Klima-og energiplan
Markerkommune
2021- 2030

Innhold

		
2
Hovedmål.............................................							
.
3
FNs bærekraftsmål...............................						
							
Delmål og strategier.......................... 4-5
6-7
Innledning..........................................							
							
Klimagassutslipp i Marker................ 8-11
Klimafotavtrykk............................ 12-13
14-15
Næringslivet i Marker...................								
16-17
Innen 2030 skal klimagassutslippene i Marker være redusEnergi............................................				
ert med minst 50% sammenlignet med 2016.
Transport....................................... 18-19
Landbruk........................................ 20-21
Arealbruk, tettstedutvikling og
Marker skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null
bygg............................................... 22-23

Hovedmål

klimagassutslipp innen 2050, ved både å kraftig redusere
Forbruk, avfall og avløp................. 24-25
		
utslippene og øke CO2-opptakene.
Ordforklaringer................................... 26
		
						

For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050
skal Marker redusere forbruk og redusere klimafotavtrykket
på varer og tjenester vi kjøper.
Innen 2040 skal all energibruk, inkludert til transport, i Marker være fossilfri.
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Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre
ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Sikre god helse og fremme livskvalitet
for alle, uansett alder.

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning
og fremme muligheten for livslang læring for alle.

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang
til vann og gode sanitærforhold for alle.

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og
moderne energi til en overkommelig pris
for alle.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig
arbeid for alle.

Bygge robust infrastruktur, fremme
inkluderende og bærekraftig industralisering
og bidra til innovasjon.

Redusere ulikhet i og mellom land.

Gjøre byer og bosettinger inkluderende,
trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene
av dem.

Bevare og bruke hav og marine
ressurser på en måte som fremmer
bærekraftig utvikling.

Beskytte, gjennopprette og fremme bruk av
økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning,
bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere
landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til
rettsvern for alle og bygge
velfungerende, ansvarlige og inkluderende
institusjoner på alle nivåer.

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye
globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Sikre bærekraftige forbruksog prosuksjonsmønstre.
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Delmålog strategier
Energiproduksjon og energibruk
Delmål
• I Marker skal det oppnås høyere energie ektivisering og økt
produksjon av fornybar energi i 2030 sammenliknet med
2016

Transport

Slik gjør vi det:
• Fortsette med ENØK-tiltak i kommunale virksomheter
• Stimulere eiere av eksisterende boliger, bygg og næringseiendommer til å redusere energiforbruket
• Kommunen vil bruke de virkemidlene som nnes, for
eksempel gjennom reguleringsplaner og byggesaker, til
å stimulere private utbyggere til å velge lokale fornybare
energikilder ved etablering.

Delmål
• Innen 2030 skal utslippene fra lette kjøretøy være redusert
med 80% sammenlignet med 2016
• Innen 2030 skal utslippene fra tunge kjøretøy være redusert med 50% sammenlignet med 2016
• Anleggsmaskiner og mindre maskiner skal innen 2030
være fossilfrie såfremt teknologien er tilgjengelig
• Innen 2025 skal alle kommunens lette kjøretøy og lokale
tjenestereiser være fossilfrie
• Marker vil til enhver tid ha tilstrekkelig infrastruktur for fossilfri transport
• Andelen som sykler, går eller reiser kollektivt skal økes frem
mot 2030

Slik gjør vi det:
• Tilrettelegge for bildelingsordning, samkjøring og kollektivtra kk
• Planlegge for kompakt bebyggelse og gode gang- og sykkelveier
• Fortsette med utbygging av normalladestasjoner og dialog med næringslivet om videreutvikling av infrastruktur for
fossilfri transport
• Fortsette med utbygging av høykapasitets internett- og
telefondekning
• Fortsette å tilrettelegge for pendling og hjemmekontor for
kommunens innbyggere og ansatte

Landbruk

Slik gjør vi det:
• Styrke fokus på karbonbinding i skog og jord
• Unngå omdisponering av myr og dyrkbar jord i størst mulig
grad.
• Fremme god agronomi og skogsdrift
• Kommunen skal etterspørre og være pådriver for samarbeid for uttesting av nye grønne løsninger, både i forvaltningen og forskningen
• Kommunen jobber for god informasjon vedrørende bruk
av trevirke, og øker andelen trevirke i egne prosjekter. Involvere både store og små eiendommer i arbeid med økt
skogproduksjon

Delmål
• Matproduksjonen i Marker skal økes i tråd med nasjonale
målsetninger kombinert med forbedret agronomi og bærekraftig produksjon, slik at klimagassutslipp per produserte
vare reduseres
• Oppvarmingen i landbruket skal være fossilfri innen 2030
• Øke skogproduksjonen med 20% innen 2030 for å gi grunnlag for økt hogst og mer råsto til treforbrukende industri
• Landbruket i Marker jobber for å nne gode måter å øke
karbonbindingen på og innen 2030 bør det være en økning
i opptak
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Arealbruk, stedsutvikling og bygg
Delmål
• Fremtidige bygg og anlegg skal gradvis være basert på sirkulær tankegang, materialer med lave klimagassutslipp i verdikjeden og et generelt lavt ressurs- og energifotavtrykk
• Ved rehabilitering av eksisterende bygg skal energiforbruket
reduseres, og det skal velges klimavennlige materialer
• Marker har en nullvisjon for omdisponering av karbonbindende arealer som jordbruksmark og myr

Forbruk, avfall og avløp
Delmål
• Innen 2030 skal Marker kommune ha redusert klimafotavtrykk fra innkjøp av varer og tjenester sammenlignet med
2020
• Vann- og avløpsbehandling skal være mer bærekraftig i
2030
• Forbruk i Markersamfunnet skal reduseres samtidig som
graden av ombruk og materialgjenvinning skal økes

Slik gjør vi det:
• Alltid vurdere det mest bærekraftige alternativet ved ombygging eller rehabilitering av eksisterende bygningsmasse eller nybygg for å møte
sosiale, økonomiske og miljømessige mål
• Utforme og plassere boliger og bygg for maksimal utnyttelse av naturlige ressurser som fornybar energi, regnvann og daglys, samt gode rom
å leve i
• Være en pådriver for utviklingen av fossilfrie
bygg- og anleggsplasser

Slik gjør vi det:
• Stille krav om innovative anska elser og klimavennlig innkjøp
• Tenke sirkulærøkonomi og bærekraft i et livssyklusperspektiv. Redusere, gjenbruke og
gjenvinne
• Bidra til at innbyggere og aktører i samfunnet
reduserer sitt klimafotavtrykk
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Innledning
Parisavtalen, en global klimaavtale, ble vedtatt i desember 2015 og
har mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2
grader sammenliknet med førindustriell tid, og at det skal arbeides
for å holde temperaturøkningen under 1,5 grader. Regjeringen
meldte i 2020 inn et forsterket mål til Parisavtalen om å redusere
utslippene med minst 50% og opp mot 55% sammenlignet
med 1990-nivå. Norge ønsker å kutte klimagassutslippene
i samarbeid med EU og har en egen klimaavtale med EU.
På oppdrag fra Klima Østfold har CICERO Senter for klimaforskning,
beregnet hvor store kutt som skal til for at Østfold skal oppfylle
sin andel av Parisavtalen. Den viktigste konklusjonen i denne
rapporten er at vi må oppnå netto null utslipp innen 2050. Det
vil si at vi ikke kan slippe ut mer klimagasser enn det som
bindes av vegetasjon eller annen type karbonfangst. CICEROs
utredning viser tydelig at 40% reduksjon i CO2-utslipp i 2030
langt fra er nok: hvis vi ønsker å opprettholde, eller helst øke,
matproduksjonen i kommunen, så medfører dette utslipp av metan
og lystgass. Dermed må CO2-utslippene reduseres betraktelig mer

rammebetingelser for kommunens klimaarbeid, samt datidens
energiforbruk og klimagassutslipp for hver av kommunene i
Indre Østfold. Ettersom kommunene hadde forskjellig ståsted og
utfordringer ble det mange tiltak som kommune kunne «velge» for å
redusere mest i energibruk eller kutte i utslipp. Til motsetning er målene
i denne klimaplanen spisset mot kommunens spesifikke utfordringer
og forankret i hele organisasjonen, politisk og administrativt.
Smart Samfunn Marker er et program i kommunen hvor vi
fokuserer på prosjekter og planer for Markersamfunnet som er
innovative og bærekraftig. Prosjektene skal bidra til noe positivt
for samfunnet i Marker, for miljø og klima, og det må være god
økonomi i prosjektene. Strategien skal sees på som en veivisere,
av og for alle aktører i samfunnet. Et smart samfunn skal ta
utgangspunkt i innbyggernes behov, stimulere til nye tjenester,
teste og demonstrere ny teknologi når endringer i samfunnet gjøres.

Kommunen har stor påvirkningskraft i klimaomstillingen. Kommunen
har rolle som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter,
innkjøper, eier og drifter. Det er viktig med tett samarbeid med, og
tilrettelegging for innbyggere, næringslivet, organisasjoner og andre
aktører. De investeringene vi gjør i dag vil vi leve med i mange tiår
framover.Deterdermedavgjørendeatvitarderiktige,fossilfrievalgene.
Marker kommunes første klima- og energiplan ble vedtatt i 2011.
Planen ble utarbeidet gjennom en felles planprosess med de
tidligere kommunene som utgjorde Indre Østfold. Planen beskriver
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Klima- og energiplanen gir en oversikt over situasjonen i dag og det
settes klimamål og strategier på vegne av hele Markersamfunnet.
Arbeid for å nå klima- og energiplanensmål skal konkretiseresmed tiltak
og virkemidler i årlige klimabudsjett. Dette er en form for handlingsplan
som inkluderes i kommunens økonomiplan og årsbudsjett. Dermed blir
klimastyring godt integrert med vårt øvrige styringssystem. Et Smart
Samfunn Marker prosjekt kan være å jobbe med tiltak i klimabudsjettet.
Klimaendringene er her nå, og parallelt med at vi jobber for å
redusere klimagassutslippene våre, må vi tilpasse oss et villere,
varmere og våtere klima. Klimatilpasning bidrar ikke til reduksjon
av CO2-utslipp, men bidrar til å begrense eller unngå lokale
ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler.
Denne klimaplanen omhandler ikke temaet klimatilpasning, noe
som vil dekkes i kommunens arealdel og i reguleringsplaner.
Samarbeid gjennom Klima Østfold
Gjennom Klima Østfold-samarbeidet har fylkeskommunen og ere av
kommunene i Østfold rullert klima- og energiplan samtidig og hatt felles
prosesser. Ressursene har blitt brukt e ektivt, og vi har fått til en god
samhandling med innbyggerne og næringslivet i hele Østfold. Klimaog energiplanen skal være en plan for omstilling av hele samfunnet; for
innbyggerne og næringslivet i hele Østfold og kommunene. For å sikre
dette, har det vært gjennomført arbeidsgrupper innen ulike fagområder
(o entlig virksomhet, næringsliv, sivilsamfunn/innbyggere, landbruk,
mobilitet og stedsutvikling), som har hatt ansvar for å hente fram
kunnskap og arrangere møtesteder for å involvere est mulig i arbeidet.

Marker Ungdomsråd
I forbindelsemedutarbeidelseavklima-ogenergiplanen
har Ungdomsrådeti Marker kommet med innspill.
Ungdomsrådeti Marker kommune ønsker at vannog vindkra i Marker skal virke best mulig, slik at vi i
stor grad kan få bærekra ig energi raskestmulig. De
e erlyser også tydeligere og mer konkrete råd fra
kommunenom hvaprivatpersonerkangjørefor å bedre
klimasituasjonen.
Ungdomsrådetble spurt om hvordanklimafotavtrykket
l en typisk Marking ser ut og de kom frem l at det
består hovedsakeligav fossilt drivsto og forbruk
av mat og andre varer.Av klima ltak foreslå de mer
kollek v tra kk, bruk av el-bil, miljøvennligenergi og
jordbruksmaskiner.

.
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Klimagassu
tslipp i Marker

Utslipp per sektor - 2016

De største direkte klimautslippene i Marker kommune er fra
tra kk, jordbruk og anleggs- og landbruksmaskiner. Det er hovedsakelig CO2 og N2O (lystgass) som slippes ut fra henholdsvis
tra kk og jordbruk. Fra 2009 og frem til 2019 har det vært noe
nedgang i utslipp fra veitra kk. Dette er ifølge Miljødirektoratet
på grunn av høyere andel el-biler og økt innblanding av biodrivsto . Nedgang i utslipp fra anleggs- og landbruksmaskiner fra
2016 til 2018 skyldes mest sannsynlig avsluttet utbygging av E18.
Jobben er allerede i gang. Marker har allerede kommet
langt på en rekke områder. Kommunen som virksomhet har
energie ektive bygg, el-biler i hjemmetjenesten og resirkulering av
avfall. Det er etablert ladepunkter for el-biler, både ved rådhuset ,
Markerhallen og Marker bo- og servicesenter. I tråd med forbudet
mot bruk av mineralolje, er oljefyring erstattet med elektrisitet
eller bioolje, og det blir lavere utslipp fra oppvarming. Skal vi
lykkes er vi avhengige av at vår lokale innsats understøttes av
sterke regionale, nasjonale og internasjonale klimavirkemidler.

2016 er valgt som referanseår for alle Østfoldkommuner sine
oppdaterte klimamål og i Østfolds regionale klimaplan. På denne
måten blir klimamålene mulige å se i sammenheng og å følge
opp i fellesskap, både for kommuneadministrasjonene og for de
samfunnsaktørene som ønsker å følge med på framdriften.

Sektorfordelteutslipp per år
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Framskriving av utslippene og
bakgrunn for Markers klimamål
CIERO Senter for klimaforskning har utarbeidet utslippsbaner for
Marker som representerer nedgangen i utslipp som er nødvendig
for å nå 2°-målet og 1,5°-målet. Rød linje, referansebanen, viser
den globale utviklingen hvis det ikke iverksettes tiltak og samfunnet
fortsetter som i dag, skalert ned til Marker-nivå. Nasjonal forventet
utvikling, skalert ned på Marker-nivå, ville hatt en mer rettlinjet
utvikling om den var inkludert i guren. For å gjøre vårt bidrag
til at vi globalt når 2°-målet og 1,5°-målet kreves det raske kutt
i utslipp samt at CO2 må tas ut av atmosfæren, eksempelvis
gjennom skogplanting eller karbonfangst og lagring. Rapporten
viser at Marker må kutte minimum 40 % av klimagassutslippene
innen 2030, sammenliknet med 2016. CIERCO har av metodiske
årsaker ikke fått implementert Parisavtalens intensjon om at
rike regioner og land må kutte mer enn andre. På bakgrunn av
at vi er et rikt land som har bygget vår velferd på karbonintensiv
aktivitet, vil Marker fastsette en enda høyere målsetting på 50
% reduksjon. Dette målet er også mulig å nå, da beregninger
viser at klimagassutslippene i Marker kan, sammenlignet
med 2016, reduseres i den størrelseordenen innen 2030.
FNs «1,5-gradersrapport» sier at globalt må det i 2050 bindes
like mye CO2 som det slippes ut, skal vi ha mulighet for at global
gjennomsnittstemperatur stabiliseres på 1,5 grader. Dette kalles
ofte «netto null» utslipp. Det vil være utfordrende og urimelig for
enkeltkommuner å sette seg mål om netto null utslipp av klimagasser
alene, ettersom forholdene for både utslippsreduksjoner og
potensialet for opptak varierer ut fra lokalt jord-, skogbruk og industri.
Ved å sette felles netto null-mål innen 2050 for hele Østfoldregionen
og inkludere alle tre klimagassene som de kommunale regnskapene
inkluderer, settes et ambisiøst klimamål for 2050 som ivaretar
en eksibilitet mellom kommunene: Marker skal bidra til at det
ikke slippes ut mer klimagasser i Østfoldregionen enn det (netto

null) innen 2050, ved både kraftig å redusere utslippene og øke
CO2-opptakene. Østfolds regionale klimaplan og mål i Viken
fylkeskommunes regionale planstrategi stadfester tilsvarende mål.
Figuren under viser at Marker må kutte utslipp med minst 40 % for å
bidra til 1,5°-målet innen 2030. For 2050 setter Marker seg altså et
mål knyttet til Østfoldregionen. CICEROs prosenttall i guren under
kan betraktes som indikasjon på hvor mye klimagassutslippene
må reduseres. Vi ønsker å fortsette med landbruk og helst øke
matproduksjonen i Marker. Så lenge vi har matproduksjon kommer
vi fortsatt til å ha utslipp av metan og lystgass. For å bidra til 1,5 grader
globalt må vi sammen med den øvrige Østfoldregionenraskt redusere
utslippene av CO2 og vi må nne måter å binde CO2 i god tid før 2050.

Utslipp av drivhusgasseri Marker
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Utslippsbanerfor klimagasser(summenav CO2,CH4og N20).Null-linjenviserne o null utslipp. Under denne
linjen vil det værestørrenega v utslipp enn totale utslipp. Denblå og grønnestrekenillustrerer utslippsbanene der Marker bidrar l å holde seginnenfor henholdsvis2- og 1,5-målet.Det grå feltet viserusikkerheten.Figurener modi sert fra CICERO
og beregningerer gjort av CICERO
e er FNs1,5°rapport. Referanseårer 2017.
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Klimafotavtrykk
Klimafotavtrykk utgjør både direkte og indirekte klimagassutslipp.
Indirekte klimagassutslipp er utslipp som forbruket vårt forårsaker
andre steder i verden. Livsstilen til fire Østfold-beboere har blitt
beregnet og er illustrert i figuren på neste side. De indirekte
utslippene utgjør generelt vesentlig mer enn de direkte utslippene.
Når bilene våre forbrenner bensin eller diesel er det et eksempel
på det vi kaller direkte utslipp som fysisk skjer innenfor Markers
geografiske grenser. Men fabrikkene som lager kjøretøyer
slipper også ut klimagasser og dette regnes som indirekte
utslipp. Det er utslipp som skapes utenfor vår kommune fordi
vi kjøper det de lager. Andre eksempler er klær og flyreiser.
Eksempler på hvordan vi kan få ned de indirekte utslippene
er lavere forbruk, gjenvinne mer, låne utstyr og redusere
matsvinn. Det er dette som er inkludert i hovedmål 3: For å
bidra til det globale lavutslippssamfunnet som må oppnås innen
2050, skal samlet klimafotavtrykk fra forbruket til innbyggere
og aktører i Marker reduseres. Dette gjelder kommunens
virksomhet, innbyggere og næringslivet; vi må alle jobbe
for å utnytte ressursene langt bedre og effektivt enn i dag.

Foto: Jonas Ingstad
Foto: Jonas Ingstad
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Næringslivet i Marker
Marker kommunes egen drift står kun for en liten andel av klimagassutslippene i Markersamfunnet.
Tilstrekkelig store kutt må derfor gjøres sammen med innbyggerne og andre samfunnsaktører.
Den største arbeidsgiveren i Marker er kommunen, deretter følger jordbruk, bygg og anlegg,
verkstedindustri og varehandel. Næringslivets største klimagassutslipp i kommunen kommer i
all hovedsak fra bruk av fossil energi til transport og utslipp fra biologiske prosesser i landbruket.
Etter det vi kjenner til benytter næringsaktørene ikke fossil energi til sine prosesser i dag.
Marker kommune skal være en god plass for etablering av ny næring og videreutvikling
av eksisterende næring. I den forbindelse har vi per. 2021 under opparbeiding et nytt
felt med mulighet for etablering av industri. Ved etablering av ny næring er det viktig at
bedrifter baserer sin virksomhet i størst mulig grad av fornybar energi og bærekraft.
Næringsliv, utbyggere og innbyggere bidrar til å gjennomføre klima- og miljøtiltak privat og i egen
virksomhet. Marker kommune kan bidra til den nødvendige omleggingen ved å tilrettelegge for
samarbeid lokalt og regionalt, og gjennom offentlige anskaffelser i de tilfeller det treffer lokalt
næringsliv. Innovasjon og teknologi er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet er
sentralt i dette skiftet. Kommunen har allerede et godt samarbeid med næringslivet og vil bygge
videre på dette. Næringslivet, samfunnet og kommuneadministrasjonen i Marker kommune skal
samarbeidestrategiskmedmålomåstyrkenæringslivetforåskapenytenkingoginnovasjoniMarker.
Bærekraft i næringslivet er omtalt i kommuneplanens samfunnsdel og i flere strategier.
Kommuneplanens samfunnsdel beskriver langsiktige utfordringer, mål og strategier for Marker
kommune. Kommunen ønsker å legge til rette for økt næringsliv lokalt og legge til rette for
at pendlere kan jobbe fra Marker deler av tiden. Det har blitt opprettet kontorfellesskap på
Ørje for pendlere og gründere på Ressursparken Ørje. Samfunnsdelen har også mål om
at infrastruktur skal tilrettelegge for innflytting og næringsetablering. Handelsvirksomhet
i sentrum og lokale opplevelsestjenester bidrar til attraktive steder som reduserer behovet
for biltransport, og er derfor viktig å opprettholde og videreutvikle. I strategiplan for
næringsutvikling 2021-2025 er ett av innsatsområdene fornybar energi. For gjennomføring
av prosjekter og smartløsninger på dette området kan det skapes lokal forankring og
entusiasme blant næringsaktører. Det kan være krevende å finne ressurser til å holde
seg oppdatert, finne og prøve ut nye løsninger og å jobbe med innovasjon. For å møte
denne utfordringen har Marker kommune samarbeid med Smart Innovation Norway om
programmet Smart Samfunn Marker, der en skal kartlegge og prioritere relevante innsatser
og virkemidler innen områder smarte byer og samfunn, digitalisering og det grønne skiftet.

Foto: Tony Rimann

Foto: Jørn A. Fjeld

Energi
Status
I Marker var det årlige energiforbruket 106 GWh (2018), som tilsvarer
39 MWh per innbygger, i henhold til energidashboardet til Viken fylkeskommune. Denne oversikten er basert på kilder og datamateriale
fra Miljødirektoratet, SSB, NVE og Innovasjon Norge. Energiforbruket
i Marker er hovedsakelig basert på oljeprodukter og elektrisitet som
anvendes til henholdsvis transport og oppvarming av næringsbygg og
husholdninger. Oljeprodukter er hovedsakelig fossilt brensel kjøpt i kommunen som brensel til personbil, tunge kjøretøy og landbruksmaskiner.

Ørje Kraftverk
Ørje kraftverk utnytter fallet i Ørjefossen på 10 meter og regnes som et
småkraftverk. Stasjonen er automatisert og overvåkes fra en ekstern
driftssentral. Årsproduksjonen er 9 GWh og total e ekt er 1,8 MW.

Kommunale bygg
Det er lavt energiforbruk i Marker kommune sine bygg som følge av
stort fokus på energibruk og energie ektiviserende tiltak. Hovedtiltakene som er utført er et detaljert SD-anlegg (sentral driftskontroll) som
følges tett opp, og varmepumper som hovedvarmekilde for romoppvarming og ventilasjonsluft. Varmepumpene henter varmeenergi fra
vannet i Rødenessjøen. Vi får utnyttet varmepumpene e ektivt, da det
er vannbåren oppvarming i de este bygg. Fra varmepumpen til byggene, er det lagt kulvert i bakken som forsyner fyrrommene i byggene
med varmeenergi. Varmekilder i byggene er radiatorer og gulvvarme.

Flexit AS
Flexit AS i Marker produserer energie ektive produkter for et bedre
inneklima. De har i 2020 sluttet å fyre med fossilt brensel, og kutter
sine stasjonære utslipp.

Bioenergi
I Marker kommune nnes biobrensel-baserte gårdsvarmeanlegg med
en kjent årlig produksjonskapasitet på 1,73 GWh, basert på Innovasjon Norges oversikt over gårdsanlegg som har mottatt støtte (via
Viken f.k. sitt energi-dashboard). Det eksisterer antakelig ytterligere
anlegg som ikke er registrert. Gårdsvarmeanleggene benytter halm,
is og ved. NVE estimerer at om lag 15 % av oppvarmingen i husholdningene er vedfyring. Vi har ikke data for Marker, men det er grunn
til å tro at vi som landbrukskommune ligger noe over gjennomsnittet.
Samtidig er det slik at på landsbasis har salg og forbruk av ved gått ned
de siste årene i Norge, parallelt med at antall varmepumper har økt.

Marker Vindpark
I Marker produseres energi fra vindmøller. Marker vindpark ble satt i drift i 2019 og består av 15 turbiner på 3,6 MW
hver. Årsproduksjoner er 193 GWh og total e ekt er 54 MW.

Energiforsyningen
i Marker
(2018)
Energiforsyning
(GWh)
Totalt- 106
9 GWh

45 %

49 %

6%
Elektrisitet

Bioenergi

Oljeprodukter

Energiforsyning
i Markeri 2018representert
vedet kakediagram
. ModisertfraVikenFylkeskommune.
Kilde:Miljødirektoratet,
SSV,NVE,Innovasjon
Norge,NorskFjernvarme
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Energiløsninger
Størstedelen av klimagassutslippene både i Marker og globalt skyldes bruken av fossil energi. Omstillingen til lavutslippssamfunnet er
dermed avhengig av overgangen fra fossil energi til fornybar energi, at vi har tilstrekkelig fornybar energi når vi trenger den, og at den
fornybare energien er produsert på mest mulig bærekraftig måte.
Elektrisitet er fleksibelt og kan brukes til alt fra transport til oppvarming. Andre typer energi, som varmt vann, er kun egnet
til oppvarming. Ved å ta i bruk alternative varmekilder som solvarme og bioenergi, kan elektrisiteten frigjøres til annen bruk.
Effekt er et uttrykk for hvor mye energi som brukes på et gitt tidspunkt. Strømnettet må dimensjoneres ut fra de høyeste effektbehovene i forbruk, eller det høyeste behovet for overførsel
av elektrisitet fra produksjon. Hvis det blir økt overførselsbehov
vil dette kunne innebære at utbyggingskostnader må betales
over nettleia til alle aktører. Utbygging av strømnettet kommer
ofte i konflikt med andre interesser, som naturmangfold, kulturminner og friluftsliv. For å bidra til å unngå dette er det viktig å
utjevne effekt ved å flytte på forbruk, benytte alternative varmekilder som skissert over, eller ulike former for å lagre energi.
Økte effektbehov kan bli utfordrende for strømtilførselen og -produksjonen. Små vannkraftverk, solpaneler og vindmøller regnes
som ikke-regulerbar kraft, og må produsere når vannet, sola
eller vinden er der. Hvis man baserer strømsystemet kun på den
typen kraft kan det være utfordrende å dekke effektbehovet til
enhver tid, og man kan i visse perioder produsere mer energi
enn det som brukes. I Norge vil produksjonen av vindkraft ofte
være stor om vinteren når det brukes mye strøm, mens solenergien produseres i perioder med lavt strømforbruk. Den ideelle
sammensetningen av fornybar kraft er sol, vind og vann, siden
de store vannmagasinene kan fungere som en balansekraft og

regulere produksjonen ved å slippe mer eller mindre vann gjennom kraftverkene. Andre naturhensyn begrenser i hvor stor grad
man kan tappe ned magasinene for å balansere strømsystemet.
Det er mulig å bruke bioenergi, batterier, varmelagring i vann
eller bakken, eller hydrogen som buffer for å sikre effektbehovet.
Fjernvarme og varmepumper
Varmepumper kan produsere mye varme fra begrensede mengder
strøm, særlig i større eller mindre varmesentraler. Klimaendringer
og bedre isolerte bygg med stadig mer teknisk utstyr gjør at vi
får økt behov for kjøling, særlig i kontor- og næringsbygg. Fjernkjøling bygger på samme prinsipp som fjernvarme, med den forskjellen at det leverer kjøling og gir en svalere temperatur til bygget. Men også i husstandene ser vi at klimaanlegg stadig oftere
tas i bruk, ofte ved hjelp av allerede installerte varmepumper.
Bioenergi
Bioenergi vil i landbrukskommunen Marker fortsette å
være en viktig varmekilde framover, til boliger, gårdsbruk og næringsbygg, i form av ved, pellets, halm og flis.
Solenergi
Marker kommune har gode solforhold og er åpen for etablering av solkraftverk samtidig som det veies opp mot andre viktige hensyn, som bevaring av dyrka mark og myr.
Energibalanse
Energiproduksjonen i Marker er hovedsakelig fra Marker vindpark
og Ørje kraftverk. I Norge er overføring av elektrisk og annen energi
mellom områder en forutsetning for et velfungerende energisystem. Likevel er det verdt å påpeke at Marker kommune har et elektrisitetsoverskudd på 153 GWh og et energioverskudd på 100 GWh
når estimert forbruk av fossile oljeprodukter tas med i balansen.
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Transport og mobilitet
Bærekraft
Klimavennligetransportsystemerer en forutsetningfor å bygge et bærekraftigsamfunn. Ved å legge til rette for gående og syklende,og gjøre
kollektivtransportenattraktivog enkelt tilgjengelig,sikres bedre framkommelighet for ere grupper i samfunnet.I Marker er bil ofte nødvendigfor
å komme seg mellom områdene i kommunen, og personbilenvil derfor
fortsatt spille en stor rolle. Bilen kan være et bærekraftigalternativfor å
komme seg rundt, så lenge den går på fossilfrittdrivsto (f. eks el, hydrogen og biogass)
I Marker kommune er det ifølge SSB (2019) 826 personer som pendler
ut av kommunenog 323 personerfra andre kommunersom pendlerinn i
kommunen.Det er dermed ca. 23 % av Markers innbyggeresom jobber
utenfor kommunen.Dette innebærerfor de este pendling med bil, ofte i
kombinasjonmed tog til/fra Mysen.

Utslipp fra veitra kk i Marker kommer i all hovedsak fra personbiler og
tunge kjøretøy.
Klimagassutslipp
Omstillingentil lavutslippssamfunnetgir ikke rom for utslipp fra transportsektoren.Veitra kk står for mye av utslippenei Marker og det er viktig å
jobbe for å reduseredette utslippet.En utfordringer at denne statistikken
inkluderergjennomgangstra kk på E18, både person- og godstransport.
En større befolkning og betalingsevneøker etterspørseletter varer, og
dermed også godstransporten.Den nasjonale veitransportener et sentralt tema i Klimakur 2030 og funnene viser blant annet at endret og
smartere transportkan kutte 2,9 millionertonn klimagassutslippi Norge.
Et eksempelpå dette er å unngå halvtommelastebilerpå veiene.

Utslipp fra veitra kk
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Drivstoff
Ved omlegging til elektriske kjøretøy vil energiforbruket reduseres
kraftig, og det vil ikke være lokale utslipp fra elbiler. Et annet viktig
fokus i klimakur 2030 er at overgangen til elbil vil også bidra til stor
reduksjon i klimagassutslipp. Kommunen har flere ladepunkter for
elbil, og dette skal bidra til å gjøre det lettere å velge miljøvennlig.

ringsmiddelindustrien. I Marker spiller personbilen en viktig
rolle og overgangen til fossilfritt drivstoff er derfor et av de aller
viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra
transportsektoren i Marker. Dette gjelder også tungtransport
langs E18 og Fv. 21.

Biogass og bioetanol er spesielt viktig fra et bærekraftperspektiv, der det reproduseres lokalt fra avfall fra innbyggere og
industrien. Biogass kan også produseres av husdyrmøkk
og dermed redusere metanutslippene fra jordbruket og erstatte fossilt brennstoff. For å kunne ta i bruk fornybart drivstoff, må det finnes tilstrekkelig med fylle- og ladestasjoner.
Plasseringen til den nye barnehagen gjør at mange har kortere
vei, og muligens dropper bil, for å frakte barn til barnehagen.
Barnehagen kommer til å bruke mindre buss når de er i sentrum
Transporthierakiet
Den mest miljøvennlige reisen er den som ikke foretas. Ved
å legge til rette for hjemmekontor, fjernarbeidløsninger og digitale møteløsninger kan vi bidra til at både egne ansatte og
innbyggerne i mindre grad trenger å reise til arbeidsstedet.
God internettsforbindelse er viktig for hjemmekontor og erfaring fra koronapandemien har vist at hjemmekontor er en del
av morgendagens jobbhverdag. Elektrisitet og hydrogen gir
null utslipp i bruk. Biogass er plassert sammen med disse i
hierarkiet, fordi biogass har et stort potensial for å kutte klimagassutslipp og videreutvikle biogassnæringen i Østfold. Det
meste av biogassproduksjonen i Østfold er i dag basert på
avfallsressurser som kloakkslam og restprodukter fra næ
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Landbruk
Bærekraft
Landbruk står sentralt i FNs bærekraftsmål, som blant annet fokuserer på at det må produseres mer mat samtidig som man ivaretar det biologiske mangfoldet. Landbruket er en del av løsningen på flere områder, og kan f. eks bidra til renere vann og jord,
økt fornybar energiproduksjon, karbonopptak og viktige lokale
arbeidsplasser (Per 2019 var 107 arbeidsplasser i kommunen
tilknyttet jordbruk og skogbruk). Vi ønsker å fortsette med landbruk og øke matproduksjonen. Dette innebærer at vi fortsatt vil ha
utslipp av metan og lystgass. Landbruk omfatter både jordbruk og
skogbruk, og dekker dermed store arealer og næringer i Marker.

Flere
av
landbrukets
organisasjoner
og
virksomheter
har satt seg som mål å fase ut fossil energi innen 2030.
Av de biologiske og kjemiske prosessene som gir utslipp av klimagasser i Norge, er det særlig metanutslipp fra drøvtyggere som
kyr og sau, og lystgass (N2O) fra prosesser i jorda som er viktige.
Disse gassene har mellom 24 og 298 ganger så sterk klimapåvirkning som CO2, så selv små mengder kan gjøre store utslag.
Alle utslippene i klima- og energiplanen er omgjort til CO2-ekvivalenter
som tar hensyn til disse forskjellene. Disse utslippene er del av naturens
eget kretsløp, og kan ikke kuttes på samme måte som fossile utslipp.
Med hjelp av god dyrehelse, agronomi, avlsarbeid, effektiv arealbruk
og riktig for kan matproduksjonen i Marker øke uten at utslippene øker.

Klimagassutslipp
Landbrukets klimagassutslipp kommer fra to typer kilder: bruk
av fossil energi, og biologiske eller kjemiske prosesser.
Den fossile energibruken er først og fremst knyttet til landbruksmaskiner og transport, men det brukes også olje og gass til oppvarming av driftsbygninger og korntørking. I utslippsoversikten
i klima- og energiplanen sorterer disse utslippene under kategoriene anleggs- og landbruksmaskiner, veitrafikk og oppvarming.
Utslipp fra jordbruk
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Marker har svært gode naturgitte forhold for matproduksjon. 9,7 %
av arealet i Marker kommune er dyrket mark, sammenlignet med
3% i resten av landet. De gode dyrkingsforholdene som nnes
i Marker gjør at det kan være mulig å øke produksjonen av klimavennlig mat som korn. Klimaendringer kan føre til dramatiske
konsekvenser for den globale matforsyningen og det må derfor
sikres en langsiktig produksjons- og forsyningsberedskap. Årsakene til utfordringene som kommer til å oppstå i landbruket er økt
nedbør, tørke som følge av økt temperatur og mer ekstremvær.
Karbonlagring
Landbruket i Marker bidrar allerede til å binde karbon gjennom
blant gjennom tilvekst i skogen. Gjennom fotosyntesen bindes
karbon i levende biomasse, både i skogen og gjennom planteproduksjon i jordbruket. Det er hele 69,3 % produktiv skog i
Marker og potensialet for karbonlagring er stor. Kommunen
jobber aktivt med tiltak innen skog og legger godt til rette for
skogskjøtsel som klimatiltak. Som poengtert i Klimakur 2030,
innebærer skogtiltak en mer intensiv produksjonsform og kan
påvirke både naturmangfold og andre miljøverdier. Jordbruksnæringen har gjennomført ere jordkarbonforsøk som tyder på
at økt binding av karbon ikke bare er mulig, men det er også
positivt for jordsmonnet. Samtidig kan endringen i bruken av jorda, som mindre grasareal, nydyrking eller uttak av torv fra myrer,
føre til økte klimagassutslipp. Her er det viktig å forstå de totale
e ektene av tiltak innenfor jord og skog. Arealbruksendringer,
som asfaltering og utbygging på dyrkbar mark, i beiteområder
eller skog, vil føre til klimagassutslipp når arbeidet gjøres, lavere
karbonlagring og mindre biologisk mangfold etterpå. Matjorda er en ikke-fornybar ressurs. Både god drift og bevaring av
skog og dyrkbar jord er derfor svært viktige miljø- og klimatiltak.

Energi
Bøndene i Marker har høy kompetanse og stor interesse for
fornybar energi. Med de riktige virkemidlene og gode støtteordninger for solenergiproduksjon, biobrensel og biogassproduksjon fra gjødsel kan det o entlige bidra til å øke energiproduksjonen i landbrukssektoren i kommunen. Dette kan både
bidra til mer fornybar energi og ere arbeidsplasser, uten å
gå på bekostning av naturmangfold eller andre interesser.

Foto: Amalie Krog Klette

Foto:Shu erstock
13

Arealbruk, stedsutvikling og bygg
Bærekraft
Hvordan vi bruker arealer, utvikler tettsteder, bygger og bor
er avgjørende for store deler av klimagassutslippene i et
samfunn. Gjennom god arealplanlegging skaper vi trivsel,
mer fysisk aktivitet og større trygghet. Lokalisering av boliger
og virksomheter på riktig sted reduserer transportbehovet, og
gjør det mer attraktivt å gå, sykle eller bruke kollektivtransport.
Bygg- og anlegg er en sektor med høy verdiskaping. Næringslivet i
Østfold står sterkt i utviklingen av bærekraftige byggematerialer, og
har dyktige håndverkerbedrifter. God kompetanse hos byggmestre og
håndverkere er viktig for å få utløst potensialet for energieffektivisering
i bygg- og anleggssektoren. Denne type kompetanse blir stadig mer
ettertraktet. I Marker kommune har det blitt satset på egenkompetanse
innenfor energieffektivisering i kommunale bygg. Energitiltak og
god drift har bidratt til lavt energiforbruk i de kommunale byggene.
Klimagassutslipp
For den langsiktige utviklingen mot lavutslippssamfunnet er størrelse
og plassering av bygg og boliger svært viktig. Men de aller fleste
bygningene som skal brukes i lavutslippssamfunnet i Marker er
allerede bygd. I noen tilfeller vil det være riktig å rive bygg og
erstatte dem med mer klimavennlige og energi- og arealeffektive
nybygg. Men materialproduksjon-, byggevirksomhet og transport
forbruker ressurser og energi, og fører til klimagassutslipp og avfall.
Derfor kan ofte god drift, vedlikehold og energieffektiv oppgradering
av eksisterende bygningsmasse være et bedre alternativ.

Det utvikles stadig bedre og mer klimavennlige materialer og
anleggsmaskiner. Skal disse bli konkurransedyktige, må både
offentlige og private aktører legge til rette for og stille krav om
fossilfrie byggeplasser og tidlig tilkobling til fjernvarme og strøm.
Innkjøperne bør legge vekt på å velge gjenbruk, fornybare
materialer, og materialer med lavest mulig klima- og miljøfotavtrykk.
Oppgraving, flytting og deponering av masser er en viktig årsak til
klimagassutslipp i mang byggeprosjekter. Ved å gjenbruke massene
lokalt, eller se på mulighetene for å grave ut mindre mengder,
vil man kunne redusere utslippene. I noen bransjer, som vann
og avløp, er det utviklet løsninger som krever svært lite graving.
Ved ombygginger og nybygg bør man vurdere gjenbruk av tunge
konstruksjoner, masser og materialer.
Karbonbinding
Skog, myr og jordbruksarealer i Marker binder store mengder karbon.
Hvis disse arealene omdisponeres til boliger eller veier, gir det både
utslipp fra gjennomføringen og mindre karbonbinding over tid. Det
er svært vanskelig å flytte dyrkbar jord, og andre naturhensyn setter
begrensinger for nydyrking av skog. Myrene tar flere tusen år å bygge
opp, og bør i så stor grad som mulig bevares. Dette er enda en grunn
til at det er viktig å utnytte allerede utbyde arealer så godt som mulig
gjennom sambruk, fortetting med god kvalitet, og ved å transformere
områder slik at de kan brukes på en ny måte. Bygg kan også bidra til
å lagre karbon. Et trehus lagrer i størrelsesorden 700-900 kg CO2 /m3
trevirke. For et tradisjonelt bolighus tilsvarer dette 11-16 tonn CO2,
mens en skole konstruert med mye trematerialer vil kunne binde rundt
1000 tonn CO2 utslipp. Treet i bygget binder CO2 for et langt tidsrom.
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Trollhaugen barnehage
Det ble foretatt miljøvurderinger forut for byggingen av barnehagen og det resultert blant annet i at
barnehagen er bygget med massivt tre.

Foto: Askim entreprenør AS

Forbruk, avfall og avløp
Bærekraft
Vi lever i et forbrukssamfunn som ikke er bærekraftig, der vi bruker
mer råvarer enn det samfunnet klarer å produsere. Husholdningens
forbruk forårsaker ca. 60% av de globale klimagassutslippene, og
rike land har vesentlig høyere utslipp enn fattig land. Men også
innad i Norge er det store forskjeller på forbruksmønsteret. Gjennom
å fokusere på rettferdig handel samt å redusere og effektivisere
forbruket, kan næringslivet, det offentlige, og innbyggerne i Marker
bidra til en mer bærekraftig klode med mindre fattigdom og ulikhet.
Sirkulærøkonomi går ut på at minst mulig skal kastes som
avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører
til mindre behov for å ta ut nye råvarer klarer vi å legge om til
sirkulærøkonomi, så vil dagens avfall bli fremtidens ressurser. Østfold
sitter på stor kompetanse innen hele gjenvinningsverdikjeden,
fra energiproduksjon, og fra forskning og innovasjon til praktisk
gjennomføring. Likevel har vi en lang vei å gå før vi oppfyller de
internasjonale målene om 60-70% gjenvinningsgrad innen 2030.

4. klasse ved Marker skole har i forbindelse med utarbeidelse av
klimaplanen kommet med følgende tips vedrørende matsvinn:
• Spis opp maten
• Er det fullt i kjøleskapet, ikke kjøp mer mat
• Forsyn deg to ganger i stedet for å ta for mye på tallerken
• Spar middagsrester til dagen etterpå

Klimagassutslipp
Varene og tjenestene som brukes i Norge gir store klimagassutslipp
over hele verden, både fra produksjon og transport. Mindre forbruk er
den beste måten å redusere disse utslippene, for eksempel gjennom
å kjøpe færre ting, fokusere på kvalitet, reparere det man allerede har,
eller kjøpe brukt. Kommunen kan støtte opp under lokale initiativer som
reparasjonsverksteder, byttedager, nabolagsdyrking, kunnskapsbygging
knyttet til bærekraftig forbruk, og lignende. I Norge kaster vi årlig minst
385 000 tonn mat, og det er et stort svinn i alle ledd fra produksjon, via
butikk til forbrukerne. Regjeringen har satt et mål om å halvere matsvinnet
innen 2030, og allerede i 2018 så man en positiv utvikling med 13%
reduksjon i matsvinn sammenlignet med 2015. Mat utgjør en betraktelig
andel av klimafotavtrykket vårt, og det er viktig å fortsette arbeidet med
å redusere matsvinnet i alle ledd av verdikjeden. Offentlige aktører i
Norge handler hvert år for 500 milliarder kroner. Ved å sette et større
fokus på gjenbruk, og sette gode klima- og miljøkrav, kan kommunen
bidra til et lavere forbruk, og at varer og tjenester produseres med lavere
klimafotavtrykk.
Avfall
Marker har en egen gjenvinningsstasjon og bruktbutikken på Ørje
selger brukte gjenstander og klær. Renovasjonsordningen bidrar til
at miljøgifter ikke blir tilført naturen og at avfallet utnyttes ved materialgjenvinning, energiutnyttelse og ombruk. Transport utgjør en stor
del av avfallshåndteringen for å levere gode tjenester til publikum, og
for å få levert avfallet til riktig behandling. Miljømessig kan det forsvares å transportere noe avfall ganske langt, for å få riktig behandling.
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Avfallspyramiden

Det er derfor viktig å tenke på den totale miljøbelastningen
for hele kjeden av aktiviteter fra avfallet oppstår og til avfallet
avhendes. Husholdningsavfall blir samlet inn av Indre Østfold
Renovasjon (IØR), et interkommunalt selskap, hvor matavfall
blir videresendt til Drammen hvor det blir brukt for å lage biogass og noe blir kompostert til ulike jordtyper. Glass- og metallemballasje blir sendt til gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.
Avløp
Ca. 1/4 av drikkevannet forsvinner i lekkasjer. Ved å redusere lekkasje av drikkevann, isolere og innføre energistyring på bygninger, og fjerne tilgroing i avløpsledningsnettet, kan man redusere energiforbruket kraftig. Reduksjon av vannforbruk vil også
redusere energi som må til for å behandle og transporterer vann.
Særlig ledningsnettet har stort behov for vedlikehold og oppgradering.
I Marker kommune er det, i likhet med mange norske kommuner, behov
for å oppgradere gammelt ledningsnett og selve avløpsrenseanlegget.
Kommunen jobber per. 2021 aktivt med å finne nye løsninger for transport og behandling av slam, og det er forventet at fremtidig løsning vil
bli mer bærekraftig enn i dag. Kommunen har blant annet fått bevilget
midler fra klimasatsordningen til Miljødirektoratet til en mulighetsstudie
for bærekraftig slambehandling. Avløpsslam er sluttproduktet etter rensing av avløpsvann og har flere bruksområder som gjenvinning samt
biogassproduksjon. Avløpsslam inneholder fosfor som er viktig plantenæring, men det er en begrenset ressurs. For å løse den kommende fosformangelen er gjenvinning og gjenbruk av fosfor viktig. I hele
verden forskes og jobbes det med å utvinne fosfor på best mulig måte.

Forbruk- og avfallsreduksjon
Produsere mindre avfall

Gjenbruk
Bruke om igjen

Materialgjenvinning
Lage nytt av brukt
Energi
Brenne avfall lage eneri
Deponering
Legge på
avfallsdeponi

Marker bygdekvinnelag vektlegger viktigheten av faget “Mat og
helse” for å lære barn å kaste mindre. De foreslår også at barn kan
være matsvinnagenter i barnehagen, skolen og i hjemmet. Det er
viktig bevisstgjøring for voksne at barna legger merke til matsvinn i
hjemmet.
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Ordforklaringer
Bærekraft: begrepet omfatter områdene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom
de tre områdene som avgjør om noe er bærekraftig. Området klima og miljø handler om å ta vare på naturen og
klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.
Effekt: er et utrykk for hvor mye energi som brukes på et gitt tidspunkt.
Klimagasser: Gasser som bidrar til klimaendringer på jorda, for eksempel CO2 (karbondioksid), CH4 (metan) og N20
(lystgass)
Klimafotavtrykk: Beregning av den totale klimapåvirkningen til en person eller bedrift, eller et produkt eller tjeneste,
fra produksjon, bruk, til og med avfallsbehandling eller klargjøring for gjenvinning.
Netto null klimagassutslipp: Et område har ikke mer utslipp av klimagasser enn det som tas opp.
Sirkulærøkonomi: Et system som skal utnytte alle ressurser best mulig. Minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et
kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.
SD-anlegg: en fellesbetegnelse på et samlet elektronisk system til styring og overvåking av et automatisk anlegg, for
eksempel et produksjonsanlegg på en fabrikk, et vannverk, et kraftverk eller et kloakkanlegg
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Foto: ??
Foto: Jørn A. Fjeld
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kommune

