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Miljøverndepartementet  

Oslo, x.x. 2020 

Høringsuttalelse – klimakur 2030 

Det vises til rapporten som ble lagt frem 31. januar 2020 og skal sendes på høring. Vedlagt følger høringsuttalelse 
fra Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF som er en ideell organisasjon av og for norske kommunalteknikere. NKF 
jobber for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser. Foreningen har over 500 
virksomhetsmedlemmer, de fleste av disse er kommuner. Over 900 kommunale enheter er aktive i foreningens 
nettverk. Som følge av dette er vår høringsuttalelse knyttet først og fremst til rapportens kapittel 12 «Kommunenes 
rolle». Kommentar til kapittel 13 om «Ladeinfrastruktur» er innarbeidet i tilknytning til kapittel 12.6.4 

Innledning 
Det er NKF sitt inntrykk at klima- og miljøtiltak har økende oppmerksomhet i hele kommune-Norge. Innenfor 
kommunalteknisk sektor iverksettes allerede tiltak og prosjekter. Dette skjer over hele landet både i små og store 
kommuner. I noen tilfeller er det mindre kommuner som er spydspisser, mens på andre områder går større 
kommuner foran og bidrar til utvikling i bærekraftig retning. Samlet omsetter kommune-Norge for flere milliarder 
kroner innenfor kommunaltekniske områder: forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg, veger og annen 
infrastruktur, planarbeid og byggesaksbehandling. 

NKF samler flere ganger årlig ulike kommunaltekniske tjenester fra hele landet til forskjellige møteplasser for å 
sikre erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. Gjennom dette arbeidet lykkes vi både med å spre kunnskap og å 
utvikle nye tiltak også på dette området. 

Tiltak som foreslås – kommentarer til delkapitler i kapittel 12 
12.6.1 – samarbeid og pådriverrolle 

I dette kapittelet tar rapporten til orde for «økt erfaringsutveksling mellom kommunene». Allerede skjer dette i regi 
av NKF. Samtidig er det rom for å utvikle denne aktiviteten med flere nettverk. Blant annet er NKF i ferd med å 
etablere nettverk for alle fylkene knyttet til forvalting av fylkeskommunale veger. Her vil det være rom for økt 
oppmerksomhet om mer bærekraftig forvaltning eksempelvis knyttet til materialbruk (asfalt), strømbesparelser 
(vegbelysning), vedlikehold (brøyting) osv. 

Forslag: 

- Utfordring for mange fylkeskommuner og kommuner knytter seg til tilgjengelige ressurser. 
Inntektssystemet til kommunene (og fylkene) bør derfor gjennomgås med tanke på å ivareta (økte) 
kostnader knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling. 

- NKF imøteser dialog med departementene om økt bruk av erfaringsnettverk mellom kommunene. 

12.6.2 Kommunen som innkjøper 

Samlet er kommunene blant landet største innkjøpere. Utfordringen er at innkjøpskompetansen varierer mellom 
små og store kommuner. Det erkjennes at det er behov for å styrke innkjøpskompetansen blant annet knyttet til 
utforming av anskaffelsesdokumenter og hvilke klimakrav som kan stilles i anskaffelser. NKF har dette på dagsorden 
og gjennomfører egne konferanser om kommunens rolle som bestiller, delvis i samarbeid med 
Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi). Det er imidlertid behov for å styrke kompetansen, tilgang til rådgivning 
(for mindre kommuner), samt ha gode innkjøpsveiledere for kommunene. Tilbudet Digidir og 
Leverandørutviklingsprogrammet har er gode, men ikke tilstrekkelig. NKF treffer denne aktuelle målgruppen 
direkte og kan bedre legge til rette for innkjøpsfaglig kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom 
kommunene. 

Forslag: 
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- Det utarbeides ny/oppdatert innkjøpsveileder for kommunene.  
- Det tilbys økt kursing for kommunale innkjøpere.   
- Det etableres en egen juridisk innkjøpsfaglig rådgivningstjenester for kommunene. 

12.6.3 Kommunen som myndighetsutøver 

Kommune-Norge er svært mangfoldig hva gjelder størrelse og geografi. Generelt mener NKF at det er viktig å 
utarbeide håndterbare krav som alle kommunene kan møte, samtidig som det utformes gode veiledere og 
retningslinjer. En vesentlig utfordring knytter seg til kommunenes rolle som tilsynsaktør i forbindelse med tilsyn i 
plan- og byggesaker. Utfordringen knytter seg både til kapasitet og kompetanse (små og store kommuner). 
Problemstillingen er også drøftet i rapporten fra «Byggkvalitetsutvalget» som Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet nylig har mottatt og sendt på egen høring. 

Forslag: 

- I planarbeid, pbl, mv. bør kommunene pålegges å utarbeide klimaplaner og klimaregnskap («skal» ikke 
«bør»). Planene og regnskapene må ha rom for at omfanget kan tilpasses lokal kapasitet. 

- Tilsynsarbeidet i kommunene må gjennomgås i samsvar med oppfølgingen av Byggkvalitetsutvalget. Dette 
vil kunne innebære økt behov for kompetanse og ressurser i kommunene. 

12.6.4 Lokal energiplanlegging 

Klimakur2030 drøfter hvordan kommunene kan bidra til  å få til utslippsreduksjon knyttet blant annet til energibruk 
og fremtidsrettede energiløsninger. Rapporten mangler imidlertid drøfting av energilovens bestemmelser som ikke 
er utformet i tråd med bærekraftmålene. Over hele landet planlegger kommuner utbygginger, ikke minst av 
formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem ol), hvor man blant annet vurderer å bygge solcelleanlegg som ledd i 
målet om å få utslippsfrie bygg. Skal dette være økonomisk bærekraftig vil anleggene bli så store at det blir 
overproduksjon av strøm. Tanker har da vært at overskuddsstrømmen kan overføres til andre kommunale 
formålsbygg. Det vil kunne gjøre at enda flere kommunale bygg blir utslippsfri hva gjelder energiforbruk. 

Dette lar seg dessverre ikke gjøre på grunn av dagens energilov. Loven gir nemlig ikke adgang til å overføre strøm 
mellom bygg med ulikt gårds- og bruksnummer, selv om det f.eks. er nabobygg med samme eier. Kommuner jobber 
nå uansett med å teste ut ulike løsninger for bærekraftig energi: «geo-termos» som skal lagre varmere grunnvann 
til bruk om vinteren, forsøk i en barnehage med batteripakke til å lagre energi, kan kommunen bruke 
egenprodusert energi til å øke varmen på vannet internt. 

Forslag: 

- Energiloven gjennomgås for å bidra til å underbygge bærekraftmålene. Det må bli mulig for kommunene å 
føre overskuddsstrøm mellom egne formålsbygg, uten restriksjoner/ekstra kostnader. Eventuelt må de 
kunne "bytte" kilowattime mot kilowattime med strømselskapet. 

12.6.4 Kommunenes rolle i å regulere arealer for klimatiltak 

Klimakur 2030 drøfter hvordan arealplanleggingen kan brukes mer bevisst for å fremme bærekraftig utvikling. NKF 

er enig i dette, og har blant annet rettet økt oppmerksomhet mot overflatevann. Her kan det være relevant å 

revurdere kravspesifikasjoner knyttet til rørnettverk i forbindelse med bygging av bolig- og næringsområder, 

gjennomgå plan- og bygningslov for å se om den er «vanntett», samt spre kunnskap blant annet om «blågrønne» 

løsninger. Eksempler på slike løsninger er grønne tak, regnbed og grønnkledde grøfter. Dette er løsninger som også 

fører med seg andre fordeler som bedre luftkvalitet og biodiversitet, samt at det legger til rette for infiltrasjon av 

grunnvannet og på den måten tar vare på den naturlige biologiske sirkelen. 
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Blågrønne løsninger har vist seg effektive for å motvirke flom. Det gjenstår likevel utfordringer for å få til praktiske 

løsninger innenfor en kostnadsramme kommuner og utbyggere kan håndtere.  

I forbindelse med arealplanlegging er også plan- og byggesaksbehandling viktig blant annet knyttet til etablering av 

bærekraftige transportløsninger. Det som er svært dagsaktuelt er regulering knyttet til etablering av ladestasjoner 

for el-biler. Her er de generelle reglene klare, men åpner likevel for lokalt skjønn i byggesaksbehandlingen. Sammen 

med Virke er NKF i ferd med å utarbeide en veileder for å sikre enhetlig behandling av søknader knyttet til 

ladestasjoner for el-biler. 

Forslag: 

- Departementet inviteres til å delta i samarbeid med NKFs konferanse og studier på håndtering av 

overvann.  

- Det bør jobbes videre med å spre kunnskap om løsninger for å blågrønne løsninger. 

- Pbl bør gjennomgås med sikte på vurdering av kravspesifikasjoner knyttet til rørnettverk. 

- Støtte NKFs og Virkes arbeid med utarbeidelse av nasjonal veileder for byggesaksbehandling av 

ladestasjoner for el-biler. 

12.6.6 Tydelig nasjonal forventning 

Klimakur 2030 drøfter hvordan Kostra kan brukes som virkemiddel for innrapportering på kommunenes 

klimaarbeid. NKF er enig i at Kostra er et godt verktøy. Samtidig er det utfordringer med at Kostra på noen områder 

ikke har klare definisjoner på hva som skal rapporteres og hvordan. 

Forslag: 

- Kriteriene for klimarapportering i Kostra utarbeides i samarbeid med NKF. Det vurderes å lage ny/revidere 

veiledning for innrapportering av tall. 

12.6.7 Økt økonomisk støtte 

NKF slutter seg til Klimakur2030 sin påpekning av behov for tilskuddsordninger som gjør det overkommelig for 

kommunene til å utløse potensiale i lokale klimatiltak. Samtidig mener NKF at det er flere økonomiske virkemidler 

som kan brukes i dette arbeidet som rapporten ikke har drøftet. Noen av disse kan rette seg mot kommunene og 

noen mot leverandører til kommunene: panteordninger, reduserte avgifter, avskrivningsordninger eksempelvis for 

utslippsfrie anleggsmaskiner mv. 

Forslag. 

- Vurdere innføring av panteordning for gjenbruk, avskrivningsregler for utslippsfrie anleggsmaskiner, 

reduserte avgifter på bærekraftige investeringer mv. 

Avslutning  
I tillegg til overnevnte høringsinnspill direkte knyttet til Klimakur2030 viser NKF til at det pågår bærekraftarbeid på 

flere arenaer og i flere departementet. Det legges til grunn at Miljø- og klimadepartementet er kjent med 

innspillmøte Kommunal- og moderniseringsministeren hadde med de største aktørene i byggenæringen 10. mars 

2020. Målet var der å få innspill til tiltak for å redusere klimagassutslipp i byggenæringen. NKF hadde gleden av å 

delta på møtet og å gi innspill, som vi mener også er relevant å ta med i høringen på Klimakur 2030. Som vedlegg 

følger derfor ytterligere innspill som vi oppfordrer departementet til å vurdere. 

Avslutningsvis håper vi departementet ser nytten av forslagene NKF har gitt til Klimakur 2030. Vi vil igjen 
understreke at NKF representerer hele kommune-Norge innenfor kommunalteknisk sektor. Det betyr at vi når 
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direkte ut til relevante deler av hele det kommunale tjenesteapparatet. NKF har kompetanse til å gjennomføre flere 
av forslagene vi fremmer. Det er imidlertid behov for medfinansiering for å kunne øke tilbudet.  

Vi stiller oss derfor til disposisjon for departementet til å samarbeide om prosjekter, tiltak, veiledere, ytterligere 

høringer som ledd i å nå målene i Klimakur 2030. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Rune Aale-Hansen 
Administrerende direktør 
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VEDLEGG 

Kommunal- og moderniseringsministeren 
sebastian-stene.law(at)kmd.dep.no      Oslo, 28.01.2020 

 

Innspill til klimamøte 3. februar 2020 

Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF takker for invitasjonen til møte for å gi innspill til «å få ned 
klimagassutslipp i byggenæringen». NKF er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. 
Foreningen har over 500 virksomhetsmedlemmer, herunder 95% av landets kommuner. Over 800 kommunale 
enheter er aktive i NKFs nettverk. Samlet er Kommune-Norge landets største byggeier, og bygger årlig for ca. 35 
milliarder kroner.  

Det er NKF sitt inntrykk at miljøfokuset er i sterk vekst i byggebransjen over hele landet. Antallet fossilfrie 
byggeplasser, solcelleanlegg, varmepumper/brønnparker for utnyttelse av varme fra grunnen, bygninger med 
konstruksjoner i lavkarbon betong, etc. er økende. Det er imidlertid forskjell på kapasitet hos store og små 
kommuner som byggeiere og bestillere av nye bygg. I noen sammenhenger er NKF tilhenger av å innføre strengere 
krav i lov og forskrifter, samtidig mener NKF holdning og kultur er viktig.  

Også for kommunene er forutsigbarhet viktig. Regler og krav må være tydelige og rettferdige for hele 
byggenæringen. Kommunene opplever at leverandører/entreprenører ikke tør satse hvis de ikke er trygg på 
likebehandling. Det er ikke bare kommunene som varierer i størrelse, men også entreprenørene. Derfor kan det 
være vel så riktig å stille krav (eksempelvis til byggemateriale) til leverandørene som leverer de samme varene til 
både små og store entreprenører. 

Gjennom Statsbygg, som er en av landets største byggeiere, kan staten bidra til markedsutvikling gjennom krav 
overfor leverandører og entreprenører. Dette kan departementet styre gjennom tildelingsbrev med forventning om 
klimakrav Statsbygg må stille i nye bygge- og rehabiliterings-prosjekter. Tilsvarende kan staten bruke eierskapet i 
andre statseide bedrifter, som Equinor ol. 

I 2018 ble det gjort endringer i lovverket for offentlige anskaffelser som gjorde det tydeligere at offentlige 
anskaffere/bestillere skal stille miljøkrav. Byggeforskriften kan stille strengere krav generelt og spesielt knyttet til 
byggematerialer (i tillegg til energi). Byggherrene kan (skal) stille miljøkrav i anbudskonkurranser. Kristiansand 
Eiendom har opplevd protester fra en utbygger på at pbl ikke hjemler enkelte miljøkrav, noe KMD i brev av 31. mai 
2019 (ref. 18/5168-2) har stadfestet er mulig.  

Konkrete innspill i uprioritert rekkefølge 

Anskaffelse: 

- Utarbeide/oppdatere veiledningshefte til offentlige innkjøpere/kommuner bl.a. om hvordan det kan (skal) 
stilles strenge miljøkrav. Dette bør inkludere hvordan man kan innarbeide klimaeffekt av å transportere, 
produsere og destruere i klimaregnskap.  

- Staten kan innføre incentiver i form av fradrags- eller støtteordninger til kommuner som byggherre, for å 
kunne garantere for nødvendig infrastruktur i form av nok elkraft ført frem til byggeplass slik at eventuelle 
elektrisk drevne maskiner sikres lademuligheter. 

- Innføre en ordning med innkjøpsfaglige/juridiske bistand til kommunene som ønsker å stille strenge 
miljøkrav i anskaffelsesprosessen.  

Gjenbruk: 

- Innføre en ordning der man betaler pant for materialer som man får tilbake ved retur. Dette vil gi høyere 
gjenbruksverdi. Krav til en viss prosent gjenbruk vil kunne bidra til å utløse nye forretningsmodeller, men 
de må være forutsigbare så noen tør å satse.  
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- Egen sertifiseringsordning for gjenbrukte materialer vil gi økt verdi og redusert risiko. Klassifisere 
gjenbrukte materialer etter andre regler enn nye der det er mulig. 

- Systematisk gjennomgang av typiske byggematerialer som er egnet for gjenbruk og hvordan disse kan 
omsettes. Kan bidra til å tydeliggjøre potensialet i materialer og på sikt stille krav til hvilke materialer som 
må gjenbrukes.  

- Bygg rives fordi de ikke har kapasitet til å dekke nødvendige behov fordi de ikke har stor nok tomt for 
utbygging og ikke tåler belastning ved flere etasjer. En løsning kan være å styrke konstruksjoner så de tåler 
mer vekt.  

 

Planbestemmelser: 

- Kommunen bør pålegges å innarbeide klimakrav i planbestemmelser.  
- Det bør lages veileder om hvordan disse bestemmelsene bør brukes av kommunene. Det er samtidig viktig 

med klare bestemmelser (f.eks.: Det skal føres klimaregnskap vs det bør føres).  
- Det kan og bør stilles krav til maksimalt utslipp og klimaregnskap i den enkelte byggesak gjennom konkrete 

krav i TEK. Kommunene kan deretter føre kontroll gjennom tilsyn.  
- Den enkelte kommune trenger mer kompetanse for å bli i stand til å stille de riktige kravene, og for å følge 

opp at kravene blir fulgt. Dette gjelder både miljøfaglig, byggeteknisk og juridisk.  

Resirkulert materiale: 

- Leverandørindustrien bør utfordres på (krav til) gjenbruk og sirkulærøkonomi: F.eks. blir resirkulert stål i 
økende grad tilgjengelig som standard konstruksjonsstål. Her finnes det i dag en rekke profiler som er 
valset av resirkulert stål. Videre har vi sponplater som er laget av avfall fra treindustrien.  Betongindustrien 
tilbyr nå betong med et vesentlig lavere karboninnhold enn den betongen man tidligere benyttet. 

- Det bør vurderes å stille krav om at de mest benyttede bygningsmaterialene skal være dokumentert ved 
EPDer (Environmental Product Declaration. Dette er en miljødeklarasjon som på en objektiv måte 
fremstiller miljøprofilen til et produkt. En EPD vil vise klimagassutslippet til et produkt i et 
livsløpsperspektiv). 

 

Redusert utslipp av klimagasser på byggeplass: 

- Vurdere krav om at anleggsmaskiner i størst mulig grad skal gå på elektrisitet, hybride løsninger, biodiesel 
(HVO/BTL) eller hydrogengass. På dette området kan innkjøpere utfordre bransjen i anbudskonkurranser, 
og premiere den leverandøren som tilbyr det mest klimavennlige utstyret. 

- Vurdere krav om at byggtørk skal utføres ved bruk av fjernvarme eller varmepumpeteknologi. Dette kan 
skje ved at varmesentral etableres tidlig i byggefasen og det bygges inn anlegg for vannbåren varme i 
bygningens etasjeskillere. 

- Vurdere krav om at belysning på byggeplass skal være LED-teknologi. 
 


