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Hitra kommune

Forord
 Godt Nytt År - du sitter nå med kortversjonen 
av Hitra kommunes Energi- og klimaplan for 
perioden 2010 – 2020. 

 Hitra kommunestyre har satt seg et meget  
ambisiøst mål om å være blant de fem kom-
munene i Sør-Trøndelag med lavest energifor-
bruk innen 2020. For å nå dette målet er det 
6 forskjellige strategier som er definert som 
fokusområder. Mer om dette finner du i dette 
heftet, eller via kommunens hjemmeside under 
kunngjøringer - www.hitra.kommune.no

 Hvorfor en slik energi- og klimaplan? Foruten 
å henvise til at kommunene er pålagt å ha en slik 
plan, så er svaret at Hitra kommunestyre tar på 
alvor vårt ansvar i forhold til det som benevnes 
som klimakrisen. Det erkjennes at her må også 
vi bidra, dersom vi ikke tar sjansen på å gamble 
med framtida for våre barn og unge.

 Når det hevdes at ”Moder Jord gråter”, ”Moder 
Jord tåler ikke mer” osv.; så er det ikke fordi det 
handler om svulstige ord og uttrykk.  Nei, slike 
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ord og uttrykk brukes for å vekke vår oppmerk-
somhet og vår samvittighet. Og dette fordi det 
kanskje først og fremst handler om å begynne 
med seg selv. For å si det (eller synge det) som 
Michael Jackson:
 

“I’m Starting With 
The Man In The Mirror                             

 -   Jeg begynner med mannen i speilet

I’m Asking Him 
To Change His Ways                                      

-  Jeg ber han om å 
endre sine handlinger

And No Message Could 
Have Been Any Clearer                     

-  Og ingen beskjed kunne vært klarere

If You Wanna Make 
The World A Better Place                       

- Hvis du ønsker å gjøre 
verden til et bedre sted 

Take A Look At Yourself, 
And Then Make A Change”           

- Ta en titt på deg selv, 
og gjør en forandring

 

 Og tenk, hvor lønnsomt det kan være, med la- 
vere strømregning, mindre drivstofforbruk osv.

 Kommunestyret har bedt rådmann om å prior-
itere gjennomføring av 3-5 virkningsfulle tiltak 
innen utgangen av 2012. Kanskje du og din fam-
ilie også skal prioritere 3-5 tiltak ? Kanskje du 
skal utfordre slekt og venner ? Kanskje vi skal 
la det gå litt sport i det ? Hvem greier mest ?

Sett kanskje opp en liste slik:

 Nr Prioriterte tiltak for ........................................................................ 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Lykke til med ditt bidrag for å redusere energi-
forbruket og klimagassutslippene - til beste for 
Verden, Hitra, Barna og Framtida !

Vennlig hilsen

Ole L. Haugen
Ordfører. 
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Hva er en energi- og klimaplan ? 

Hitra kommune

 En energi- og klimaplan er i første rekke et 
verktøy, hvor hovedmålet er å få en helhetlig 
strategi i forhold til utvikling av klimagass-
utslipp og energibruk i egen kommune. Denne 
er forankret i fylkeskommunale og nasjonale 
målsetninger, og synliggjør hvordaan man vil at 
samfunnet skal se ut mot år 2020. 

 Det er viktig å få mest mulig fakta ”på bordet”, 
slik at man unngår ”synsing” i viktige saker. Alle 
beslutninger skal kunne tas på bakgrunn av 
mest mulig ”korrekt” fakta. 

 For å få til dette er det viktig at handlings-
planen er mest mulig konkret, og at man har 
et jevnt trykk på arbeidet. Det er også viktig at 
man drar mest mulig nytte av kompetanse og 
engasjement i lokalsamfunnet. 

 Hitra kommune har i arbeidet med energi- og 
klimaplan, laget en faktadel og en handling-
splan. Faktadelen beskriver klimagassutslipp 
og energibruk de siste 10 år, i dag og i de neste 10 
år. Handlingsplanen beskriver hvilke mål man 
har satt seg for å redusere klimagassutslipp og 
energibruk, og hvilke tiltak man må iverksette 
for å nå målene. Hitra kommune sine energi- og  
klimaplan berører mange tema, bl.a. offentlige 
og private bygg, næringsvirksomhet, transport 
og energiforsyning. 

 Fra kommunens hjemmesider kan du laste 
ned både faktadel og tiltaksdel. 

 Ansvar for reduksjon av energi og klimagasser 
hviler ikke på kommunen alene. Dette er et 
kollektivt ansvar, hvor hver enkelt av oss må ta 
vår del av jobben. 

 Kommunen sin rolle vil være i kraft av plan-
legger, tilrettelegger, informasjonsbank og som 
et forbilde ved å gjøre tiltak i egen organisasjon.
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Hitra kommune

 I Norge har vi tradisjonelt brukt mye elek-
trisitet, også til oppvarming. Vi har produsert 
elektrisiteten fra vannkraft, en fornybar res-
surs som gir lite utslipp til luft, og det har derfor 
vært liten konflikt mellom energibruk og klima. 

 Økt forbruk, og lite ny utbygging, har i dag 
ført til at vi i deler av året importerer stadig mer  
elektrisk energi fra utlandet. Dette er i hoved-
sak energi som er produsert ved kull-, olje-, 
gass- eller atomkraftverk. Dette er kilder som 
er vesentlig mer problematiske i forhold til 
klimagassutslipp. 

 Det er et faktum at selv om elektrisiteten vi 
bruker i hovedsak kommer fra vannkraft, kan 
all den strøm vi sparer eksporteres til Europa og 
føre til en vesentlig global klimagassreduksjon. 

 Som ”kubene” til venstre viser er det mer enn 
nok tilgjengelig energi i verden, så hvorfor skal 
vi spare ?

 Dette henger selvfølgelig sammen med at vi 
ikke klarer å omsette og distribuere energien, 
uten at dette har en negativ virkning på omgiv-
elsene rundt oss. 

– Så vi kan heller snu det på hodet å si: 
”Hvorfor bruke mer energi enn
det vi strengt tatt behøver ?”

 Det er vanlig å snakke om høyverdig og lav-
verdig energi. Høyverdig energi er lett omsett-
elig, og kan lett utnyttes til å utføre et arbeid 
(f.eks tenne en lyspære). Lavverdig energi  
er mindre omsettelig, og har færre praktiske  
bruksområder (f.eks vannbåren varme). 

Energibruk i Hitra kommune 

Dersom du erstatter en
60 watts pære med en 
sparepære på 11 watt, 

vil dette gi en  reduksjon 
i klimagassutslipp på 
ca 95 kg CO2. I tillegg 
sparer du ca 110 kr.

Vindenergi

Fotosyntese

Utny�bar vannkra�

Kullreserver

Uranreserver

Oljereserver
Gassreserver
Verdens årlige energiforbruk
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Hitra kommune

Elektrisitet 76%

Diesel, 
le� fyringsolje 4%Ved, 

treavfall 19%

Gass 1%

Nesten 70 % av all oppvarming i Norge er 
basert på elektrisitet, mens tilsvarende 

for Sverige er 24 %. 

 Det er fornuftig å benytte riktig energi til rett 
bruksområde, dvs at man bør benytte lavverdig 
energi til oppvarming. Dette er årsaken til at det 
satses en del på vannbåren varme, og i noen til-
feller utbygging av fjernvarme.

 Med stasjonært energibruk menes all netto 
innenlands energibruk fratrukket bruk av 
energi til transportformål, og omfatter elek-
trisitetsproduksjon og varmeproduksjon. 

 Den stasjonære energibruken i Hitra kom-
mune har økt med nesten 54 % i perioden 1997 
til 2006, og det meste av dette skyldes økt for-
bruk av elektrisitet. 

 Nesten halvparten av 
denne økningen kom-
mer fra forbruk til 
husholdninger.  
 
 I Hitra kommune er ca 
76 % av alt stasjonært en-
ergiforbruk elektrisitet. 
Forbruk pr husstand var 
ca 24 000 kWh, og ca 100 
% av alle fri-tidsbygg har 
innlagt strøm.                       

Dersom utviklingen
fortsetter som tidligere
vil energiforbruket øke 

med ytterligere 6 %
innen år 2020.

+ 54%
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Hitra kommune

 I Hitra kommune finnes det flere alternative  
energikilder som kan erstatte elektrisitet til  
oppvarming, eller som kan benyttes til å pro-
dusere mer elektrisitet. 

 Som figuren til høyre viser er det i dag en 
høyere produksjon av energi, enn det som 
brukes i kommunen. Og slik forventes det også 
å være i 2020. 

 Enkelt fremstilt kan man si at Hitra er ”selv-
forsynt” med energi. Det største potensialet for 
ny energi, kommer selvfølgelig fra vindparken 
”Hitra 2”. Men også alternative ressurser utgjør 
ca 40 GWh. Disse alternative ressursene er vist 
i figuren under. Som vi kan se er det bl.a. mu-
ligheter for å ta i bruk energi fra skog. 

 I tillegg kommer et betydelig potensial for 
varmepumper basert på luft eller sjøvann, og 
ikke minst er det muligheter for å ta i bruk 
solvarme. Å realisere potensialet for enøk (en-
ergisparing) anses som en selvfølge. 

 Om man skulle realisere de beskrevne energi-
ressurser, og utnytte tilveksten i skogen, ville 
dette kunne gi en reduksjon i globale klimagas-
ser. Denne reduksjonen ville være større enn de 
samlede klimagassutslipp fra Hitra kommune. 

 Som vi ser av kakediagrammet til høyre ville 
vindkraft (Hitra 2) stå for ca 64 % av den globale 
klimagassreduksjonen, mens skogbruk (ink til-
vekst) står for ca 31 %.

Energiressurser i Hitra kommune

G W h

0 100 200

Hitra 2

Sum alternative ressurser 
(ink enøkpotensiale)

Produksjon 2020

Produksjon 2006

Forbruk 2020

Forbruk 2006

G W h

Halm
Småkra�verk (40%)

Rivningsavfall
Spillvarme

Varmepumpe (avløp)
Biogass

Restavfall
Enøkpotensiale (anslå�)

Energiu�ak skog (ink hogstavfall)

0 5 10 15 20 25
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64%31%

4% 1%
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Hitra kommune

 Det er en tendens til at folk flytter inn til 
større byer eller til utkantkommuner av slike, 
og trenden på Hitra var færre innbyggere. I år 
2000 stabiliserte folketallet seg, og har i peri-
oden frem mot 2010 steget. Mye av dette skyl-
des selvfølgelig næringen på Hitra, og utviklin-
gen i denne. 

 Prognosene for befolkningsutvikling i Hitra 
kommune peker oppover, og i 2020 vil det være 
ca 8 % flere bosatte enn i dag.

 I energi- og klimaplanen er utviklingen i 
antall sysselsatte i perioden 2000 til 2008 
beskrevet. Variasjonene i antall sysselsatte, føl-
ger helt klart oppturer og nedturer innen opp-
drettsnæringen. Det samme kan sies om antall 
pendlere.

 Som vist i figuren til høyre var det i 2008 ca . 
50 flere sysselsatte personer enn i år 2000. 

 Økningen i antall sysselsatte har vært størst 
i kategorien industri, mens den største reduks-
jonen i antall finnes innen primærnæring (land-
bruk). 

Befolkningsutvikling, sysselsetting og pendlere

-80 -30 Antall 20 70

Sum

Uoppgi�

Andre sos./pers.tjen.

Helse- og sosialtjenester

Undervisning

O�.adm/forsvar/sosialforikr.

Foretnings.tjenester/eiend.

Finansiell tjenesteyting

Transport/kommunikasjon

Varehandel/hotell/restaurant

Bygg/anleggsvirksomhet

Kra�/vannforsyning

Industri

Jordbruk/skogbruk/fiske

14
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Hitra kommune

 I 2008 var ca 22 % av alle sysselsatte knyttet 
til industri, mens ca 16 % jobbet innen helse- og 
sosial.

 Som vist i figuren under har antall pendlere 
økt, og utgjorde i 2008 ca 700 personer. Det  
er flere som bor utenfor Hitra og pendler til 
Hitra på jobb, enn motsatt. Av det totale antall 
pendlere er det ca 27 % som pendler mellom 
Trondheim og Hitra, og ca 40 % reiser mellom 
Hitra og Frøya.

800

700

600

500

400

300

200

100

0

20
00

20
01

20
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20
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20
04

20
05

20
06

20
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20
08

Innpendlere Utpendlere Sum

Dersom du bor på Hitra men jobber på 
Frøya, og velger å sitte på med en 

annen vil dette gi reduserte 
klimagassutslipp. Dere ville da 

redusere klimagassutslippene med 
ca. 1,3 tonn CO2 hver, og i tillegg ville 

hver enkelt ha spart ca 6 000 kr i 
driftsutgifter. I følge 

pendlerstatistikken pendler
ca. 281 personer daglig
mellom Frøya og Hitra.
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Hitra kommune

 Det er et økende fokus på klimagassutslipp, 
både i Norge og internasjonalt. Klimaproblem- 
ene er et av de problemene som henger tettest 
sammen med samfunnsutviklingen, både i in-
dustriland og utviklingsland. 

 Menneskenes påvirkning av klima er avhen-
gig av flere faktorer som folketall, energifor-
bruk, varehandel, produksjon, transport m.m. 

 En langsiktig utvikling som legger opp til 
vårt forbruksmønster i hele verden er langt 
fra bærekraftig. Endringer i produksjons- og 
forbruksmønster er helt nødvendig særlig i in-
dustriland. Det har skjedd grunnleggende en-
dringer i sammensetningen av forbruket i de in-
dustrialiserte landene, bl.a. fordi inntektsnivå 
og totalforbruk har økt. For eksempel vokser 
omfanget av tjenester (som transport) raskere 
enn totalforbruket. 

 Mange av de konkrete tiltakene vil måtte 
gjennomføres i lokalsamfunnet, og kommunene 
spiller en viktig rolle som pådriver og koordina-
tor i klima- og energipolitikken. 

 Klimagassutslippene i Hitra kommune ut-
gjorde i 2007 ca. 2 prosent av samlede klima-
gassutslipp i Sør-Trøndelag fylke. Fordelt på  

antall innbyggere gir dette et utslipp på ca 8 
tonn CO2 ekvivalenter pr innbygger. 

 Som vist i figuren under er dette relativt lavt  
i forhold til en del andre kommuner i Sør- 
Trøndelag. Fordelingen er imidlertid ikke helt 
korrekt, da utslipp fra transportsektoren i 
forbindelse med f.eks pendling eller varekjør- 
ing fordeles kommunevis ut fra bl.a. trafikk-

Klimagassutslipp i Hitra kommune 

Klæbu
Trondheim

Malvik
Skaun
Røros

Melhus
Frøya

ST-fylke
Hitra

Ørland
Selbu

Norge
Osen
Roan

Bjugn
Holtålen

Meldal
Rissa

Å�ord
Agdenes

Oppdal
MGk

Tydal
Rennebu
Snill�ord

Orkdal
Hemne

0 10 20 30 40 50 60
Tonn pr. innbygger

Jo mer DU bidrar,
jo bedre vil våre etterkommere få det.
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 Som vi ser er de dominerende kildene trafikk 
og landbruk. 

 Utslipp fra husholdninger finnes igjen i 
trafikk, avfall og energibruk. 

 Det er klimagassutslippene fra transport som 
vil øke mest i perioden. Dersom man ser nær-
mere på utslippene, viser det seg at personbiler 
utgjør ca 35% av de totale klimagassutslippene, 
mens lastebil/buss utgjør ca 13%.  

 Visste du at dersom du har en arbeidsvei på 
3 mil og satt på med en kamerat til jobb, syklet 
eller tok bussen,  ville du spart samfunnet for et 
utslipp på ca 2,5 tonn CO2-ekvivalenter pr år. I 
tillegg til noe utslipp av helsefarlige gasser og 
svevestøv. Dette tilsvarer omtrent det samme 
som om du reduserte energiforbruket i egen 
bolig med en tredjedel. 

tellinger. Dette rammer hardest de kommuner 
som er utsatt for mye gjennomkjøringstrafikk. 
Vi vet jo at det går mye transport ut til Hitra/
Frøya i forbindelse med næringen, og denne 

trafikken går gjennom bl.a Snillfjord. Dette 
er noe av årsaken til at Snillfjord har så høye 
klimagassutslipp fordelt pr innbygger.  

Kakediagrammene viser de største kildene 
til klimagassutslipp i Hitra kommune i 2007, 
og hvordan vi tror at de�e vil fordele seg i 2020. 

2007

69%

20% 18%

5%
5%

6%
5%

72%

2020
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Hitra kommune

For å etterleve visjonen har Hitra kommune satt 
seg noen mål med klimaarbeidet. 

* Dette er lavere enn de nasjonale målene.  
Årsaken til dette er at Hitra kommune ønsker 
klimamål som er realistisk og som man kan 
etterleve. Om man skulle forsøke å nå det nas-
jonale målet måtte utslippene reduseres med 
ca 56 %, dvs ca 4 tonn pr person. Dette er for 
ambisiøst for kommunen, og man vil i første 
omgang konsentrere seg om et lavere mål (for-
venter sterk vekst i næringen). Etter hvert som 
man når målene kan man sette seg sterkere 
mål for resten av perioden. Hitra kommune sitt  
klimamål fører til en reduksjon i klimagass-
utslipp på ca 12 %, dvs ca 0,7 tonn CO2-ekviva-
lenter pr person.

Følgende strategier/innsatsområder er valgt 
for å nå hovedmålene:

Strategi 1:  Transport- og arealplanlegging
Strategi 2:  Ny fornybar energi 
Strategi 3:  Kommunens virksomhet 
   som byggeier og aktør
Strategi 4:  Landbruk
Strategi 5:  Havbruk
Strategi 6:  Husholdninger

For hver av disse strategiene finnes det konkrete 
tiltak. Disse kan du lese mer om i selve energi- 
og klimaplanen. Denne kan du laste ned fra  
Hitra kommune sine hjemmesider. 

Klimamål i Hitra kommune

Hitra, når du vil. Hitra kommune skal være en foregangskommune
 innen fornybar energi, og et  eksempel for andre. 

Hitra kommune skal bidra  til global klimagassreduksjon ved å omsette plan til handling.

Hovedmål og strategier

1) Klimagassutslippene i 2020 fra hele 
kommunen  skal være maksimalt 
30 000 tonn CO2 ekvivalenter * 

2) Veksten i totalt stasjonært 
energiforbruk skal begrenses 

•	 Totalt stasjonært energibruk i        
kommunen i 2020 skal være maksimalt 
90 GWh (tilsvarer ca. 10 % reduksjon). 

•	 Hitra kommune skal være blant de fem 
kommuner i Sør-Trøndelag med lavest 
forbruk pr m² innen skolebygg, barne-
hager, rådhus og helse/omsorg. (jfr.   
faktadel kapittel 5.7. nødvendig  
reduksjon ifht dagens energibruk er  
ca. 1,5 GWh, dvs ca 24 %). 
 

•	 Totalt i kommunen skal det være 5 GWh 
mer vannbåren varme i 2020 (ifht 2006).

Hitra kommune har utformet en visjon for sitt klimaarbeid. Visjonen beskriver hvordan 
kommunen ønsker at utviklingen frem mot år 2020 skal være. 
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 Husholdning og privatpersoner er en viktig 
del av arbeidet med energibruk og utslipp, også 
fordi de i stor grad påvirker andre sektorer som 
transport og tjenesteyting. Holdnings skapende 
arbeid er en nøkkel i å redusere klimagass-
utslippene fra kommunens innbyggere. Trans-
port, mat, avfall og bosted er viktige stikkord 
for klimagassutslipp fra husholdninger. Utfor-
dringen er å produsere mindre avfall, men sam-
tidig å samle inn mest mulig av det avfallet som 
blir produsert.

 I tillegg til direkte klimagassutslipp kommer 
indirekte utslipp som følge av produksjon av 
mobiler, MP3 spillere, flatskjermer m.m. Fokus 
på kjøp av kvalitetsvarer som varer lengre, og 
redusert bruk av emballasje er viktig. I følge 
forbruksstudier utgjør disse indirekte utslip-
pene ca 50 % av norske husholdningers totale 
CO2 utslipp.

 Nedenfor har vi listet opp en del tiltak som 
hver enkelt av OSS kan gjennomføre. Dette vil 
føre til reduserte klimagassutslipp. Det er sum-
men av klimagassreduksjonene fra hushold-
ninger som blir formidabel, om de aller fleste 
tar i bruk disse enkle tiltak. 

● Bruk sparepærer. Sparepærer og LED- 
 pærer gjør det mulig å lyse opp hjem- 
 met med langt lavere strømforbruk enn  
 før. En gjennomsnittshusholdning vil bidra  
 til å redusere klimagassutslippene med  
 396 kg, hvis den bruker energi- 
 effektiv belysning.

● Slå av lyspære. å skru av lyset når du  
 går ut av rommet, er kanskje den aller  
 enkleste måte du kan spare strøm på.  

● Hvitevarer A+/AAA. Hvis du investerer  
 i et A++ merket kjøleskap i stedet for  
 et B-merket kjøleskap, vil du redusere  
 klimagassutslippene med 48 kg pr år.  

● Skru helt av. Mange elektriske app- 
 arater bruker strøm selv om de er slått av. 
 Datamaskiner, skrivere, TV-apparater, 
 DVD-spillere, stereoanlegg og spill- 
 maskiner er noen eksempler. 
 
● Tørk håret selv. En så enkel ting som å tørke  
 håret med håndkle eller la det lufttørke  
 reduserer klimagassutslippene med 1,8 kg 
 i året.
  
● Tørkesnor. Tørketrommelen bruker energi 
  og sliter på klærne. Ved å tørke klær på  
 snor i stedet for i tørketrommel, vil du re- 
 dusere klimagassutslippene med 127 kg  
 pr år. 
 

Hva kan DU gjøre for å redusere klimagassutslippene ?

Visste du at hver enkelt 
person i Hitra kommune
 i 2007 genererte 536 kg

med avfall ? 
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● Energistyring. For hver grad du senker  
 innetemperaturen, sparer du fem prosent  
 av oppvarmingskostnadene. Ved å senke  
 innetemperaturen èn grad om vinteren,  
 reduserer du klimagassutslippene med 
 8 kg pr år. 
 
● Bruk sparedusj. Hvis alle dusjer ett  
 minutt kortere hver dag, reduserer vi  
 klimagassutslippene med 28 kg pr år.  
 Bytter du ut dusjhodet du har i dag med 
  en sparedusj, sparer du både energi, 
 klimagasser og penger. 
 
● Etterisolere. Første bud når du skal spare  
 strøm er å hindre at varmen lekker ut. Det er  
 mye du kan gjøre og det enkleste er å montere  
 tetningslister rundt vinduer, og rundt  
 dører mellom kalde og varme rom. Et  
 godt isolert hus gir deg økonomiske be 
 sparelser på kr 6000 og reduserer klima- 
 gassutslippene med 1,266 kg hvert år. 
 
● Gå eller sykle til jobb eller skole. I dag er  
 70% av alle kjøreturer kortere enn 3 kilo 
 meter – er da sykkel mer tjenlig i hverdagen?  
 Dersom du sykler denne strekningen, 
 fremfor å kjøre bil, ville du i løpet av  
 100 dager ha redusert klimagassut- 
 slippene med ca 100 kg pr år. I tillegg ville  
 du ha blitt i bedre form og spart penger…
 
● Kjør buss. Hvis 100.000 nordmenn tar  
 bussen til jobben 200 dager i året i stedet 
  for å kjøre bil, vil man bidra til å redusere 
 klimagassutslippene med 79.000 tonn.
 

● Fly mindre. Hvis en norsk familie ferierer i 
 Europa i stedet for å fly til Thailand,  
 vil de bidra til å redusere klimagass- 
 utslippene med 12 tonn. Hvis 1.000 familier 
 gjør det samme, vil de bidra til å redusere  
 klimagassutslippene med 12.000 tonn. 
 
● Kjør økonomisk. Ved å sørge for regel- 
 messig vedlikehold av bilen din, ha riktig 
  trykk i dekkene og lærer deg økokjøring,  
 kan klimagassutslippene fra bilen re- 
 duseres med 5–10% . Det samme med driv- 
 stoffutgiftene. (Hvis du i tillegg bruker 
 bærekraftig biodrivstoff i stedet for 
 bensin, reduseres klimagassutslippene 
 fra privatbiler med 20 %.) 
 
● Flere i bilen. Hvis to kjører sammen i stedet 
 for én i hver sin bil, halveres klimagassut- 
 slippene. 
 
● Spis mer grønt. Du trenger ikke bli en  
 hardbarket vegetarianer for å spise mer  
 miljøvennlig. Hvis alle nordmenn spiste  
 én kjøttmiddag mindre i uka, vil det bidra  
 til at klimagassutslippene fra matproduk- 
 sjon vil reduseres med 855.000 tonn hvert år.  

● Sesongmat. Ved å spise mat etter sesong  
 kan vi redusere klimagassutslippene 
 med 40 %. 
 
● Ikke kast mat. Ved å ikke kaste mat,  
 kan hver og en av oss bidra til å redusere  
 klimagassutslippene med 740 kg hvert år. 
 



● Kildesorter mat. Hvis alle norske  
 husholdninger kildesorterer 1 kg mat- 
 avfall hver uke, reduseres klimagass- 
 utslippene med 102.000 tonn i året.
 
● Kildesorter avfall. Kildesortering Norge 
 sparer miljøet for omtrent 1 million 
 tonn CO2 hvert år.
 
● Pant flasker/bokser. Gjenvinning av alu- 
 minium krever 95 % mindre energi enn  
 å lage ny aluminium. Gjenvinning av plast  
 er mer miljøvennlig enn å produsere ny  
 plast av olje. 1 kilo plast sparer hele to  
 kilo olje. 
 
● Si nei til reklame. Si nei takk til reklame 
 i postkassen, og det vil bidra til å redusere 
 klimagassutslippene 26 kg. 
 
● Reparer klær. Det er, nesten uten unntak,  
 mer miljøvennlig å reparere det man har enn  
 å kjøpe nytt. Derfor lønner det seg også  
 å kjøpe varer med god kvalitet som lar  
 seg reparere. De aller største utslippene  
 forbundet med produkter skjer i produk- 
 sjonsleddet, det leddet vi ikke kan direkte 
  påvirke. På den annen side kan vi velge  
 hvilke produkter vi ønsker å bruke  
 penger på.
 
● Svanen. Noe av det aller enkleste du kan  
 gjøre for å leve litt mer miljøvennlig, er  
 å se etter Svanemerket eller Blomsten  
 neste gang du skal i butikken. Miljømerk- 
 ing bidrar til å redusere de totale utslip- 
 pene av klimagasser gjennom å stille krav  
 til energiforbruk, energieffektivitet og en- 

 ergikilder. For eksempel vil alle produkter  
 og tjenester merket med Svanen kreve  
 lite energi – og gir dermed lavere utslipp 
 av klimagasser.
 
● Fyll opp. Du kan redusere bruken av varm- 
 tvann ved å ha full vaskemaskin og opp- 
 vaskmaskin når settes de i gang. Færre  
 vask = mindre energibruk og penger  
 spart. Hvis du fyller opp vaskemaskinen  
 og heller vasker en gang mindre pr uke,  
 reduserer du klimagassutslippene knyttet  
 til dette, med 20 %. Vær oppmerksom på at  
 nyere vaskemaskiner er mer effektive 
 enn eldre. 
  
● Bruk handlenett. Emballasje havner som  
 regel rett i søpla. Prøv derfor å kjøpe  
 produkter med minst mulig emballasje  
 rundt. Bruk refill når det er mulig,  
 og bruk bærenett i stedet for plast- 
 poser. Hvis hver nordmann resirkulerer  
 to plastposer om dagen, reduseres klima- 
 gassutslippene med 16.000 tonn hvert år. 

● Drikk fra springen. Flaskevann er en stor 
  kilde til klimagassutslipp både på grunn av 
  produksjon og transport.
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