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STAVANGER KOMMUNE



En visjon og en plan

Stavanger kommune skal være en modell/foregangskommune 
i ressurs-/energibruk og klimagassutslipp. Innen 2050 skal 
kommunens energibruk og klimagassutslipp være tilnærmet 
kommunens økologiske andel i globalt perspektiv. Fossilt brensel 
fases ut og Stavanger kommune bidrar til en rettferdig fordeling 
av verdens ressurser og forebygger negative konsekvenser av 
utslipp av klimagasser.

Denne visjonen står formulert i Klima- og energiplan for 
Stavanger kommune som Bystyret vedtok 13. juni 2002. 
Visjonen er ambisiøs og planen er nyskapende. 
Det er første gang det er laget en klimaplan for 
Stavanger kommune, og det er en av de første 
kommunale klimaplanene i landet. 

Klimaplanen er et verktøy for å styre samfunns-
utviklingen i en retning som forebygger klima-
endring og miljøødeleggelser. Planen kan brukes 
av planleggere, politikere og borgere i Stavanger. 
Dette heftet er en forenklet framstilling av Klima- 
og energiplanen for Stavanger kommune.

Stavanger 13.juni 2005

Leif Johan Sevland
Ordfører



Bystyrets flertallsvedtak, 13. juni 2002:

1. Bystyret slutter seg til de målsettinger som er beskrevet i Klima- og energiplan 
datert 12.09.2001. En del av indikatorene innarbeides i den årlige rapporteringen i 
miljøplanen som viser utviklingen i forhold til de klima- og energimål som vedtas.

2. Regionale aktører, kommuner og fylkeskommuner, inviteres til et samarbeid 
for å nå målsettingene i planene. Staten inviteres til samarbeid og finansiering 
av enkeltforetak slik som skissert i planen. Utprøving av geotermisk energi i 
Universitetsområdet bør kartlegges og vurderes nærmere.

3. Stavanger kommune følger aktivt med på hvilken plan og strategi staten velger 
for å bygge opp om hydrogen som erstatning for fossilt brensel i transportsektoren 
og kommunene etablerer kontakt med Oslo-regionen og kommuner i aksen Oslo-
Sørlandet-Stavanger med tanke på en slik satsing.

4. Det utredes nærmere muligheter for et nord/sør-samarbeid med vennskapsbyer i U-
land til støtte for utveksling og investering i miljørettede tiltak, slik som skissert i 
planen.

5. Rådmannen følger for øvrig opp de vurderinger og utredninger som er skissert i 
forelegg til saken.

6. Stavangerregionen kan i nær framtid få rikelig tilgang på naturgass. Dette kan bidra 
til mer stabil energiforsyning, erstatte mer forurensende energibærere og være med 
på å fremme utviklingen mot “hydrogensamfunnet”.

7. Kollektivtilbudet må bli bedre og billigere, og mer av transporten må over på bane.



Drivhuseffekten

De siste tiårene har forskere registrert at temperaturen på jorda stiger. Den gjennomsnittlige 
overflatetemperaturen har økt med 0,6 (grader Celsius) i løpet av det 20. århundret. 1990-tallet 
var det varmeste tiåret og 1998 var det varmeste året siden målingene startet i 1861. De aller fleste 
klimaforskere og FNs klimapanel mener at denne endringen skyldes at vi mennesker slipper ut 
klimagasser. Klimagassene lagres i atmosfæren, som et lokk over jorda, og gir det vi kaller en 
drivhuseffekt. Drivhuseffekten gjør at mindre varme slipper ut i verdensrommet og vi får det 
gradvis varmere på jorda. 

Ulike modeller viser at den globale gjennomsnittstemperaturen vil øke med mellom 1,4 og 5,8  
(grader celsius) i perioden 1990 til 2100. Ingen vet med sikkerhet hva endringene i temperaturen 
vil føre til men de fleste klimaforskerne regner med at været vil endre seg. Sannsynligvis vil det bli 
store regionale forskjeller i temperaturforandringene og resultatene av endringene vil også variere 
fra sted til sted. Klimaendringene kan gå ut over oss alle, men de fattigste landene er trolig mest 
sårbare. Flom, springflo, storm og uvær kan få dramatiske konsekvenser for de det går ut over. 
Internasjonalt har man allerede begynt å snakke om klimaflyktninger.
 
Stavanger kommune mener at endringer i klimaet er for risikabelt for livet på jorda til at vi bare 
kan sitte og se på at det skjer. Kommunen vil ta sitt ansvar for den globale utviklingen og bidra til å 
forebygge klimaendringer. Derfor har vi vedtatt en klima- og energiplan, og derfor har vi laget dette 
heftet.

Figuren til høyre viser 
temperaturendringer på 
kloden fra 1850 til 2000 



Klimagasser

Det finnes flere gasser som bidrar til å forsterke drivhuseffekten. De viktigste er karbondioksid 
(CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Dette er svært vanlige gasser på jorda og har alltid vært 
her. Det som skaper problemet er at det blir stadig mer av dem. Målinger viser at mengden av 
karbondioksid i atmosfæren har økt med 31 % siden 1750 og mengden metan har økt med 151 %. 
CO2 - karbondioksid: Finnes i store mengder og er helt nødvendig for livet på jorda. Når vi puster, 
lager vi karbondioksid som plantene bruker i fotosyntesen. Økt forbenning av fossile brensler som 
kull, olje og gass, i kombinasjon med nedhogging av skog, har ført til en ubalanse og en opphoping 
av CO2 i lufta. 
CH4 – metan: Klimagass som er 20 ganger sterkere enn CO2 og en betydelig årsak til de 
menneskeskapte klimaendringene. Dannes bl.a. når organisk materiale råtner. Viktige utslippskilder 
er søppelfyllinger og industrielt landbruk. Hvis vi brenner metan, er ikke utslippene så farlige for 
klimaet.
N2O – lystgass: 
Utslipp oppstår i 
forbindelse med 
industrielt landbruk 
og prosessindustri.  
Lystgass finnes 
også i mer naturlige 
former. Kyr slipper 
for eksempel ut 
lystgass når de fiser.



Tenke globalt og handle lokalt

Klimaendringene har stått på dagsordenen på store internasjonale konferanser i flere tiår allerede. 
Det er særlig to verdenskonferanser i regi av FN som har hatt stor betydning. Den ene er 
verdenskonferansen om miljø og utvikling i Rio i 1992. På denne konferansen ble det utformet 
en handlingsplan for det 21. århundret: Agenda 21. Denne planen satte fokus på de viktigste 
utfordringene vi står overfor i dette århundret, også klimaendringene. Agenda 21 inneholdt også 
et kapittel som sier at hvis vi skal klare å løse problemene i framtida, må vi gjøre det der folk bor 
og arbeider; i byer, bydeler, bygder og landsbyer. Vi må tenke globalt og handle lokalt. Når vi har 
utarbeidet en klimaplan for Stavanger, har vi forsøkt å tenke globalt og handle lokalt. I Rio i 1992 
ble verdens ledere også enige om å arrangere en egen verdenskonferanse om klimaendringer. Denne 
konferansen ble arrangert i Kyoto i 1999 og den resulterte blant annet i Kyotoavtalen. Kyotoavtalen 
trådte i kraft 16. februar 2005 og den stiller krav til de forskjellige landene om at de skal redusere 
sine utslipp av klimagasser. Alle som har skrevet under på avtalen, har forpliktet seg til å nå disse 
målene innen 2010. 

Norge har forpliktet seg til å stabilisere sine utslipp av klimagasser på et nivå som ligger 1 % høyere 
enn det utslippene var i 1990. Ut ifra dagens prognoser vil de norske utslippene øke med mellom 20 

% og 25 % fra 1990 til 2010. 
Fortsetter dagens utvikling, vil 
vi altså ikke være i nærheten 
av å nå målene vi har forpliktet 
oss til i Kyotoavtalen.

Figur til venstre viser økningen i 
klimagassutslippene i Norge 
1990 – 2010, målene fra Kyoto og et 
bærekraftnivå.





Direkte og indirekte utslipp av klimagasser

Før vi laget klimaplanen for Stavanger kommune måtte vi regne ut kommunens utslipp av 
klimagasser. Eller sagt på en annen måte: Vi måtte lage et klimagassregnskap for Stavanger. Det 
finnes flere måter å gjøre dette på. Vi har ganske nøyaktige beregninger for hvor mye som slippes ut 
innenfor Stavangers kommunegrenser fra transport (mobil forbrenning), industri (prosessutslipp) og 
oppvarming med fossile brensler (stasjonær forbrenning). Dette kaller vi direkte utslipp.  

Som diagrammet viser, kommer mesteparten av de direkte uslippene i Stavanger fra transport. Det 
vil i hovedsak si privatbilisme. Vi har lite prosessindustri innenfor kommunegrensene og dette 
fører til lite utslipp av denne typen. Også når det gjelder utslipp fra stasjonær forbrenning, ligger 
kommunen under landsgjennomsnittet, fordi vi bruker lite fossilt brensel til oppvarming. Hvis 
det ble laget et klimaregnskap for Stavanger bare ut ifra disse kategoriene, ville vi kommet veldig 
godt ut sammenlignet med andre kommuner. Dette ville imidlertid ikke være særlig rettferdig. 
Tysvær kommune, på den andre siden av Boknafjorden, har tolv ganger færre innbyggere enn 
Stavanger, men Tysvær har likevel et mye større direkte utslipp av klimagasser enn vi har. Dette 
skyldes at det store oljeraffineriet på Kårstø ligger i Tysvær kommune. Diagrammet tar heller ikke 
med flytransport, fordi reisene med fly ikke skjer innenfor Stavanger kommune. Er det riktig at 
klimaregnskapet for Sola kommune skal belastes med alle utslipp fra fly til og fra Sola flyplass? 
Burde ikke utslipp frå flyreiser heller belastes den enkelte passasjeren?

Figur under viser prosentvis fordeling av direkte klimagassutslipp 



For å beregne klimagassutslippene fra Stavanger må vi ta med de direkte utslippene som skjer 
innenfor kommunegrensen, men vi kan også ta med det som slippes ut et annet sted på kloden 
som følge av måten vi siddiser lever på. Dette er våre indirekte utslipp av klimagasser. Stavangers 
indirekte klimagassutslipp er det som blitt sluppet ut et annet sted på kloden for å gi oss siddiser det 
vi forbruker. Det kan være flyreiser, bananer, mobiltelefoner, konfirmasjonsdresser eller tusenvis av 
andre tjenester og ting som vi kjøper og bruker.   

Her er noen eksempler: Hvis du kjører en bil i Stavanger, vil denne i løpet av levetiden sin slippe 
ut en viss mengde CO2 og andre klimagasser. Dette er direkte utslipp. Men før du begynner å 
kjøre bilen, har produksjon og transport 
av bildelene ført til utslipp 
av enorme mengder 
klimagasser andre 
steder på jorda. Dette 
er bilens indirekte 
klimagassutslipp, og 
det er mest rettferdig 
at disse utslippene 
belastes den som 
kjøper bilen, fordi 
hvis det ikke hadde 
vært en kjøper av 
bilen, ville den ikke 
blitt produsert. Vi 
kan tenkte på samme 
måte med produkter 
som ikke fører til 
noen direkte utslipp 
når vi bruker dem. 
En jakke slipper 
ikke ut klimagasser 
mens den brukes, 
men produksjonen og 
transporten av jakken 



har kanskje ført til klimagassutslipp i India, New Zealand, Italia og USA.

Ved å lage et klimagassregnskap som inkluderer både direkte og indirekte utslipp får vi et mye 
mer nyansert og nøyaktig bilde av Stavangers klimagassutslipp. Det er ikke alt som er like lett å 
finne eksakte tall på, men vi kan gjøre grove bergninger som kan gi oss et nokså tydelig bilde av 
situasjonen. [Tabell over , s 14 KEP]

Som vi ser av tabellen er de indirekte utslippene fra oss siddiser nesten fire ganger så store som 
de direkte utslippene. Da vi fant ut dette, skjønte vi at det ikke ville være tilstrekkelig å lage en 
klimaplan for Stavanger som bare tok hensyn til det direkte utslippet. Hvis vi bare fokuserer på det 
direkte utslippet, vil vi bare fokusere på 1/5-del av problemet. Vi må ta med de indirekte utslippene. 
Klimaplanen for Stavanger kommune er den første klimaplanen i verden som tar med de indirekte 
utslippene av klimagasser, forårsaket av befolkningens forbruk.

Figur til venstre viser 
Stavangerfolks reelle 
klimagassutslipp.



Hva kan vi gjøre? 

Det er gode grunner til at ingen kommunale klimaplaner har tatt hensyn til de indirekte utslippene 
av klimagasser tidligere. Kommuner har begrensede muligheter til å påvirke befolkningens forbruk. 
Dette gjelder også for Stavanger kommune. Vi verken kan eller vil bestemme over hva folk skal 
kjøpe og ikke kjøpe. Det vi imidlertid kan gjøre, er å i størst mulig grad legge til rette for et 
hverdagsliv i Stavanger som ikke fører til så mye utslipp av klimagasser, både innenfor og utenfor 
kommunens grenser. 

Nedenfor har vi listet opp målene for Stavanger kommunes klimaarbeid, men for at vi skal nå 
målene om reduserte klimagassutslipp, må også vi som borgere i Stavanger gjøre vårt. Det kan 
kanskje virke smått og puslete det lille vi kan gjøre i Stavanger. Er det ikke mange andre byer 
rundt omkring 
på jorda som 
er mye større 
enn oss og som 
slipper ut mye 
mere enn oss? 
Jo, kanskje, men 
vi må uansett 
feie for egen 
dør, og gjøre så 
godt vi kan selv. 



Stavanger kommune har satt følgende mål for klimaarbeidet:

• Det stasjonære energiforbruket skal i 2010 være på samme nivå som i 2000 og utslipp av 
klimagasser skal være 30 % lavere i 2010 enn i 2000.

• Bruk av olje og parafin til oppvarming og varmtvann skal avvikles innen 2010.
• Det tilrettelegges for utvikling og bruk av alternative energikilder enn el-kraft til 

oppvarming og varmtvann.
• Utslipp av klimagasser fra deponi reduseres til 50.000 tonn CO2 ekvivalenter i 2010.
• Bilandel reduseres fra 68 % i 1998 til 60 % i 2010.
• Kollektivandelen  økes fra 8 % i 1998 til 10 % i 2010.
• Sykkelandelen økes fra 6 % i 1998 til 10 % i 2010.
• Gangandelen økes fra 17 % i 1998 til 19 % i 2010.
• Miljøvennlige kjøretøy skal økes fra ca. 40 i dag til 5 % av bilparken innen 2010.
• Den regionale båttransporten til/fra Stavanger går over til miljøvennlige drivstoffer.
• Landbruket og anleggsbransjen legger om til miljøvennlig maskinpark.
• Redusere antall flyreiser.
• Stimulere/stille krav til utvikling av mer miljøvennlige flytyper.
• Redusere samlet forbruk og øke gjenbruk.
• Bevisstgjøre husholdninger, offentlige og bedrifter på ressurs- og miljøvennlige varer og 

innkjøp.
• Restavfall fra husholdning til deponi reduseres fra ca. 50 % i 2001 til 0 % i 2010.
• Økt gjenbruk og gjenvinning av husholdnings-,  bygge- og rivningsavfall og næringsavfall.
• Økt bruk av miljøvennlige og lokalproduserte byggevarer.
• Økt bruk av lokalproduserte matvarer.
• Økt bruk av økologisk produserte matvarer.
• Bidra med tiltak og kompetanse som kan stimulere til utvikling og bedre levekår i 

vennskapsbyer, men at det skjer innenfor deres økologiske andel. 

I Klima- og energiplanen kan du lese mer om hvilke tiltak Stavanger kommune vil gjennomføre 
for å nå disse målene. 



Som forbrukere og borgere i Stavanger kan vi bidra til 
mindre klimagassutslipp ved å:

• Slå av lys og ovner i rom som ikke brukes.
• Etterspørre elektriske produkter som bruker lite energi.
• Bruke sparepærer og sparedusj.
• Installere varmepumpe eller gjennomføre andre energisparende tiltak.
• Gå og sykle på korte turer.
• Bruke kollektivtransport i stedet for bil på middels lange turer.
• Bruke tog og buss på lange turer i stedet for bil, fly og hurtigbåt.
• Gjøre de daglige innkjøpene våre i nærbutikken.
• Levere organisk avfall til kompostering i brun dunk eller kompostere selv.
• Kildesortere avfall og levere det til gjenvinning.
• Kjøpe brukt i stedet for nytt.
• Unngå å kjøpe ting vi ikke trenger.
• Etterspørre varer med lite emballasje eller legge emballasjen igjen i butikken.
• Velge lokalt produserte varer.
• Velge økologiske matvarer.
• Spise mer kornvarer og grønnsaker og mindre kjøtt.
• Velge ferskvarer framfor hermetikk og frysetørret mat.

[ Illustrasjon som viser hvor de hermetiske tomatene kommer fra]



Nyttige nettsider
På www.vestforsk.no/miljo/klimakalkulator/ kan du ved hjelp av en klimakalkulator regne ut dine 
egne utslipp av klimagasser.
På www.viten.no kan du lære mer om klimaendringer se forskjellige modeller for hva 
klimaendringene kan føre til.
På www.gronnhverdag.no kan få råd og informasjon om hvordan du kan leve miljøvennlig. 
På www.agenda21stavanger.no kan du lese om miljø- og agenda 21-prosjekter i Stavanger.






