Det kan dermed være vanskelig å orientere seg
om hvilke alternativer som bør foretrekkes. Derfor er det for tiden et kriteriesett for innkjøp av
personbiler under utarbeidelse i regi av Innkjøpspanelet. Når kriteriesettet er ferdig utarbeidet
vil det bli tilgjengelig på Innkjøpspanelets hjemmesider; www.innkjopspanelet.no. Inntil videre
kan figuren nedenfor tjene som et utgangspunkt for valg av miljøvennlige kjøretøy.
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Figur 5.4.: Energiforbruk (MJ/100km) og klimautslipp (g CO2/km) for forskjellige drivlinjeteknologier i kjøretøy [9]

I figuren ovenfor er resultatene av beregninger av energiforbruk og klimautslipp for forskjellige
drivlinjer i kjøretøy. Som figuren viser er elektriske kjøretøy både svært energieffektive i tillegg
til at de slipper ut lite CO2. (CO2-utslippene er avhengige av strømkilden).
For øvrig bør det nevnes at drivstoffutgiftene for en el-bil er vesentlig lavere enn for en bensineller dieselbil. Tabellen nedenfor viser en beregning av driftsutgiftene til de forskjellige
kjøretøyene. Antagelsene som er gjort i beregningene er også vist i tabellen.
Tabell 5-1: Virkningsgrader og energikostnader for el-biler, bensinbiler og dieselbiler.
Virkningsgraden gjelder for energikonvertering til fremdrift. For el-bilen er virkningsgraden til
ladesyklusen for batteriet inkludert.

Kjøretøy

Drivstoffpris

El-bil

0,80 [kr/kWh]

Bensinbil 13,- [kr/l]
Dieselbil

13,- [kr/l]

Energiinnhold Virkningsgrad Kostnad [kr/kWh]
-

80 %

1,00

9,1 [kWh/l]

20 %

7,15

10,1 [kWh/l]

30 %

4,30
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Ser man klimagassregnskap og drivstoffutgifter i sammenheng er det mye som taler for at
elektriske biler bør inkluderes i den kommunale bilparken. For eksempel har flere kommuner
på Romerike (Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo) sett denne fordelen med
el-biler og har innledet et forsøksprosjekt sammen med Think!. I dette prosjektet skal
hjemmehjelpen benytte elektriske biler fra Think! [10]. På bakgrunn av argumentene ovenfor
anbefales det at kommunen utreder muligheten for bruk av elektriske biler neste gang
bilparken skal fornyes, og da eventuelt i samarbeid med andre kommuner på
Varangerhalvøya. Det anbefales også at Vadsø kommune kontakter kommunene som deltar i
prosjektet på Romerike for informasjon om brukserfaringer fra prosjektet. Det vil også være
viktig å sørge for at brukerne av el-biler er motiverte for å bruke dem.
I lys av en rekke forslag relatert til nullutslipps biler, bl.a. fritak av firmabilbeskatning, samt
vrakpant på 40 000,- ved investering i nye slike biler, er fornyelse til en klimavenlig kommunal
bilpark noe som er verd å vurdere.
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6. Lokale klimagassutslipp
De fleste menneskelige aktiviteter medfører utslipp av klimagasser. Det vi selv gjør fører som
oftest til utslipp der og da. Når vi konsumerer eller bruker en vare, kan man si at vi indirekte gir
opphav til utslippene som var forbundet med produksjonen av varen. Slike utslipp skjedde et
helt annet sted og til et helt annet tidspunkt enn der varen ble brukt/konsumert. For å skille
mellom disse ulike utslippene benyttes ofte begrepene direkte og indirekte klimagassutslipp.
I denne energi- og klimaplanen vil i første rekke behandle direkte klimagassutslipp fra lokale
aktiviteter i Vadsø kommune, men det vil også bli vist hvordan økt fornybar energiproduksjon
lokalt kan føre til reduserte klimagassutslipp utenfor kommunegrensene.
Hvis vi ser på direkte utslipp kun på de to årstallene 1991 og 2006 (Figur 6.1) får vi inntrykk
av at utslippet fra mobile kilder er dominerende, faktisk 74% av utslippene i 2006, og økende i
perioden. Nylige oppdaterte SFT tall viser imidlertid at utslipp fra stasjonær forbrenning
dominerte totalt i 2007, med 80% av utslippene (se figur 6.2). Dette skyldes i all hovedsak
”gjenåpning” av Sildeoljefabrikken i Vadsø sentrum, og utslipp fra denne. Fabrikken
”gjenåpnes” med jevne mellomrom ved mottak av lodde, og har som vi ser en voldsom
innvirkning på utslippet når den er under drift.
Figur 6-1: Totale utslipp av klimagasser i Vadsø kommune i 1991 og 2006.
Historiske utslipp 1991 og 2006

tonn CO2-ekv.
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Årstall

Figur 6-2: Totale utslipp av klimagasser i Vadsø kommune i 1991,1995, 2000 og 2007.
Historiske utslipp 1991, 1995, 2000 og 2007

tonn CO2-ekv.

2500000.0
2000000.0
1500000.0

Stasjonær forbrenning

1000000.0

Mobile kilder

500000.0

Prosessutslipp

0.0
1991

1995

2000

2007

Årstall

Utslipp fra annen næring samt husholdninger innen stasjonær forbrenning har vært jevnt
synkende mellom 1991 og 2007 (se tabell 5.1). Innen prosessutslipp som har holdt seg på et
jevnt nivå i perioden, kommer majoriteten av utslippet fra landbruk, etterfulgt av utslipp fra
deponi.
Utslipp fra mobile kilder har vært jevnt stigende i perioden (fra 216378,5 tonn i 1991 til
291296.6 tonn i 2007, se tabell 6.1). Økning i utslippene skyldes i hovedsak økning fra skuter
og ATV trafikk, som utgjør hoveddelen fra andre mobile kilder (økningen er nær 100% mellom
1991 og 2007), tungtransport (66% i samme periode). Personbiltrafikken som dominerer
utslippene, øktemed 18,5% i samme periode.
Tabell 6.1. Detaljer i utslipp, CO2 ekvivalenter innen hver sektor, i Vadsø kommune.
Utslipp i tonn CO2-ekvivalenter
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1991
Stasjonær forbrenning
Industri
Annen næring
Husholdninger
Annen stasjonær forbrenning
Prosessutslipp
Industri
Deponi
Landbruk
Andre prosessutslipp
Mobile kilder
Veitrafikk
Personbiler
Lastebiler og busser
Skip og fiske
Andre mobile kilder
Totale utslipp
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125165.6
68902.2
17703.4
37573.0
987.0
150538.6
528.1
27668.6
118070.2
4271.7
216378.5
151457.0
119881.2
31575.8
14376.6
50544.9
492082.7

1995
84223.2
38322.8
19158.5
26741.4
0.5
136523.2
599.2
29009.6
102102.5
4811.9
246765.2
169260.3
118982.1
50278.1
14856.0
62648.9
467511.6

2000
52937.4
17633.6
13546.2
21756.9
0.6
122285.2
826.8
30776.3
86424.2
4257.9
238031.7
155426.5
112677.0
42749.5
16739.3
65865.9
413254.3

2007
1741553.4
1713321.8
13474.7
14757.0
0.0
151954.1
2803.5
30468.7
114691.2
3990.7
291296.6
179302.5
126856.1
52446.4
17423.4
94570.6
2184804.1
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Kilde:

Tallene for utslipp av klimagasser som er vist i figurene og tabellen ovenfor er hentet fra SFT
sin klimakalkulator. Disse tallene har varierende grad av nøyaktighet og de er heller ikke
gjenstand for årlig oppdatering. For trafikkutslipp er tallene ganske nøyaktige på riksveinivå
etter som de er basert på trafikktellinger og gjennomsnittlige utslippstall for norske kjøretøy.
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Usikkerheten i utslippstallene som er vist ovenfor betyr at SFTs beregninger for kommunale
klimagassutslipp ikke alltid fanger opp konsekvensene av lokale tiltak. Dersom kommunen
ønsker å måle konsekvensene av gjennomførte tiltak mer nøyaktig, må kommunen få
utarbeidet en egen statistikk over klimagassutslippene.

7. Fremtidig utvikling i kommunen
7.1.

Planlagt utvikling i kommunen

I områder der større bygg og infrastruktur skal etableres kan en kommune påvirke til at det
velges energi- og klimamessige gunstige løsninger på flere måter. Det kan være alt fra å
påvirke til samlokalisering og å kreve utredet mulighetene for bruk av alternativ energi,
reguleringstiltak som gir muligheter for nær- eller fjernvarme, til tiltak som minimerer transport,
krav til energiforbruk, informasjonskampanjer osv
Det er relativt lite nye eneboliger som bygges i Vadsø kommune, snittet de siste årene har
vært på rundt 3. Allikevel er det behov for nye arealer til boligbygging, og kommunen arbeider
med å finne egnede areal. I et energi- og klimaperspektiv kan det være gunstig å legge dette
nært sentrum for blant annet å redusere transportbehov. Kommunen arbeider også med
lokalisering for nye hyttefelt. Samfunnsplanlegging har så langt bare i liten grad blitt lagt til
grunn ved lokalisering av boliger/boligområde i forhold til lokalitet for offentlige institusjoner,
arbeidsplasser med mer. Dette har gitt en utvikling mye på bilens premisser.

7.2.

Estimert energiforbruk i planlagte byggeprosjekter

I tabellen nedenfor er det gjort et overslag over energibehovet til kjente nye byggeprosjekter i
Vadsø kommune. All fremtidig utbygging er heftet med usikkerhet. For noen av prosjektene er
bruksarealet ukjent og det har derfor ikke vært mulig å beregne energiforbruket, men
prosjektene er allikevel tatt med i tabellen av hensyn til helheten.
Tabell 7-1: Oversikt over kjente fremtidige byggeprosjekter i Vadsø kommune.
Sted

Prosjekt

Utvidelse 1-7
Utvidelse 1-8
Ombygging kulturhus
Nasjonalt
Ruija kvenmuseum
ansvarsmuseum
Brann-/beredskapsenhet
Nye lokaler
Vadsø helsesenter
Utvidelse
Leilighetskompleks Forsvarsbygg 26 leiligheter
Forretningsbygg Miha Eiendom
Utvidelse sentrum
Leilighetskompleks Vadsø Brygge 8-12 leiligheter
Ukjent, tomteanmoding
Forretningsbygg andre
foreligger
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Melkevarden skole
Fossen skole
Sentrum skole, øst

Bygg til utfasing
Vadsø samfunnshus
Nyborgvn 45/Alders Hvile
Vadsø brannstasjon
Sum
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Utrangert
Overflødig
Utrangert

BygningsBruksareal
kategori (TEK '07)
[m2]
Skolebygg
Skolebygg
Kulturbygg
Kulturbygg
Annet
Kontorbygg
Boligblokk
Forretningsbygg
Boligblokk
Annet

Totalt
energibehov
[kWh/år]

930
840

140000
125000

2100
1000
500
2000
1000
800

400000
150000
160000
240 000
240000
96 000

1000

Kulturbygg
Sykehjem
Annet

1500
2000
500

-270 000
-470 000
-160 000
651 000
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En realisering av prosjektene med kjent bruksareal vil medføre et økt energibehov på ca 0,65
GWh per år. Denne energimengden tilsvarer en økning på ca 0,5 % i forhold til dagens
stasjonære energiforbruk, noe som er beskjedent. I tillegg kommer eventuelt hytteprosjekter.
Klimagassutslippene fra transportsektoren er en stor utslippskilde i Vadsø i dag, og det
er helt nødvendig å vurdere transportløsninger i sammenheng med utbyggingene som
er planlagt, og annen arealplanlegging.
Erfaringer fra andre land og mindre forsøk i Norge viser at det er mulig å oppnå redusert
utslipp fra transport ved å sette samen pakker av areal og transportplantiltak. Kombinasjoner
av flere tiltak og virkemidler gir synergieffekter (Samordnet areal og transportplan Oslo, 2007,
CIVITAS 2007, Statsbygg 2008).

7.3.

Prognoser for fremtidig energibruk

7.3.1. Innledning
REAM er et analyseprogram for stasjonært varme- og energiforbruk på kommunalt og
regionalt nivå, transport inngår ikke i dette. Programmet er utviklet av PROFU (Sverige) og
IFE (Institutt for Energiteknikk, Norge). Programmet er et verktøy som kan brukes til å sette
opp relativt enkle fremskrivninger av energi- og varmeforbruk for en kommune eller en region
og kan benyttes til å estimere sammensetningen av energiforsyningen.
Løsningsmetoden baserer seg på at et angitt energibehov skal tilfredsstilles til minst mulig
kostnad. I denne beregningen angis tilgjengelige sluttbrukerteknologer i den aktuelle
kommunen som fjernvarme, vedovner, panelovner og varmepumper. For hver teknologi må
alle kostnader angis i tillegg til virkningsgrad og teknisk levealder. Videre må det legges
beskrankninger for hvor stor andel av det totale energiforbruket som kan leveres fra de
forskjellige sluttbrukerteknologiene.
REAM er godt egnet til å se på virkninger av mulige tiltak for å snu utviklingen man har i dag. I
REAM kan man for eksempel studere virkningen av økonomiske støtteordninger,
avgiftsendringer eller endringer i råvarekostnader.
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7.3.2. Inndata og forutsetninger
REAM krever en relativt stor mengde inndata for å kunne beregne utviklingen i energibruk
over tid. Man legger inn data for forbruk, priser og utslippsmengder for ulike energikilder.
Siden programmet lager en prognose for fremtiden, må man legge inn forventet prisdata for
de ulike energikildene. Dette medfører en del usikkerhet i og med at ingen egentlig vet
hvordan markedet vil utvikle seg mot 2020.

For elektrisitet har vi valgt å benytte prisdata for fremtidskontrakter på strøm levert i Norden
(Nordpool). Disse kontraktene strekker seg kun frem til 2013, mens scenarioene beregnes
frem til 2020. For strømprisene fra 2012 til 2020 har vi antatt at prisen øker med 3 % per år.
Råvareprisene for de forskjellige energiråvarene og deres utvikling i modelleringsperioden er
vist i figuren.
Figur 7-1: Energipriser forenergiråvarene som er benyttet i REAM beregningene
Energipriser (inkl. MVA)
1 400
1 200

Ved
Fyringsolje

1 000
NOK/MWh

Parafin
El + Nettleie (prioritert)

800

El + Netleie (uprioritert)
600

Pellets (småsekk)
Pellets (bulk)

400

Gass (LPG)
Flis

200
0
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

År

For ved brukte vi data fra Norsk Ved17 som ble prisjustert fremover i tid med 3 prosent
inflasjon i året. Det ble antatt at 20 % av veden kommer fra egen hogst, og dermed er
gratis.

•

Klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon er basert på norsk energimiks, og etter
som det importeres noe kullkraft vil dette medføre noe klimautslipp fra
elektrisitetsforbruk. Denne faktoren er satt til 2,60 g/MJ.

•

Teknisk levetid av anleggene varierer fra 15 til 20 år.

rao4n2 2007-10-04

•

17

Bransjeorganisasjon for norske vedforhandlere.
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7.3.3. Totalt energiforbruk
For estimering av totalt energiforbruk i stasjonær sektor fremover i tid har både statistiske data
fra SSB og data fra Lokal Energiutredning for Vadsø 2007 blitt benyttet.
Nedenfor vises utviklingen av energiproduksjon i kommunen gjennom den modellerte
tidsperioden. Med produksjon menes her både import av energi i form av elektrisitet og
varmeproduksjon i bygningsmassen. Det betyr at den energien som produseres f.eks av
varmepumper og vedovner er inkludert.
Figur 7-2: Totalt energiforbruk fordelt på driftsel og oppvarming i Vadsø kommune frem til
2020.

Figuren ovenfor viser utviklingen av det totale energiforbruket i Vadsø kommune fordelt på
oppvarming og driftselektrisitet. Figuren viser at det er en jevn økning av energibehovet, og
kikker man litt nærmere på tallmaterialet ser man at forbruket samlet øker med ca 3 % i
perioden. Forbruksøkningene er basert på noen nye bygg kommer til, mens noen fases ut.
Summen av dette gir en svak økning.
7.3.4. Energiforsyning
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Energien som går med til å produsere energimengden som er vist i 7-2 , og forsynes av
forskjellige energikilder og råvarer. De to figurene nedenfor viser energimengden som trengs
(energiforsyning) for å tilfredsstille etterspørselen for UT scenarioet.
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Figur 7-3: Sammensetning av energiforsyningen for UT-scenarioet
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8. Kommunale virkemidler for energi- og klimaarbeid
8.1. En kommunes rolle som tilrettelegger
Reduksjon i klimagassutslippene i Vadsø må
gjennomføres både gjennom en langsiktig
planlegging og konkrete, tidsavgrensede
prosjekter som skaper omstilling og ny
praksis. Sammen med klimatiltak bør
kommunen se synergieffekter med forbedret
luftkvalitet og lokalmiljø.
En del eksempler og forslag til hvordan
kommunen kan være en aktiv pådriver for
endring er presentert under, i tillegg til de
tradisjonelle og formelle virkemidlene.

Klimautfordringen krever en
omstilling i alle sektorer, som
betyr at det må utvikles nye
løsninger og ny praksis.
Kommunen har mange
muligheter til å lede og
tilrettelegge for dette
utviklingsarbeidet, både som
myndighet og gjennom det
administrative apparatet.

8.1.1. Arealplanlegging og utbygging
Kommunens egne, tradisjonelle virkemidler er først og fremst knyttet til kommunal planlegging
og myndighet etter plan - og bygningsloven.
Som arealplanmyndighet kan kommunen blant annet legge til rette for et konsentrert
utbyggingsmønster, som fremmer bruk av kollektivtransport og fjernvarme. Gode, varierte
tjenestetilbud i nærmiljøene, et trivelig sentrum med sosiale møteplasser og godt utbygd
gang- og sykkelveinett er også svært viktige tiltak som kan bidra til at folk reiser mindre ut av
kommunen i fritida og reduserer bilbruken for daglige gjøremål.
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Våren 2008 la Regjeringen fram en lovproposisjon til ny plan- og bygningslov som åpner for å
kunne ivareta flere miljøhensyn gjennom kommunal planlegging. I det nye lovforsalget er det
hjemmel til å utarbeide energi- og klimaplaner som en kommunedelplan, noe som styrker det
formelle grunnlaget for implementering og oppfølging av planen. Kommunedelplanen skal ha
en handlingsdel som sier hvordan tiltakene skal følges opp.
Forslaget til ny planlov gir også kommunen nye muligheter til å innføre fjernvarme i nye bygg
og utbyggingsområder. I tillegg til å pålegge tilknytning til fjernvarmeanlegg, kan kommunen
kreve at det legges til rette for vannbåren varme i nybygg. Dette kravet kan fastsettes både
som en generell planbestemmelse til kommuneplanens arealdel og som reguleringsbestemmelser. Det kan videre lages rekkefølgebestemmelser til reguleringsplanene som
sikrer at fjernvarme er på plass før utbyggingen gjennomføres. Utbygging av fjernvarmeanlegg
krever som før konsesjon (over 10 MW). Fjernvarmekonsesjoner må legges til grunn for at
kommunen kan pålegge tilknytningsplikt for større aktører innen konsesjonsområdet.

I ny teknisk forskrift av 2007 er det stilt krav om tiltak for å oppnå økt energieffektivitet.
Forskriften setter rammer for maksimalt energibehov i ulike typer bygg som skal overholdes.
Det stilles videre krav om at alle bygninger skal utformes slik at omtrent halvparten, og
minimum 40 prosent, av varmebehovet kan dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet
og fossile brensler. Dette gjelder både for varme og varmtvann. Typiske løsninger for å
oppfylle kravet kan være varmepumper, nær- og fjernvarme, solfangere, biokjel,
pelletskaminer og vedovner.
Energibehovet i nye bygg er avhengig av mange faktorer, ikke bare tekniske installasjoner.
Blant annet kan orienteringen av byggene i landskapet og andre tilpasninger til lokalklima ha
stor betydning. For å fremme virkelig energieffektive løsninger i nye byggeprosjekter, kan
kommunen ta en pådriverrolle og styre utbygger gjennom en kombinasjon av veiledning,
avtaler og krav.
I forbindelse med regulering av nye områder kan kommune sørge for at det utarbeides et
helhetlig miljø- eller kvalitetsprogram. For et boligfelt kan et kvalitetsprogram beskrive tiltak
som
•

skånsom innplassering i landskapet og orientering av byggene slik at de får mest mulig
solinnstråling og passiv oppvarming

•

miljøvennlig oppvarmingsløsninger

•

krav til materialbruk og isolasjon

•

mål/ forventninger til maksimal energibruk

•

krav til maksimal boligstørrelse

Miljømål og kvalitetskrav til utbyggingen kan så fastsettes i reguleringsbestemmelser og
forhandles inn i utbyggingsavtaler.
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8.1.2. Miljøvennlig transport
Forslag til ny planlov gir kommunen utvidet mulighet til å legge til rette for miljøvennlig
transport, blant annet ved bruk av parkeringsrestriksjoner. Den nye loven styrker også
grunnlaget for regional planlegging, bl.a. samordnet transport og arealplan for Finmark.
Fremtidens utvikling innen areal- og transport forutsetter løsninger på tvers av
kommunegrenser og sektorer der lokale, regionale og statlige aktører samordner virkemidler
og innsats. Et mer langsiktig og forpliktende areal- og transportsamarbeid må ha som mål å
utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig Varangerhalvøy som er av nasjonal interesse. Et
tjenlig og effektivt transportsystem (vei, kollektiv og sykkel) vil være sentralt.
Regionalt samarbeid kan ha fokus på ulike deler av transportmarkedet, som f.eks skoletransport, transport til nytteområdene i regionen, godstransport og pendling. En langsiktig
strategi for å begrense bilbruk må sikre eller utvikle et tilstrekkelig kundegrunnlag for båt eller
buss som alternativ. Dette må skje både gjennom konsentrert utvikling rundt tettstedene og
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samordnet planlegging av kollektivtilbudet i regionen. Et sammenhengende gang- og
sykkelvei nettverk bør planlegges for kommunen, spesielt i relasjon til arbeids-, og
skoletransport samt friluftsliv.
Kommunen kan legge til rette for økt bruk av miljøvennlige kjøretøyer som elektriske biler og
biodrivstoff. For elektriske kjøretøyer blir ofte kort rekkevidde / batterikapasitet nevnt som et
problem. Dette bildet er imidlertid svært sammensatt da det er et faktum at svært mye av
personbiltrafikk innbefatter svært korte transportavstander. De fleste bilreiser er godt innenfor
elbilens rekkevidde.
Dersom kommunen sørger for utbygging av ladestasjoner på utvalgte steder som kjøpesentre,
parkeringsplasser for pendlere og andre godt besøkte steder, vil det bli vesentlig mer attraktivt
for kommunens innbyggere å benytte elektriske biler. I dag finnes det flere eksempler på
kommuner som har en bevisst strategi for utbygging av slike parkeringsplasser. Den samme
problemstillingen gjelder for biodrivstoff. Dersom det ikke finnes biodrivstoff på
bensinstasjonene i Vadsø, er dette heller ikke et alternativ for kommunens innbyggere.
8.1.3. Slam, husholdningsavfall, avfall fra landbruket og skogbruk
Som det går fram i statusdelen av dette arbeidet er det isolert sett relativt små mengder slam,
og avfall fra landbruket i Vadsø. Man regner det ikke for å være skog til industrielt behov og
kommunen har ingen egen avfallsplass for husholdningsavfall. Disse potensielle energikildene
blir derfor ikke diskutert videre her. Dersom forutseningene skulle endre seg, bør kommunen
se på aktuelle tiltak og virkemidler.
8.1.4. Miljøvennlig energibruk
Kommunen har et ansvar hva gjelder bruk av økonomisk- og miljøvennlig (ny fornybar)
varmeenergi. En kommune er en normalt en stor eier (og drifter) av bygningsmasse og har
dermed stor påvirkning hva gjelder strategi og føringer om miljøriktig og fremtidsrettet bruk av
varmeenergi.
En kommune har m.a.o. en betydelig påvirkningskraft for at det tilrettelegges for ny fornybar
energi. Dette er blant annet hjemlet Plan og Bygningslovens §. 26 (utforming av arealer og
bygninger), Energiloven §. 5-1 (konsesjon for fjernvarmeanlegg) og Plan og Bygningsloven §
66a (vedtak om tilknytningsplikt).
8.1.5. Innkjøp av varer og tjenester
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På lik linje med alle andre aktører i markedet har Vadsø kommune frihet til selv å velge hvem
den ønsker å kjøpe varer og tjenester av. Kommunen kan derfor gjennom bruk av strenge
miljøkrav i sine innkjøpsbetingelser påvirke næringslivet i retning av mer klimavennlig drift.
Miljøverndepartementet har etablert et nasjonalt panel for miljøbevisste innkjøp
(Innkjøpspanelet) som har fått i oppdrag å utvikle miljøkriterier for offentlige innkjøp. Stiftelsen

GRIP (Grønt i Praksis) er sekretariat for panelet. Kriteriene som utarbeides offentliggjøres på
internett (www.innkjopspanelet.no) og kan fritt benyttes av Vadsø kommune.
Stortingsmelding 26 (2006 – 2007) av 4. mai 2007 om Regjeringens miljøpolitikk og rikets
miljøtilstand legger retningslinjer for staten vedrørende miljøansvar ved innkjøp av varer og
tjenester, og oppfordrer samtidig kommunal og fylkeskommunal virksomhet å iverksette
tilsvarende, bl.a. ved innføring av miljøledelsessystemer og stille miljøkrav ved innkjøp av
miljøbelastende produkter.

8.2.

Lokal næringsutvikling

Kommunal næringspolitikk omfatter både tiltak rettet direkte mot bedrifter og tilrettelegging av
lokal infrastruktur og gode velferdstilbud. Direkte tiltak mot bedrifter kan for eksempel være
hjelp til nettverksbygging og kompetanseheving eller tilbud om rimelige tomter/leiepriser for
bedrifter som ønsker å flytte til kommunen. Subsidierte tjenester og smidig saksbehandling fra
kommunens side er andre elementer som kan være viktige for næringslivet. For mange
bedrifter er det imidlertid like viktig at kommunen kan tilby attraktive boområder og et godt
velferdstilbud for de ansatte. Lokal Næringsutvikling er mer utførlig beskrevet i kapitel 3.2.

8.3.

Holdningsskapende arbeider

Holdningsskapende arbeid er først og fremst et virkemiddel for å aktivisere og påvirke
befolkningen og aktører i kommunen til å gjennomføre tiltak som i denne sammenheng kan
bidra til å redusere energiforbruk og klimautslipp. Det er flere måter å iverksette dette på, som
diskuteres i følgende underkappitler.
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8.3.1. Oljetanksregister og arbeid mot private med vannbåren varme
I Vadsø finnes det pr i dag ikke noe register over oljetanker i kommunen. Fyringsolje brukes
som regel i vannbårne systemer eller kaminer (parafin). For begge tilfellene kan et kommunalt
register over oljetanker benyttes til målrettet arbeid for konvertering fra fossile energikilder til
fornybare energi. Kommunens utslipp av klimagasser fra fossil oppvarming utgjør en stor del
av kommunens totale utslipp og en utfasing av fossil oppvarming vil kunne yte et vesentlig
bidrag til utslippsreduksjoner. Flere positive konsekvenser av utfasing av fossil oppvarming er
reduserte utslipp av nitrøse gasser og redusert risiko for forurensing av jordsmonn fra utette
oljetanker.
Et kommunalt register bør inneholde både privat og offentlig eide oljetanker. De oljetankene
kommunen selv eier, har kommunen selv myndighet til å fase ut. Men påvirkningsmulighetene
overfor privat eide oljetanker er ikke like store. Derfor kan være fornuftig å sende ut målrettet
informasjon om konverteringsmuligheter fra fossil til fornybar energi til private eiere. Dette bør
gjøres sammen med informasjon om offentlige støtteordninger, som for eksempel ENOVA.
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Kommunen kan også vurdere å opprette en kommunal støtteordning, som enten bidrar med
investeringsstøtte eller rådgivningstjenester fra en kvalifisert konsulent eller kommunalt ansatt.
Eiere av oljetanker utgjør en spesielt interessant gruppe i forbindelse med bruk av fornybare
energikilder. I mange tilfeller benyttes fyringsoljen til oppvarming av vannbårne systemer, og
det er da relativt enkelt (teknisk) og økonomisk attraktivt å erstatte oljekjelen med en
varmepumpe eller en pelletskjel.

8.3.2. Arbeid mot kommunens innbyggere
Holdningsskapende arbeid er viktig i forhold til å påvirke utviklingen på de områdene hvor
kommunen ikke selv har direkte myndighet gjennom lover og forskrifter. I denne typen
arbeider er det svært viktig at kommunen går foran med et godt eksempel. Et eksempel kan
være ordningen med miljøfyrtårn. Dersom kommunen ønsker at flest mulig bedrifter i Vadsø
skal bli miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn - ordningen, må kommunen sørge for at den selv
blir sertifisert, og aller helst bør miljøfyrttårnsertifisering være et kvalifikasjonskrav ved innkjøp.
Energi- og klimaplanen kan tjene som et utgangspunkt for informasjon om det kommunale
arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser. Både høringsrunden og den politiske
behandlingen kan benyttes til å bevisstgjøre kommunens innbyggere på problemstillingen.
Når planen er endelig vedtatt bør det avholdes en energi- og klimadag som gjerne kan legges
til en allerede etablert markedsdag. På denne dagen bør hovedtrekkene i den vedtatte energiog klimaplanen presenteres for innbyggerne. Det bør også gis anledning for ideelle
organisasjoner og leverandører av miljøvennlige produkter til å markedsføre seg. Slik kan
kommunens innbyggere få anledning til å orientere seg om hvilke energi- og klimabesparende
tiltak som kan være aktuelle for dem.

Statlige støtteordninger for miljøvennlig energi
I 2006 ble det innført en tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i
husholdninger. Denne blir nå videreført av regjerningen og støttefondet får tilført 100 mill
kroner [7]. Støtteordningen administreres av ENOVA og søknad om støtte sendes inn via
ENOVAs hjemmesider (www.minenergi.no)
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ENOVAs støtteordninger for privathusholdninger yter finansiell støtte til innkjøp av følgende
teknologier:
•

Sentralt styringssystem for elektriske og / eller vannbårne varmeløsninger (4 000.-)

•

Pelletskamin (4 000.-)

•

Solfanger (10 000.-)

•

Varmepumper, gjelder kun luft/vann og vann/vann. (10 000.-)

•

Pelletskjel (10 000.-)

Den finansielle støtten er på inntil 20 % av den totale investeringen, men begrenset opp til et
maksimalbeløp som er angitt i parentes i listen ovenfor. For alle teknologiene som er
beskrevet ovenfor er det utarbeidet kjøpsveiledere som kan lastes ned fra ENOVAs
hjemmesider. Det er også utarbeidet kjøpsveiledere for teknologier som ikke støttes, men som
ansees som viktige enøk-tiltak.
Holdningsskapende arbeider i skolene
Holdningsskapende arbeider overfor barn og unge viser seg ofte å være et godt hjelpemiddel,
spesielt når arbeidet drives gjennom undervisningen. Barn har ofte lett for å la seg engasjere
og dette engasjementet kan smitte over på foreldrene.
Enova har utarbeidet et utdanningsprogram rettet mot grunnskolen med energi- og klima som
tema. Programmet har fått navnet Regnmakerne, og det tilbys egne (gratis) kurs for lærere
sammen med kursmateriell. Utdanningsprogrammet er tilpasset lærerplanen med oppgaver
og aktiviteter for de forskjellige undervisningsnivåene. Fagområdene som dekkes er:
•

Norsk

•

Kroppsøving

•

Musikk

•

Naturfag

•

Samfunnsfag

•

Matematikk

•

Geografi

I tillegg er det etablert et nettsted, www.regnmakerne.no, hvor det finnes egne sider for barn
og lærere. Via lærersidene kan man også melde seg på lærerkurs.
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Det anbefales sterkt at kommunen tar i bruk regnmakerskolen i alle kommunens skoler.
I tillegg til regnmakerne arbeider organisasjonen Miljøagentene (tidl. Blekkulf) med energi- og
miljøtematikk rettet mot barn. Miljøagentene er en medlemsorganisasjon og har ikke spesielle
programmer rettet mot skolen. Men miljøagentene tar gjerne opp gruppemedlemmer som for
eksempel skoleklasser eller barnehager. Mer informasjon om miljøagentene finnes på
nettstedet www.miljoagentene.no
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9. Foreslåtte mål og tiltaksplaner
9.1.

Innledning

For at man skal oppnå en endring i positiv retning, er det viktig at datamaterialet fra
analysedelen av planen tas videre i konkret handling. Denne delen av planen vil ta for seg det
kommunale målarbeidet for temaene energi og miljø. Det vil foreslås helt konkrete
målformuleringer med tilhørende handlingsplan.

9.2.

Struktur for energi- og klimamål

Energi og klimaplanen har et overordnet definert strategisk mål. Målarbeidet innenfor energiog klimaplanlegging er videre inndelt i tre hovedkategorier. De tre kategoriene er som følger:
1. Energi
2. Klima
3. Kommunal drift
Under kategorien Energi menes både kommunens eget energiforbruk, men også miljøvennlig
energiproduksjon i kommunen for øvrig, som vindkraft og fjernvarme. Under klimakategorien
kommer tiltak spesielt innen transport. Under kommunal drift kommer tiltak som kommunal
miljøstyring.
Arbeidet med hvert fokusområde skjer på tre nivåer:
•

Strategisk mål

•

Kommunale mål (delmål)

•

Handlingsplan (tiltakspakker)

Med strategisk mål menes det overordnede målet for det aktuelle fokusområdet. Det
strategiske målet gir en overordnet retningslinje som skal følges over tid. Kommunale mål
(delmålene) avledes fra det strategiske målet, og er mer konkrete, tidsfastsatte målsetninger.
Handlingsplanen (tiltakspakkene) er det mest detaljerte nivået, og lister opp helt konkrete
aktiviteter som må til for å oppnå delmålene og det strategiske målet. Aktivitetene/tiltakene i
handlingsplanen bør ha en konkret tidsfrist, og en konkret ansvarshavende, slik at det blir
lettere å følge opp arbeidet i ettertid.
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Aktivitetene er gitt en nummerering, der første siffer angir nummeret for fokusområdet, andre
siffer angir delmålet den aktuelle aktiviteten hører til, og det siste sifferet angir nummeret for
aktiviteten under det aktuelle delmålet.
Energi- og klimaplanen vil ha status som kommunedelplan. Hvert år revideres den kommunale
energi- og miljøplanen. Revisjonen av planen vil foregå i tilknytning til det årlige budsjettarbeidet, da flere av målene og aktivitetene vil kreve en viss finansiell ytelse.

9.3.

Overordnet mål for arbeidet med energi- og miljø

Overordnet strategisk mål for arbeidet med energi og miljø i kommunen (foreslått formulering):
” Vadsø kommune skal utnytte energien effektivt og kutte klimagassutslipp i
samsvar med nasjonale mål.”

9.3.1. Overordnede tiltak
Administrativ ressurs - forslag
Det opprettes en stilling i kommunens regi. Det sees på mulighet for kombinasjon med
stillinger i Finnmark fylkeskommune sin regi. Stillingen er nødvendig for implementeringen av
kommunens klima-, energi- og miljøplan og oppfølgingen av tiltak. Styringsgruppa mener det
er sannsynlig at stillingene vil kunne inntjenes gjennom sin funksjon, at tiltakene som blir
mulige å gjennomføre vil innebære besparelser for kommunen. Det innarbeides en stilling i
budsjett 2010.
Informasjon/Kommunikasjon
Vadsø kommune skal etablere rutiner for løpende å holde seg orientert om nasjonale og
fylkeskommunale tiltak og forslag for energi- og klimagassreduksjon, samt tilskuddsordninger.
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Kommunens innbyggere, husholdninger og næringsliv skal gjennom hensiktsmessige
informasjonstiltak bli informert om relevante klimagass- og energireduserende tiltak. Dette kan
skje gjennom:
•

Interaktivt nettsted under kommunens hjemmesider

•

Fysisk distribusjon av egnet informasjonsmateriell

•

Bruk av lokale medier

•

Dialog med velforeninger, boligsamvirker, ideelle foreninger, næringsliv

•

Aktivitetsdager

Vadsø kommune skal årlig avholde en energi- og klimadag (første gang i 2010). Her skal
kommunen informere om sine resultater og prosjekter innenfor energi- og klimaarbeidet og få
tilbakemeldinger og råd fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv.
•
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•

Tema på denne dagen kan være informasjon om kommunens miljøarbeid generelt og
mer spesielt, kollektivtrafikk, sykkelfremmende tiltak, energiøkonomisering i
husholdningene og næringsbygg, klimagassreduserende tiltak i landbruket og mer
overordnede klimapolitiske foredrag.

•

Prisutdeling for miljøforslag til kommunen som har vist seg gode.

Energi- og klimarådgiveren har det løpende ansvaret for å iverksette og koordinere disse
informasjons- og kommunikasjonstiltakene.

9.4.

For satsningsområde energi

Strategisk mål
” Vadsø kommune skal spare miljøet ved å redusere eget energiforbruk”

Kommunale delmål
1. a) ”Vadsø kommune skal
redusere forbruket av ikkefornybar energi med 50 % i
egen eksisterende
bygningsmasse i 2015 sett i
forhold til 2009.”
1. b) ”Forbruk av energi i egne
nybygg skal være i henhold til
strengeste krav til offentlige
bygg.”

Handlingsplan
A1.1.1 Kommunen gjennomfører tiltak for
tidsstyring av energiforbruk i
kommunale bygg og anlegg.
A1.1.2 Energiforbruket i nye kommunale
bygninger skal overoppfylle kravene i
TEK 07 med minimum 20 %. Der det er
mulig skal bygningene bygges etter
passivstandard.
A1.1.3 Kommunen skal innføre bruk av
livsløpskostnadsanalyser (LCC) for alle
egne nybygg og rehabiliteringer innen
utløpet av 2010.
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A.1.1.4 Vadsø kommune skal utarbeide et årlig
energiregnskap.
2. Vedrørende energikilder: Vadsø
kommune skal bidra til og
tilrettelegge for en økt satsning
på enøk og energiformer som
grunnvarme i kommunale bygg,
næringsbygg og større private

A1.2.1 Vadsø kommune skal utarbeide en
informasjonsbrosjyre om enøk-tiltak,
lavenergiboliger, passivhus og
miljøvennlige energiløsninger som skal
sendes ut til alle potensielle utbyggere i
kommunen innen august 2010.

bygg.

A1.2.2 Vadsø kommune skal utarbeide et
kvalitetsprogram som ivaretar energi- og
klimaspørsmål i nye hytte- og
boligområder. I tillegg bør det
utarbeides en mal for utbyggingsavtaler
hvor energi- og klima blir ivaretatt.
A1.2.3 Vadsø kommune skal opprette et
kommunalt register for målrettet arbeid
mot eiere av oljetanker. Måler et å få
disse til å bytte ut olje med
varmepumpe/ bioenergi, evt knytte seg
til kommende FV-nett.
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A1.2.4 Vadsø Kommune skal kontakte
Varanger Kraft for å se på
finansieringsordning for varmepumper til
private boliger i løpet av 2010.
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3. Vedrørende energibærere:
Vadsø kommune skal bidra til
og tilrettelegge for at fjernvarme
basert på ikke-fossilt brensel blir
anvendt i kommunale bygg,
næringsbygg og private boliger.

A1.3.1 Det tas kontakt med aktuelle eiere av
bygg i Vadsø sentrum for å kartlegge
bruk av vannbåren varme og muligheter
for å basere nærvarme på felles
varmepumpebasert energisentral

4. Vadsø kommune skal opplyse
om og tilskynde til miljøvennlig
og mer effektiv energibruk i
private boliger og næringsbygg i
kommunen, deriblant en
utfasing av oljefyring.

A.1.4.1 Oljefyring skal på sikt fases ut i alle
kommunale bygg slik det er formulert i
klimaforliket.

5. Vadsø kommune skal gjennom
bruk av lokale medier,
informasjonsutsendelser,
nettsted og aktivitetsdager
informere kommunens
innbyggere om klimavennlig
energibruk, energieffektivisering
og andre relevante klimatiltak
for kommunens innbyggere”.

A1.5.1 I løpet av 2010 skal alle skoler i Vadsø
kommune bli regnmakerskoler.
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9.5.

Satsningsområdet klima

Strategisk mål:
” Vadsø kommune skal jobbe for å bli en klimanøytral kommune”

Kommunale delmål

Handlingsplan

1. Utslippene i 2020 skal reduseres
med 30 %, sett i forhold til 1990
nivå. (Knyttet til fornybar direktivet,
vil for Vadsø bla bety endringer
mht utslipp fra transport)
2. Utslippene i 2030 skal reduseres
med 50 %, sett i forhold til 1990
nivå (Knyttet til nasjonal
målsetting, vil for Vadsø bla bety
endringer mht utslipp fra transport)
3. Vadsø kommune skal delta aktivt i
nettverket ”livskraftige kommuner”
og eventuelt andre nettverk

A2.3.2 Vadsø kommune skal innføre bruk
av miljø-/klimakriterier i sine
innkjøpsbetingelser.

4. Vadsø kommune skal legge til rette A2.4.1 Beregning av kommunens
for at sykkeltrafikkandelen av
sykkeltrafikkandel settes i gang i
løpet av 2011
persontransporten dobles fra
dagens nivå innen 2015.
A2.4.2 Det skal etableres en handlingsplan
sykkel- og kollektivtrafikken.
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A2.4.3 Innen 2015 skal det være
sammenhengende sykkelveier langs
de viktigste transportaksene i
kommunen.
5. Vadsø kommune skal legge til rette A2.5.1 Beregning av kommunens
for at kollektivtrafikkandelen innen
kollektivtrafikkandel settes i gang.
Det skal fokuseres spesielt på
kommunen skal dobles fra dagens
mulighetene for forbedret tilbud til
nivå innen 2015.
pendlere

A2.5.2 Vadsø kommune skal i størst mulig
grad sørge for at nye utbyggingsfelt
for boliger utenfor Vadsø sentrum
tilpasses eksisterende traseer for
kollektivtrafikk.
A2.5.3 Det arbeides for etablering av
korresponderende bussruter til/fra
nabokommuner
6. Vadsø kommune skal bidra til at
svanemerket biodrivstoff eller
annet klimanøytralt drivstoff blir
tilgjengelig i kommunen i løpet av
2010. Dette skal oppnås gjennom
dialog med
bensinstasjonsselskapene og
andre aktører. (Svanemerket
biodrivstoff er ikke fremstilt av
råvare som kommer fra kornsorter
som hvete, mais eller ris)

A2.6.1 I løpet av 2010 skal kommunen
inngå dialog med
bensinstasjonselskapene om at det
skal settes opp minst en pumpe for
Svanemerket bioetanol/biodiesel
innen 2011.
A2.6.2 Vadsø kommune tilrettelegger for
opprettelse av ladestasjoner for elbiler.
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7. Vadsø kommune skal legge til rette A2.7.1 Vadsø kommune skal utrede
for at det etableres en ordning for
mulighetene for etablering av
bilkollektiv i forbindelse med nye
bildeling i kommunen.
utbyggingsprosjekter. Kommunalt
eide parkeringsplasser skal stilles til
rådighet for bilkollektivet. Vadsø
kommune skal henvende seg til
relevante aktører for å få anlagt
biloppstillingsplasser for bilkollektiv
ved trafikk-knutepunkter og
tettbebygde områder.
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9.6.

Satsningsområde miljøvennlig drift av Vadsø kommune

9.6.1. Strategisk mål
Forslag:
”Vadsø kommune skal redusere miljøbelastningen fra egne virksomheter ved å
innføre miljøstyring i kommunen.”
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Kommunale delmål

Handlingsplan

1. Vadsø kommune skal
miljøsertifisere alle kommunale
virksomheter i løpet av 2013.

A3.1.1 I løpet av 2010 skal minst to
kommunale virksomheter ha startet
arbeidet med å bli Miljøfyrtårn. For å
redusere kostnadene for kommunen
til et minimum benyttes egne
ressurser i størst mulig grad.

2. Vadsø kommune skal legge om til
et mer miljøvennlig forbruk ved å
stille krav/kriterier til
miljøsertifisering av leverandører
av varer og tjenester, i henhold til
statlige retningslinjer som er
nedfelt i St. meld. nr 34 (20062007), Norsk klimapolitikk,
stortingsvedtaket om denne
(”klimaforliket”) og regjeringens
strategi for bærekraftig utvikling.

A3.2.1 Når arbeidet med Miljøfyrtårnsertifiseringen av egne virksomheter
er kommet godt i gang, skal det stilles
strengere krav til
miljøfyrtårnsertifisering av
leverandører av varer og tjenester.
Dette skal innarbeides i det generelle
konkurransegrunnlaget.

3. Vadsø kommune skal fortløpende
skifte ut den kommunale bilparken
med lavutslippsbiler og el-biler.
Alle kommunens biler skal gå på
CO2-fritt eller CO2-nøytralt
drivstoff innen 2020.

A3.3.1 Når en kommunal bil er moden for
utskiftning, skal den erstattes med en
bil som har lavere CO2-utslipp enn
130 g/km. Det utarbeides en intern
rutine for dette i løpet av 2010.

4. Vadsø kommune skal arrangere
en energi- og klimadag årlig.

A3.4.1 Knyttes mot ”Earth Hour” (i mars) og
arrangeres første gang i 2011.

5. Vadsø kommune skal teste ut og
implementere klimaverktøy som
beslutningsverktøy i planprosesser
og byggesaksbehandling.”

A3.5.1 I løpet av 2010 skal det gjennomføres
en studie av tilgjengelige klima verktøy som kan benyttes til
beslutningsstøtte i planprosesser og

byggesaksbehandling.
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A3.5.2 Vadsø kommune skal, som et
pilotprosjekt, benytte Statsbygg sitt
klimagassverktøy
(www.klimagassregnskap.no) til
beslutningstøtte i utbyggingen av
……………
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10.Forslag til gjennomføringsplan
10.1. Indikatorer for resultatmåling i energi- og klimaarbeid
Som nevnt i kapittel 6 er det ikke sikkert at utslippsreduksjoner i klimagasser fra lokale tiltak i
Vadsø kommune fanges opp av statistikken til SFT. Vadsø kommune må derfor selv gjøre
beregninger dersom det er ønskelig å måle resultatene av gjennomførte tiltak. I dette kapitlet
vil vi redegjøre for noen mulige indikatorer og metoder som kan benyttes
10.1.1. Indikatorer for satsningsområdet energi
For en del av de foreslåtte tiltakene innenfor satsningsområdet energi kan det enten være
komplisert å identifisere ”opplagte” indikatorer som kan benyttes for estimering av
klimaeffekter, eller det må investeres mye ressurser i innsamling av data og beregninger. For
denne typen tiltak kan andre indikatorer benyttes. Her er noen forslag:
•

I hvilken grad utbyggingsavtaler med miljø-/klimakriterier benyttes

•

I hvilken grad miljøkvalitetsprogram benyttes for utbygging av nye områder.

•

Konverteringsgrad fra olje til fornybare energikilder (privat / offentlig)

Energifrigjøring i bygninger og redusert elektrisitetsforbruk
Klimaet på jorden påvirkes av utslipp av såkalte klimagasser som CO2, metan osv. En stor del
av våre utslipp av klimagasser relateres til produksjon av energi. En stor del av energien igjen
benyttes til oppvarming eller nedkjøling av bygg. Vi skal her se nærmere på klimaeffekten som
knyttes til bruk av forskjellige energibærere i produksjon av energi til varme og kjøling.
Reduksjon av forbruk av el (eller økt produksjon av fornybar el) i Norge, vil føre til at mindre el
produseres (i andre anlegg). Eksakt hvilke produksjonsanlegg som reduserer produksjonen vil
avhenge av en rekke forhold, som for eksempel når på året det skjer, hvor stor etterspørselen
er, eventuelle flaskehalser i transmisjonssystemet og marginal produksjonskostnad i ulike
anlegg.
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Spørsmålet ”Hvor mye reduseres utslipp av klimagasser gjennom reduksjon av elforbruk (eller
økt produksjon av fornybar el) i Norge?” har derfor ikke noe enkelt svar. For å få en realistisk
oppfatning av dette må man gjennomføre modellstudier av kraftsystemet.
SINTEF Energiforskning og NVE har studert dette spørsmålet med hjelp av
samkjøringsmodellen, som gir en forholdsvis detaljert beskrivelse av det nordiske
kraftsystemet. Resultatet av arbeidet til NVE er at redusert elforbruk (eller økt produksjon av
fornybar el) fører til en utslippsreduksjon på mellom 290 og 850 g CO2 per kWh. NVE legger til
grunn at 600 g/kWh er en rimelig gjennomsnittlig størrelse på utslippsreduksjonen som blir
realisert om norsk kraftforbruk reduseres. Basert på modellering av 75 tilsigsår viser SINTEF
Energiforsknings analyse en reduksjon på 526 g CO2 per kWh.

En reduksjon 526 eller 600 g CO2 pr kWh gjelder for endringer i dagens kraftsystem. Over tid
vil kraftsystemet og etterspørselen etter kraft endre seg, og resultatet av en modellkjøring vil
bli noe annerledes. Det antas vanligvis at gasskraft representerer den marginale
kraftproduksjonen på 10 – 15 års sikt. Dette ville gi en utslippsreduksjon på 340 g CO2/kWh
For tilfeller der bioenergi erstatter oljefyring kan utslippsfaktorene 0,386 tonn CO2/MWh
benyttes for lettolje og 338 g CO2/kWh.
For å forenkle beregningen av klimaeffekter knyttet til redusert forbruk av elektrisitet legger vi
SINTEFs estimat for CO2 reduksjon til grunn, altså 526 g CO2/kWh. Vi ser bare på reduksjon
fra første driftsår.
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Figur 10-1: Elektrisk kraftproduksjon basert på kull, ref Varmeinfo

Basert på diskusjonen ovenfor anbefaler vi følgende faktorer til beregning av reduksjon i
klimagassutslipp for prosjekter som medfører energifrigjøring i bygninger:
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Tabell 10-1: Faktorer for beregning av klimagassreduksjoner ved energifrigjøring i bygninger
og redusert kraftforbruk.

Energifrigjøring i bygninger Innsparing [kg CO2/kWh]
Redusert elektrisitetsforbruk
0,526
Redusert oljeforbruk
0,386
Redusert gassforbruk
0,218

10.1.2. Indikatorer for satsningsområdet klima
For satsningsområdet klima, er det foreslått prosentvise utslippsreduksjoner. Kontroll av
måloppnåelse for disse målene kan gjøres ved å utarbeide et eget kommunalt klimaregnskap
som benyttes ved siden av SFT sine beregninger. Som nevnt tidligere er det knyttet en
usikkerhet til SFT sine beregninger, men tallene for 1991 bør benyttes som referanse da dette
er det offisielle referanseåret. I et kommunalt klimaregnskap kan følgende faktorer benyttes til
å beregne utslippsreduksjoner:
•

Reduserte klimagassutslipp i egen bilpark (basert på innkjøp av drivstoff)

•

Reduserte klimagassutslipp fra energifrigjøring i egen bygningsmasse (basert på
tabellen i kap 4.1.3)

•

Reduserte klimagassutslipp som resultat av beregninger med Statsbyggs
klimagassverktøy (www.klimagassregnskap.no)

Øvrige indikatorer som kan benyttes der klimaeffekten er komplisert å tallfeste:
•

Tellinger av bil og sykkeltrafikk

•

Kollektivtrafikkandel i kombinasjon med totalt belegg på ruter i og gjennom Vadsø
kommune.

•

Andel kommunalt ansatte som har deltatt på klimakurs, eller vært involvert i arbeid
med kommunens energi- og klimaplan.

•

Antall pumper med Svanemerket bioetanol/biodisel samt ladestasjoner for el-biler.

10.1.3. Indikatorer for satsningsområdet kommunal drift

rao4n2 2007-10-04

Resultatmåling for dette området kan gjøres med følgende indikatorer:
•

Andel driftsenheter som er miljøsertifisert

•

Andel anbudsrunder med miljø-/klimakriterier

•

Andel av miljøbiler i egen bilpark

•

Andel kommunale nybygg som er bygget etter LCC-kriterier

•

Reduserte klimagassutslipp som følge av ENØK-tiltak i kommunens egen
bygningsmasse.

10.2. Prioritering av tiltak – handlingsplan for 2010
Vadsø kommune skal ha en årlig gjennomgang av og prioritering av tiltak, se handlingsplan
med de prioriterte tiltakene for 2010 i tabell på neste side.

10.3. Rollefordeling og ansvar
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Det er mange muligheter for å benytte ulike kommunale virksomheter og private aktører inn i
energi- og klimarbeidet i kommunen. I startfasen av arbeidet og i forhold til handlingsplanen
for 2010 vil det hovedsak være administrasjonen i kommunen med miljøansvarlig som har
ansvaret for å iverksette tiltakene. I den årlige oppdateringen vil rollefordeling og ansvar
evalueres og eventuelt justeres der det er formålstjenelig for planarbeidet.
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Nr

Handlingsplan for 2010

A01

Opprette en stilling i kommunens regi som energi-og klimarådgiver (muligheten for å kombinere med stillinger for andre kommuner,
fylkeskommunen vurderes)
Tiltak innen ENERGIBRUK

A1.1.1

Kommunen gjennomfører tiltak for tidsstyring av energiforbruk i kommunale bygg og anlegg

A1.1.2

Energiforbruket i nye kommunale bygninger skal oppfylle kravene i revidert TEK 07 med minimum 20 %. Der det er mulig skal
bygningene bygges etter passivstandard

A1.1.3

Kommunen skal innføre bruk av livsløpskostnadsanalyser (LCC) for alle egne nybygg og rehabiliteringer innen utløpet av 2010.

A.1.1.4

Vadsø kommune skal utarbeide et årlig energiregnskap

A1.2.1

Vadsø kommune skal utarbeide en informasjonsbrosjyre om enøk-tiltak, lavenergiboliger, passivhus og miljøvennlige energiløsninger
som skal sendes ut til alle potensielle utbyggere i kommunen innen august 2010.

A1.2.3

Vadsø kommune skal opprette et kommunalt register for målrettet arbeid mot eiere av oljetanker. Måler et å få disse til å bytte ut olje
med varmepumpe/ bioenergi, evt knytte seg til kommende FV-nett.

A1.2.4
A1.3.1

Vadsø Kommune skal kontakte Varanger Kraft for å se på finansieringsordning for varmepumper til private boliger i løpet av 2010.
Det tas kontakt med aktuelle eiere av bygg i Vadsø sentrum for å kartlegge bruk av vannbåren varme og muligheter for å basere
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nærvarme på felles varmepumpebasert energisentral
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A.1.4.1
A1.5.1

Oljefyring skal på sikt fases ut i alle kommunale bygg slik det er formulert i klimaforliket.
I løpet av 2010 skal alle skoler i Vadsø kommune bli regnmakerskoler.
Tiltak innen KLIMA

A2.3.2

Vadsø kommune skal innføre bruk av miljø-/klimakriterier i sine innkjøpsbetingelser.

A2.6.1

I løpet av 2010 skal kommunen inngå dialog med bensinstasjonselskapene om at det skal settes opp minst en pumpe for Svanemerket
bioetanol/biodiesel innen 2011.

A2.6.2

Vadsø kommune tilrettelegger for opprettelse av ladestasjoner for el-biler.
Tiltak innen KOMMUNAL DRIFT

A3.1.1

I løpet av 2010 skal minst to kommunale virksomheter ha startet arbeidet med å bli Miljøfyrtårn. For å redusere kostnadene for
kommunen til et minimum benyttes egne ressurser i størst mulig grad.

A3.3.1

Når en kommunal bil er moden for utskiftning, skal den erstattes med en bil som har lavere CO2-utslipp enn 130 g/km. Det utarbeides en
intern rutine for dette i løpet av 2010.

A3.5.1

A3.5.2

I løpet av 2010 skal det gjennomføres en studie av tilgjengelige klima - verktøy som kan benyttes til beslutningsstøtte i planprosesser og
byggesaksbehandling.

Vadsø kommune skal, som et pilotprosjekt, benytte Statsbygg sitt klimagassverktøy (www.klimagassregnskap.no) til beslutningstøtte i
utbyggingen av ………..

Valgte indikatorer for resultatmåling er vist i tabellen under. Det kan bli aktuelt å utvide med flere indikatorer.

Se også kap 10.3 for beskrivelse og flere eksempler på indikatorer.

Indikatorer for resultatmåling:
Energibruk i bygg:

Kommunal drift:

kWh/m2

•

Andel fornybar energi (%)

•

Konverteringsgrad fra olje til fornybare energikilder (privat / offentlig)

•

Miljøsertifiserte enheter

•

CO2/km
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Kommunal transport:

•
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