
Økonomiplan for 2022 — 2025 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Klimabudsjett 
 
Dette er Vestfold og Telemark fylkeskommune sitt andre klimabudsjett. Klimabudsjettet er et 
styringsverktøy som skal gjøre arbeidet med å kutte utslippene målrettet og oversiktlig. Det gir 
innbyggere og folkevalgte et samlet blikk på klimaarbeidet i fylket vårt. Vestfold og Telemark har et mål 
om å kutte 60 % av de direkte utslippene i regionen i 2030, sammenlignet med 2009. I dette 
klimabudsjettet har fylkesdirektøren også foreslått et eget klimamål for den fylkeskommunale driften på 
70 % i 2030, sammenlignet med 2020. Det er dermed ett mål for fylkets geografiske område, og ett mål 
for driften av fylkeskommunen som organisasjon. 

Klimabudsjettet er bygget opp i fire deler. Det starter med en gjennomgang av klimagassutslippene i 
regionen, basert på statistikk fra Miljødirektoratet. Deretter er det utarbeidet en referansebane, som 
viser hvordan utslippene av klimagasser i regionen kan utvikle seg frem mot 2030. Referansebanen er 
basert på kjente klimatiltak i industrien og fremskrivninger i vegtrafikken. Videre presenteres forslaget 
til klimamål for den fylkeskommunale driften, og hvordan disse kan følges opp. Tiltakslistene er samlet 
til slutt og viser konkrete oppgaver fylkeskommunen skal jobbe med fremover. Tiltakslistene viser hva 
fylkeskommunen skal gjøre for å kutte egne utslipp, og tiltakene fylkeskommunen skal jobbe med for å 
bidra til utslippskutt i regionen. På sikt vil arbeidet med å kutte utslipp bli like naturlig som arbeidet med 
å planlegge økonomien, og klimabudsjettet blir et rammeverk for å nå felles mål.  

Klimabudsjettet skal bidra til å nå de to prioriterte satsingsområdene til Vestfold og Telemark 
fylkeskommune:  

• Verdiskaping gjennom grønn omstilling.  
• Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer.  

Dersom verdiskapingen øker samtidig som klimagassutslippene går ned, vil vi være på veg mot 
verdiskaping gjennom grønn omstilling.  

Arbeidet med klimabudsjett er nybrottsarbeid. Tidlig i 2021 kom det en veileder, som i større grad 
legger til rette for en standardisering av arbeidet med klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner. 
Klimabudsjettet vil fortsette å utvikle seg ettersom datagrunnlaget blir bedre og at samfunnsutviklingen 
preges av at klima står høyt på dagsordenen. Frem mot klimabudsjettet for 2023 vil fokuset ligge på 
fortsatt intern kompetanseheving på arbeidet med klimaregnskap- og budsjett. Det vil legges større vekt 
på beregning av utslippsreduksjoner, og utgiftene forbundet med tiltakene. Det vil også være fokus på å 
oppdatere referansebanen med ny kunnskap og mer informasjon.  

Det regionale klimagassregnskapet for 2019  

Klimagassutslippene i Vestfold og Telemark var på 4,4 millioner tonn CO2e i 2019, noe som tilsvarer en 
nedgang på 0,55 % fra 2018. For å nå det regionale målet om å kutte 60 % av utslippene i 2030 
sammenliknet med 2009, må vi kutte 304 000 tonn hvert år fremover. Grunnlaget for statistikken er 
hentet fra Miljødirektoratets utslippsregnskap for kommuner og fylker. Denne statistikken ligger to år på 
etterskudd, og tallene som refereres til i dette kapittelet er derfor fra 2019. 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner?area=1048&sector=-2
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Figur 1 viser utslippene i Vestfold og Telemark fra 2009 til 2019, og en lineær utslippsbane som 
illustrerer målet om 60 % reduksjon i 2030, sammenlignet med 2009. Det styres dermed mot et 
utslippsnivå som tilsvarer ca. 1,8 millioner tonn CO2e. For å nå dette målet må utslippene i snitt 
reduseres med rundt 304 000 tonn CO2e hvert år frem til 2030.  

  

 

Figur 1: Utslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark 2009 - 2019. Den stiplede linjen illustrerer målet om 60% utslippskutt 
i 2030, sammenlignet med 2009.  

  

Miljødirektoratets utslippsstatistikk omfatter kun direkte utslipp, og viser dermed utslipp fra piper og 
eksosrør. Dette betyr at bare deler av de totale klimagassutslippene tilknyttet aktiviteter i fylket er med. 
Utslipp fra blant annet innkjøp av energi, varer og tjenester kalles indirekte utslipp og telles ikke i denne 
statistikken. Selv om disse utslippene ikke får direkte innvirkning på utslippsstatistikken i regionen er 
smarte innkjøp, smart arealbruk og energieffektivisering uansett god ressursutnyttelse, og bygger opp 
under bærekraftsmålene. Fordi det skal store omstillinger til for å nå de globale utslippsmålene er det 
viktig å gjennomføre tiltak med kjent effekt, samtidig som det legges til rette for nytenkning og 
verdiskaping gjennom grønn omstilling i industri og næringsliv.  

Figur 2 viser at den største kilden til utslipp i Vestfold og Telemark fra industri, olje og gass. I 2019 sto 
industrien for 69 % av de totale utslippene i regionen. Utslippene fra industrien har ligget rundt 3 
millioner tonn CO2e siden 2009. I 2019 var utslippene fra industrien i regionen ca. 26 % av de totale 
årlige norske industriutslippene. 

   

 

 



Økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 3 av 11 

  

Figur 2: Fordelingen av klimagassutslipp i prosent per utslippssektor, i 2019 

Den nest største utslippssektoren i regionen er vegtrafikk, som står for 12 % av de regionale utslippene 
av klimagasser. Utslippene fra vegsektoren gikk ned med 5,3 % fra 2018 til 2019, noe som tilsvarer en 
reduksjon på 30 000 tonn CO2e. Personbiltrafikken står for den største nedgangen i utslipp fra 
vegtrafikk, grunnet overgangen til elbiler og økt andel biodrivstoff i drivstoffblandingen. Fra 2009 til 
2019 har utslippene fra vegtrafikken blitt redusert med 20 % i Vestfold og Telemark. 

6 % av klimagassutslippene i Vestfold og Telemark kom fra sjøfart i 2019. Etter en jevn økning i 
utslippene fra 2015 til 2017, har utslippene gått ned med 4 % fra 2017 til 2019, til 272 000 tonn CO2e. 
Passasjerferger sto for i underkant av halvparten av de regionale utslippene fra sjøfart i 2019. De 
resterende utslippene kom hovedsakelig fra tank-, container- og godsskip. Tallene fra Miljødirektoratet 
for sjøfart inkluderer utslippene fra all sjøfart i en kommune. Siden kommunegrensen til sjø går 12 
nautiske mil ut fra grunnlinja, kan en stor andel av utslippene komme fra gjennomfartstrafikk. 

Jordbruket sto for 4 % av utslippene i regionen i 2019. Klimagassutslippene i jordbruket i 2019 er på nivå 
med utslippene i 2009. Utslippene omfatter metan fra fordøyelse, metan og lystgass fra gjødsellager og 
utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. Utslipp av CO2 og metan fra jordbruksarealer er ikke inkludert i 
disse tallene. De føres i det nasjonale regnskapet for utslipp og opptak fra skog og arealbruk.  

De resterende utslippene i regionen omfatter energiforsyning, avfall og avløp, oppvarming, luftfart og 
annen mobil forbrenning. Disse utslippene var til sammen på 9 % av de totale utslippene i regionen i 
2019. Det har vært en nedgang i utslippet på 17 % fra disse sektorene fra 2009 til 2019. 

Referansebane for regionale klimagassutslipp frem mot 2030 

En referansebane beskriver fremtidig utvikling i klimagassutslippene, og er et verktøy for å vurdere om 
vi er på veg mot det målet regionen har satt seg. Referansebanen tar utgangspunkt i historiske utslipp, 
og viser fremtidig utslippsbane gitt en rekke tiltak som vil kunne gjennomføres i årene som kommer. 
Referansebanen som legges frem her inneholder kun tiltak i industrisektoren og for vegtrafikk. Disse 
utslippene utgjør imidlertid rundt 80 % av dagens utslipp, noe som tilsvarer over 3,5 millioner tonn 
CO2e. 
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Diagrammet nedenfor viser referansebanen, der fremtidige tiltak innenfor industri og fremskrivninger 
innen vegtrafikk er inkludert. Grafen viser at regionen er på veg mot målet om å kutte 60 % av 
utslippene i 2030, sammenlignet med 2009. Tiltakene som ligger inne i referansebanen bidrar til å kutte 
om lag 50 % av de regionale direkteutslippene. Utslippene i 2030 vil, ifølge disse beregningene, ligge på 
rundt 2,25 millioner tonn CO2e. Dette forutsetter imidlertid at en rekke tiltak i industrien gjennomføres, 
og at det skjer en betydelig overgang til fossilfri transport i regionen. Diagrammet viser også at 
utslippsbanen ligger over den lineære målbanen hele vegen frem til 2030. De samlede utslippene fra i 
dag til 2030 ligger dermed vesentlig høyere enn dersom regionen hadde klart å kutte utslipp tilsvarende 
den lineære utslippsbanen fra 2009 til 2030.  

 

Figur 3. Referansebane for Vestfold og Telemark, i tonn CO2e. per år. Grafen viser historiske utslipp i oransje frem til 2019, 
og fremskrevne utslipp basert på identifiserte tiltak og fremskrivninger frem mot 2030 i grønn. Målfremskrivning på 60 % 
reduksjon fra 2009 til 2030 er vist i en stiplet blå linje. Det blå mulighetsområdet beskriver utfallsrommet av å inkludere 
foreslåtte vegtrafikktiltak i Klimakur 2030.  

Om lag 70 % av utslippene i 2019 kommer fra industrien. Av disse kan nær 98 % tillegges bedriftene som 
inngår i Industrial Green Tech (IGT) og Esso Slagentangen. På oppdrag fra IGT utførte SINTEF i 2019 en 
analyse av tiltaksplanene til bedriftene gjennom et såkalt Veikart for en klimapositiv region innen 2040. 
Rapporten har blitt brukt som utgangspunkt i arbeidet med referansebanen for fylket. Innen 2030 viser 
rapporten en reduksjon på over 1,1 millioner tonn CO2e, med videre reduksjoner fram mot 2040.  

Det har imidlertid skjedd endringer som gjør at noen av tiltakene i Veikart for en klimapositiv region 
innen 2040 ikke lenger er aktuelle. Det nyopprettede selskapet HEGRA, eid av Yara, Aker Clean Hydrogen 
og Statkraft vil innen slutten av tiåret bidra til å kutte 800 000 tonn CO2e. Dette tiltaket går på 
bekostning av noen av tiltakene i rapporten, og disse er fjernet for å unngå dobbelttelling. Da RHI 
Normag gikk konkurs medførte det en gjennomsnittlig utslippsreduksjon på rundt 90 000 tonn. I tillegg 
skal Esso Slagentangen bygges om til drivstoffterminal, og over 300 000 tonn utslipp forsvinner fra 
regionen. Totalt bidrar dette til en reduksjon i årlig utslipp i 2030 på rundt 1,9 millioner tonn CO2e, 
sammenlignet med 2009. Det er ikke tatt med i beregningene mulighetene for nyetablering av industri, 
og dermed nye utslipp av klimagasser.  
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Vegtrafikken sto for 12 % av utslippene i 2019. Det ligger inne flere mulige utslippsbaner for 
vegtrafikken i regionen, og dette er vist som et utfallsrom i referansebanen. I Klimakur 2030 er det 
beregnet at utslippene fra vegtrafikk vil reduseres med nær 30 % fra 2019 til 2030, kun ved å videreføre 
dagens tiltak. I tillegg er det utredet flere tiltak i Klimakur som gir brattere utslippsbane. Dette er 
representert gjennom utfallsrommet i referansebanen. I referansebanen ligger det også inne et 
utslippskutt på 800 tonn CO2e som følge av at fjordkrysseren til ASKO vil erstatte bruk av lastebil. Det er 
ikke inkludert andre enkelttiltak for vegtrafikk. 

Utslipp fra sjøfart, landbruk og andre utslipp er ikke kartlagt og plottet inn i referansebanen. Når det 
gjelder sjøfart har Regjeringen satt et mål om at utslippene fra innenriks sjøfart skal halveres innen 
2030. Regionen kan bidra til å nå dette målet ved å fortsette å tilrettelegge for landstrøm i havnene og 
produksjon av klimavennlig drivstoff til skipsfarten, samt fase inn klimavennlig drivstoff til fergene i 
regionen. Det er flere store sjøfartøy som allerede har tatt i bruk mer klimavennlig teknologi, eksempler 
på dette er Color Hybrid og Bastø Electric. Landbruket har inngått en avtale med Regjeringen om å kutte 
utslippene med 4-6 millioner tonn CO2e innen 2030. Det vil jobbes videre med å innlemme tiltak fra 
disse sektorene i referansebanen i neste års klimabudsjett.  

Klimamål for egen organisasjon og resultatindikatorer 

I forbindelse med behandlingen av revidert klimabudsjett tidligere i år vedtok fylkestinget i sak 33/21, at 
det skulle utarbeides egne klimamål for fylkeskommunens direkte utslipp, og indikatorer som kunne 
følges over tid. I dette avsnittet følger fylkesdirektørens forslag til klimamål for egen organisasjon, med 
tilhørende resultatindikatorer.  

Klimamål for egen organisasjon 

Klimabudsjettet legger til grunn separate mål for hvert klimafokus.  

• Klimafokus 1 er direkte utslipp, for eksempel fra egen bilpark. 

• Klimafokus 2 er indirekte utslipp fra innkjøp av energi. 

• Klimafokus 3 er indirekte utslipp fra innkjøp av varer og tjenester. 

Arbeidet med å forbedre datagrunnlaget går stadig fremover, og klimamålene bør revideres i 2023. 
Derfor er det bare foreslått et konkret mål for de direkte utslippene til fylkeskommunen. 

Klimafokus 1:  

• Fylkesdirektøren foreslår at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal redusere sine direkte 
klimagassutslipp med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.    

I klimafokus 1 inngår biler, maskiner og tyngre kjøretøy og direkte bruk av fossil energi i 
bygningsmassen. Klimafokus 1 omfatter imidlertid kun 3 % av de kartlagte utslippene i organisasjonen, 
siden eksempelvis kollektiv og drift av vegnettet er i klimafokus 3. Ved å sette en reduksjon på 70 
% vil fylkeskommunen måtte skifte ut til fossilfrie kjøretøy ved nye innkjøp av biler, og fossilt brensel til 
oppvarming vil måtte fases ut. Det vil rapporteres på målet i klimaregnskapet. 

Figur 4 viser tiltak som vil kutte utslippene i klimafokus 1. Tiltak 1 er en samlepost som viser 
utslippsreduksjonene som følge av tiltak som vil redusere bruken av fossilt brensel. Tiltak 2 viser 
estimert utslippsreduksjon som følge av overgang til fossilfrie biler i organisasjonen.  
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Figur 4: Diagrammet viser estimert utslippsreduksjon i klimafokus 1. Tiltak 1 (T1) er flere tiltak på energieffektivisering. 
Tiltak 2 (T2) er overgangen til fossilfrie kjøretøy. Mål er gjenstående direkte utslipp.  

 

For å følge med på utskiftingen i fylkeskommunens bilpark er det laget følgende resultatindikator:  

• Andel fossilfrie biler av total personbilpark 

Ved inngangen av 2021 var 21 % av fylkeskommunens personbiler fossilfrie. Til sammenligning var 9,6 % 
av bilene i regionen fossilfrie ved starten av 2021. 

Klimafokus 2: 

• Vestfold og Telemark fylkeskommune skal fastsette et mål for energibruk i løpet av 2022.  

Et tydelig mål for energibruk vil hjelpe organisasjonen med å vurdere nødvendige tiltak. Det jobbes 
allerede med å fastsette et slikt mål. 

For å følge med på energibruken er det foreslått to indikatorer: 

• kWh per m2 

• kWh per bruker 

Sammenlignet med 2019 var det en nedgang i energibruken i 2020. Energibruken per kvadratmeter gikk 
ned med 19 kWh/m2, mens energibruken per bruker gikk ned med 398 kWh/bruker. Bruker er antall 
ansatte pluss antall fulltidselever i videregående skole. Nedgangen kan forklares av en kombinasjon 
mellom energieffektiviseringstiltak og pandemien.  

Klimafokus 3: 

• Vestfold og Telemark fylkeskommune sine bybusser skal være fossilfrie  løpet av 2026.  

• Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha kartlagt klimagassutslippene forbundet med 
rammeavtaler og kontrakter i vegsektoren og for elevtransport, i løpet av 2023.  
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Vi har gode tall på utslipp fra kollektivtransporten. Den er vår største kartlagte utslippspost, og det 
jobbes kontinuerlig med å fase inn fossilfrie busser. Videre er det lagt nasjonale føringer for at 
bybussene skal bli fossilfrie, og fylkeskommunen jobber for å nå dette målet. 

Organisasjonen jobber med å få inn rapporteringskrav i aktuelle rammeavtaler og 
kontrakter. Eksempelvis er drift av vegnettet og elevskyss kilder til klimagassutslipp, men vi har ikke tall 
på utslippene. Det ble innarbeidet rapporteringskrav for utslipp i de nye driftskontraktene for vegnettet 
som ble rullert i år. 

Fylkeskommunen jobber langs to akser i forbindelse med kollektivtrafikken, både å kutte utslipp og å 
øke antall passasjerer. Det er laget 2 resultatindikatorer for å vise dette: 

• Antall km per kg CO2e 

• Antall bussreiser per kg CO2e 

I 2020 og 2019 kjørte bussene 1,62 km per kg CO2e. I 2020 var det imidlertid 0,97 bussreiser per kg 
CO2e, som er en nedgang på 0,4 bussreiser per kg CO2e fra 2019. Nedgangen skyldes pandemien. 

Fylkeskommunen jobber med å få alle tannklinikkene og videregående skolene sertifisert som 
Miljøfyrtårn. For å vise progresjonen i arbeidet foreslåes følgende resultatindikatorer: 

• Prosent av de videregående skolene sertifisert som Miljøfyrtårn. 

• Prosent av tannklinikkene sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Arbeidet med å sertifisere de videregående skolene har hatt god progresjon og nærmer seg slutten. Nå 
er 82 % av de videregående skolene sertifisert. I år fikk også åtte av de videregående skolene fornyet 
sertifikatet sitt. I høst startet planleggingsarbeidet for å få alle tannklinikkene sertifisert. I dag er 15 % av 
tannklinikkene sertifisert. 

Fylkeskommunens tiltaksliste  

Fylkeskommunen har et bredt samfunnsoppdrag, og har mange treffpunkt med andre aktører. 
Fylkeskommunen er blant annet regional planmyndighet, tjenesteleverandør, virkemiddelaktør, 
nettverksdriver, offentlig innkjøper og tildeler tilskudds- og forskningsmidler. Fylkeskommunen jobber 
aktivt med grønn omstilling, og i tiltakslista er det kartlagt hvilke tiltak fylkeskommunen skal jobbe med 
fremover for å bidra til utslippskutt. 
 
Tiltakslista består hovedsakelig av tiltak som fylkeskommunen har ansvar for. Unntaket er på landbruk, 
der vi har samarbeidet med landbruksavdeling hos Statsforvalteren for å få et mer helhetlig overblikk på 
klimaarbeidet i landbrukssektoren. Fremover vil det bli stadig viktigere å samarbeide med andre aktører 
for å få et større og mer helhetlig blikk på klimaarbeidet i regionen. Dette vil bidra til å få en bedre og 
bredere oversikt over gapet mellom faktiske utslipp og klimamålet for regionen, og hva som må til for å 
lukke dette gapet.  

Det er stor variasjon i tiltakene. Noen er helt konkrete og bidrar til direkte utslippskutt. Andre tiltak 
bygger kunnskap og kompetanse som er nødvendig for fremtidige utslippskutt. Fylkeskommunen har 
flere holdningsendrende, systematiske og strategiske tiltak som bidrar til en endring i hvordan vi 
planlegger og anskaffer. Disse tiltakene er viktige for å nå lavutslippssamfunnet i 2050.  
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Videre er det to lister over tiltak som gir kutter direkte- og indirekte klimagassutslipp. Tiltakene samlet 
under direkte utslipp, er helt konkrete og kutter klimagassutslipp direkte. Neste liste viser aktivitet som 
innhenter nødvendig kunnskap, endrer i rutiner og holdninger som vil føre samfunnet i en mer 
klimavennlig retning. Energitiltak er tatt med under indirekte utslipp siden Miljødirektoratet anbefaler at 
utslippsfaktor på strøm blitt satt til 0. For energitiltakene er det, når mulig, oppgitt besparelser i kWh. 

 

Direkte utslipp 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
 

Klimatiltak Sektor Reduksjo
n 2022 

Reduksjo
n 2023 

Reduksjo
n 2024 

Reduksjo
n 2025 

Langsiktig 
reduksjon 

Beskrivelse 

Redusere bruk av fossil 
oppvarming på Thor 
Heyerdahl vgs. 

Bygg 0,0 0,0 0,0 0,0 250 Ny 
oppvarmingsløsni
ng skal bli 
installert. 

Elferge Brevik Sjøfart 0,0 180 0 0,0 0,0 Elektrifisering av 
ferge i Brevik, 50 
% eierskap 

Kjøpe inn fossilfrie 
personbiler, ved behov 

Vegtrafikk 16,0 47,0 31,0 0,0 200,0 Ved behov kjøpe 
inn fossilfri 
personbil 
istedenfor fossil. 

Kollektivtransport på fossilfri 
energi i Grenland 

Vegtrafikk 0,0 1.400 1.400 0,0 0,0 Grenland (K2016 - 
VY buss) 

Kollektivtransport på fossilfri 
energi i Holmestrand 

Vegtrafikk 0,0 0,0 19 19 0,0 Holmestrand 
(K2020 - Vy buss) 

Kollektivtransport på fossilfri 
energi i Larvik, Sandefjord, 
Horten 

Vegtrafikk 0,0 0,0 2.275 2.275 0,0 Larvik, 
Sandefjord, 
Horten og 
stamlinje 01 & 03 
(K2014 - Tide 
buss) 

Kollektivtransport på fossilfri 
energi i Tønsberg og omegn 

Vegtrafikk 0,0 0,0 800 800 0,0 Tønsberg og 
omegn (K2016 - 
Unibuss) 

Fossilfri anleggsplass 
Bamble vgs 

Annen forbrenning 40 100 50 0,0 0,0 Byggingen av 
Bamble vgs skal 
gjøres med 
fossilfri 
anleggsplass. 

Tre nye Grøntvedlikehold-
kontrakter 
  

Vegtrafikk 316 0 0 0 0 Stedstilpasset 
grønt-vedlikehold.  

Sum  316 1627 4525 3094 450  

 

 

Indirekte utslipp 

 
Klimatiltak Beskrivelse 
Klimakrav til byggemateriale ved Bamble vgs. Stille klimakrav til byggematerialene, mål om 40 % reduksjon 

sammenlignet med dagens krav. 
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Klimatiltak Beskrivelse 
Nye ventilasjonsaggregat syd og øst på 
fylkeshuset i Tønsberg 

Bytte om to aggregater og legge om kanalføringer 

Nytt aggregat m/ roterende varmegjenvinner 
kantina på Sande vgs. 

Energieffektiviseringsprosjekt 

Oppgradering av tekniske anlegg på Nome 
vgs. avd. Lunde og Porsgrunn vgs. 

ENØK-analyse. 

Bytte veglys til LED Besparelse på 50% - ca. 2.5 mill. kWh 

Solenergi på Thor Heyerdahl vgs. Bygge solenergianlegg på idrettshallen 

Krav til drivstoffet i driftskontrakter Gradvis innføring av klimavennlig drivstoff eller EL-drift 

Biokullproduksjon fra hageavfall Utredning av pilotanlegg for pyrolyse ved Rygg næringspark. 
Hageavfall fra private og fra kommunene som innsatsfaktor. Mål om 
fullskala industriell produksjon om 3-4 år. 

Digitalisering av kultur konferanser Gjøre minst halvparten av fylkeskommunens kurs og konferanser på 
kulturområdet tilgjengelig digitalt 

Driftsstøtte til virkemiddelapparatet Førstelinjetjeneste for bedrifter med veiledning og finansiering av 
FOUI 

Energi-, biokull- og tjæreproduksjon ved bruk 
av MAP 

Energi-, biokull- og tjæreproduksjon ved bruk av MAP 

FORREGION Vestfold og Telemark Forskningsrådets program for forskningsbasert innovasjon i 
næringslivet i regionene 

Jobbe for bruken av alternative innfyll i 
kunstgressbaner 

Stimulere bruk av alternative muligheter for innfyll i kunstgressbaner 
gjennom to til tre forsøksbaner med mer miljøvennlig innfyll 

Kartlegge kulturmiljø av regional og nasjonal 
verdi 

Kartlegge nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer i kommunene, 
for å gi forutsigbarhet i arealplanlegging og stimulere til restaurering, 
transformasjon og ombruk 

Pilotprosjekt om mikrobølgeassistert pyrolyse 
(MAP) 

Etablering av et MAP-pilotanlegg som omdanner organisk avfall til 
råstoff.  

Regionalt forskningsfond Vestfold og 
Telemark 

Mobilisering til økt FoU- innsats  

Revidere tilskuddsordninger for å fremme 
bærekraftig kulturliv 

Sette krav til miljøvennlige og bærekraftige løsninger ved tildeling. 
Prioritere søkere som har fokus på klimakonsekvenser og bærekraft. 

Søkbare midler til klyngesamarbeid. Tildeling fordrer satsing på grønn omstilling. 
Være en aktiv bidragsyter i planarbeid for å 
sikre grønne strukturer og ferdselsårer i byer 
og tettsteder 

Ta aktiv del og ansvar i planprosesser og bruke mulighetene i plan- og 
bygningsloven til å sikre grønne strukturer og ferdselsårer 

Aktiv bruk av klimakrav i plansaker (PBL) Nettverksarrangement 
Klimapositiv design av byrom og parker Bruke LCA i utbygging av byrom og park, og deling av kompetansen- 
Veileder om bærekraftig arealbruk Utvikling av en veileder og kursserie «Bærekraftig arealbruk» til 

kommunene i VT 
Arbeide for bærekraftig planlegging, 
utforming, bygging og drift av idretts- og 
friluftslivsanlegg 

Sette krav til miljøvennlige løsninger, redusert energibruk og 
bærekraft ved inngåelse av kontrakter og tildeling av midler. 

Klimavennlige seniorboliger i Vinje Klimavennlige boliger som bruker fornybarenergi fra 
mikrogridsystem, forenklede tekniske løsninger og byggemetoder. 

ENØK i landbruket Stimulere til bruk av fornybar energi og energieffektivisering 
Strømflex Utvikle styringsteknologi for å fordele effektuttaket i et lokalområde 
Deltakelse i PyroCO2 Deltakelse i PyroCO2 et EU Horizon prosjekt, som ser på videre bruk 

av fanget karbon. 
Ringvirkningsprosjektet for karbonfangst- og 
lagring (CCS) 

Kartlegge positive ringvirkninger av CCS og løsninger for realisering av 
disse  

Bidra til økt kunnskap om bærekraftige og 
innovative anskaffelser i kultursektoren 

Bidra til at ulike aktører får en anskaffelsespraksis som hjelper til med 
å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige 
løsninger. 

Bedret jordhelse og co2-lagring Bruke restprodukter som jordbedringsprodukter 



Økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 10 av 11 

Klimatiltak Beskrivelse 
Jordhelse i frukthager Forprosjekt om bedre komposteringsmetoder for å få riktig 

mikroorganismer  
Kompostering på videregående skoler Økt kompetanse for bruk av kompost og kompostering 
Gjennomføring av et pilotprosjekt for 
utprøving av CEEQUAL i vegprosjekt  

Sertifiseringssystem for miljø- og bærekraftprestasjon til 
infrastruktur- og anleggsprosjekter.  

Klima- og energinettverket Etablering og drift av klima- og energinettverket med medlemmer fra 
kommuner, næringsliv og akademia i fylket. 

Prosjekt Europeisk mobilitetsuke, 2021 Holdningsskapende samarbeid med kommuner og andre aktører 
Sertifisering av tannklinikker til miljøfyrtårn Miljøfyrtårn-sertifisering 
Sertifisering av vgs. til miljøfyrtårn Miljøfyrtårn-sertifisering 
Grønne havner Initiert av Havnesamarbeidet. Inkluderer godshavnene i Viken, Oslo, 

Vestfold og Telemark og Agder. 
Interreg - Ports SoHy - Energiløsninger i 
havner 

Tilrettelegge for produksjon, anvendelse og distribusjon av fornybar 
energi i havner i ØKS-regionen. 

Ladeinfrastruktur el-båter Etablering av ladeinfrastruktur for båter i Telemarkskanalen 
Lade-led fra Agder til Oslo Kunnskapsinnhenting om hvordan man kan etablere en god lade-led 

langs kysten 
Biogass i tungtransporten Samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i klimanettverket om å øke 

bruken av biogass i tungtransporten i regionen 
Biogass Oslofjord Stimulere til en velfungerende verdikjede for biogass i regionen. 
Bylogistikk Tønsberg Forprosjekt med mål om å realisere en ny logistikktjeneste i 

Tønsberg. Optimalisere og begrense utslipp fra varetransport. 
Bypakke Tønsberg-regionen Regionalt samarbeid om ny fastlandsforbindelse. Trafikkøkning skal 

tas med gange, sykkel og kollektivtransport. 
Bystrategi Grenland, inkludert bypakke 
Grenland, belønningsavtale og mulig 
byvekstavtale 

Regionalt forpliktende samarbeid mellom offentlige aktører om areal, 
transport og klima.  

Elbilladere på de videregående skolene  Utbygging av elbil ladeinfrastruktur på videregående skole 
Kartlegging av utslipp i konkrete 
utbyggingsprosjekter 

Innføring av veg-LCA som kartleggingsverktøy 

Klimasatsprosjekt - vegbygging Kunnskapsbygging og reduksjon av utslipp fra vegbygging 
Kombinert mobilitetsprosjekt Utviklingsprosjekt med mål om mer attraktive mobilitetstjenester 
Mobilitetspunkt Tønsberg Forprosjekt for å få et mobilitetspunkt i Tønsberg. 
Nye krav i driftskontrakter Krav om rapportering og utslippskutt 
Nye krav i driftskontrakter for 
vintervedlikehold  

Redusert brøyting natt 

Partnerskap for bærekraftige regionbyer (tidl. 
Nettverk for nye byvekstavtaler) 

Mål om å oppnå en forpliktende statlig avtale som vil legge til rette 
for miljøvennlig transport i Vestfoldbyene 

Prosjekt ny teknologi og smart mobilitet  Samarbeidsprosjekt i Byområde Grenland der smart mobilitet 
veilederen benyttes. 

Samarbeidsprosjekt "Godskonsept Vestfold 
og Telemark" 

Samarbeidsprosjekt som jobber for regionale løsninger for å flytte 
gods fra veg til jernbane 

Samarbeidsprosjekt "Utvikling av 
Jyllandskorridoren" 

Interreg ØKS-prosjekt, utvikle et mer effektivt og miljøvennlig 
transporttilbud 

Sykkelparkeringsbokser i videregående skole Utbygging av sikker og grønn sykkelparkering på videregående skole 
Utlån av utslippsfrie maskiner Videreføring av utlånsordning for utslippsfrie maskiner i samarbeid 

med Oslo kommune og Viken fylkeskommune 
Bærekraftig utvikling av Kaldnes Vest Forprosjekt for utvikling av Kaldnes Vest, en ny bydel 

i Tønsberg/Færder som en framtidsrettet 
bærekraftig byde 

Gjødsling av skog Tilskudd til gjødsling/ skattefordel skogfond 

Økt skogkulturaktivitet Hovedsakelig planting og ungskogpleie 

Økt bruk av tre Økt bruk av tre som substitutt for andre, mindre 
klimavennlige materialer  

Direktesådd høstkorn eller høstoljevekster Økt areal med "conservation agriculture" 

Drenering jordbruksjord Tilskudd til drenering 

Fagdager klimaløsninger landbruk Opplæring bønder om klimavennlige driftsmetoder 
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Fangvekster som underkultur eller sådd etter 
høsting 

Økt areal med "conservation agriculture" 

Fossilfrie mobile fyringsenheter til korntørker Bytte ut korntørkere som går på fossilt drivstoff 

Ingen jordarbeiding om høsten Økt areal med "conservation agriculture" 

Intro klimakalkulator og klimasmart 
traktorkjøring 

Opplæring bønder om klimavennlige driftsmetoder 

Introkurs klimakalkulator Opplæring bønder om klimavennlige driftsmetoder 

Jordskolen i Telemark Opplæring bønder om klimavennlige 
jordbearbeidingsmetoder 

Karbonfangst i jordbruksjord Klimasatsprosjekt 

Klimarådgivning til jordbruket Opplæring bønder om klimavennlige driftsmetoder 

Nedfelling eller nedlegging husdyrgjødsel Økt bruk av miljøvennlig spredningsmetoder 

Presis avlingsregistering for optimalisering av 
grovfòrproduksjon 

Utvikling metoder for å optimalisere ressursbruk 

Stabil gjødsel med sirkulære ressurser Utvikling metoder for å optimalisere bruk av biorest 

Tettere planting Tilskuddsordning tettere planting/ skattefordel 
skogfond 

Tilskudd til levering av husdyrgjødsel til 
biogassanlegg 

Økt volum av husdyrgjødsel levert til biogassanlegg  

 


