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Norges klimamål for 2030

• Norge skal redusere utslippene med minst 40 

prosent innen 2030, sammenlignet med nivået 

i 1990

• Avtale med EU om å samarbeide om 

utslippskutt:

• Kvotepliktig sektor - olje, industri, fly

• Ikke-kvotepliktig sektor

• Skog og annen arealbruk



Norges forsterkede  
klimamål

Under Parisavtalen:

- redusere utslippene med 

minst 50 prosent 

og opp mot 55 prosent innen 2030 

sammenlignet med 1990-nivå.

Miljødirektoratet



50,3 millioner tonn CO2-utslipp i Norge
2,3% reduksjon fra 1990-2019





Ikke-kvotepliktig sektor

Miljødirektoratet

• Transport 

• Sjøfart/fiske

• Jordbruk

• matsvinn

• Oppvarming av bygg

• Avfall og avfallsdeponier

• HFK-gasser fra kuldeanlegg

• noe industri



Klimakur 2030

• Rapport i januar, stortingsmelding årsskiftet 20/21.

• 60 tiltak

• 50% reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030

• Forutsetter styrket klimapolitikk og raskere 

gjennomføring

• Kommuner og fylkeskommuner - eget kapittel

• https://www.miljodirektoratet.no/klimakur

https://www.miljodirektoratet.no/klimakur


Hva er altså ikke utredet i Klimakur?

• Indirekte utslipp - utenfor Norge: 

• Forbruk og livsløpsutslipp

• energieffektivisering

• Kvotepliktige utslipp - olje, industri, fly

Kistefossdammen barnehage i Asker. Foto: Miljødirektoratet



Hvordan kan kommunene bidra mer? 

• Innkjøp, f.eks. klimakrav i transport

• Samfunns- og arealplanlegging

• Den viktige rollen som samfunnsutviklere –

samarbeid og pådrivere

Foto: Flakstad kommune

Foto: shutterstock



… ikke glem arealene!

• Karbonrike arealer, skog og myr

• Avskoging i Norge - ca. 2 mill. tonn CO2 per år

• Reduksjon i arealbruksendringer:

• umiddelbar effekt på klimagassregnskapet

• positivt for naturmangfold og andre miljøverdier

Kommuner og fylker nøkkelaktører – unngå 

nedbygging, klimasmart skogsdrift, karbonlagring i 

produkter.

Foto: Kristin Bodsberg, Miljødirektoratet



Fylkeskommunens 
klimarolle

Innkjøpsmakt! F.eks. kollektivtrafikk –

buss, båt, ferge, bygg og infrastruktur 

– skoler, veier

Arealplanlegging – regionale føringer

Følge opp og veilede kommunene –

samarbeid, nettverk

Næringsutvikling – og 

samfunnsutvikling – f.eks. grønne 

arbeidsplasser, utdanning
Horten videregående skole . Foto: Bygg.no



Hva kan Miljødirektoratet bidra med?

Klimasats

Søk støtte til 

klimatiltak

Veiledere

Klima-planlegging 

og tiltak

Eksempler

Finn tips til 

klimatiltak

Webinarer

Lær gjennom 

seminarer på nett

Podcaster

Lytt, lær og bli 

inspirert

Facebook

«Lokalt 

klimaarbeid»

Utslipps-

regnskap

for kommuner og 

fylker

Beregnings-

maler

Beregn klimaeffekt 

av tiltak

Videoer

Opptak av foredrag, 

webinarer etc.

DFØ

Hjelp til klimakrav i 

anskaffelser

1

2

3

https://www.miljodirektoratet.no/klimasats
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/
https://www.facebook.com/groups/889455147886760/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/webinar-bibliotek/
https://www.anskaffelser.no/


Klimasats

Foto: Alta kommune

• Støtteordning for klimatiltak i 

kommunene

• Skal bidra til utslippskutt og 

omstilling til lavutslippssamfunnet

• Rundt 1300 prosjekter har fått 

støtte i perioden 2016-2020

• Gitt 830 millioner kr til utdeling

Foto: Miljødirektoratet



Klimasats i 2021

• 100 millioner i 2021 – ett år

• Ordningen rigges i løpet av 

høsten

• Nyhetsmelding om 

søknadsfrist, støttesummer 

med mer kommer før jul

• Svalbard kan også søke fra 

2021

Thor Østbye. Milijødirektoratet. Dokkfaret landskaspsvernomnråde, Gausdal kommune



Klimasats - prosjektliste



Kunnskap er til 
for å deles

- Webinarer på Miljødirekoratet

og andre

- Podcast

- Facebook-gruppa Lokalt 

klimaarbeid

- Veiledninger på 

Miljødirektoratet.no



Veiledning på 
miljødirektoratet.no

• Areal- og transportplanlegging

• Avfall og deponi

• Bygg og anlegg

• Fornybar energi

• Innkjøp

• Klimakommunikasjon

• Mat og matsvinn

• Miljøstyring og miljøsertifisering

• klimabudsjett

• Veileder til statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (SPR)

Kommer:

• landbruk

Miljødirektoratet



Utslippsregnskap for kommuner og fylker

• Kan benyttes som kunnskapsgrunnlag i kommunenes 

klimaarbeid:

• Regnskap for utslipp av klimagasser i alle Norges 

kommuner og fylker

• Regnskap for utslipp og opptak av klimagasser fra skog 

og arealbruk

• Maler for å beregne klimaeffekten av 16 ulike tiltak

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-arealbruk-kommuner/?area=426&sector=-3
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/




Hva kan regnskapet brukes til?

- Planlegge tiltak

- Se trender over tid 

- klimabudsjett

Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning:

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal 

gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til 

reduksjon av klimagassutslipp



Hvem beregner utslipp?

• SSB: Jordbruk, fossil oppvarming, rest industri olje og gass, 

dieseldrevne motorredskaper, avfallsdeponigass

• Kystverket: Sjøfart

• NILU og Urbanet analyse: Veitrafikk

• NIBIO: Skog og annen arealbruk

• Miljødirektoratet: Industri, olje og gass, energiforsyning, 

avfall og avløp

• Luftfart: Eurokontroll



Ferdige maler for å beregne effekt av tiltak

• 16 maler

• Egen mal for arealbruksendringer

• Mål for verktøyet: 

• Lette kommunenes arbeid med å beregne 

effekt av tiltak 

• Standardisert metode

• Tiltak der kommunen har virkemidler er

prioritert



Byggvarme

• Tørke ut fukt fra råbygg

• Fasadeoppvarming

• Arbeidsforhold/ HMS

November – mars

Fossil energi vanligst i dag

Illustrasjon: HeatWorks



Forbud fra 2022 – forbud mot oljefyr til 
byggvarme

Innlemme bruk av mineralolje til byggtørk

og byggvarme i forskrift om forbud mot 

bruk av mineralolje til oppvarming av 

bygninger.

Forbudet innføres fra 2022.



Tusen takk!


