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FORORD 

Dette dokumentet er en tilstandsrapport som gir en kort oversikt over oppfølging av 

handlingsdelen av kommunedelplan for klima og energi 2019-2030 for Oppdal kommune. 

Hvert av de 59 tiltakene har en side, der strategiene for tiltaket kommer fram, samt at 

aktiviteten og resultatene for tiltaket oppsummeres for året som rapporteres.  

 

I perioden 2019 til 2030 kan det komme til å skje omfattende endringer i klimaet, og derav 

også endringer i forvaltningen. Det forventes at kommunen i større grad vil kunne tallfeste 

klimagassutslipp og beregne konsekvenser for klima og energi på langt flere områder enn 

kommunen kan i dag. Rapporteringen vil derfor inneholde bedre tallfesting av mål og tiltak 

etter som årene går.  

 

Oppfølging av planen vil i hovedsak baseres på forskningsbasert utvikling etter hvert som 

fagområdene får tilgang til ny kunnskap om klima-, energi og miljø på de ulike områdene.  

Sett i internasjonal sammenheng:  

Dette betyr at den utfordringen det internasjonale samfunn står overfor er langt mer 

grunnleggende enn å gi «miljøhensyn» økt prioritet (Insam, CICITAS og CICERO, 2016). 

 

 

 

De streikende skolebarna utenfor Oppdal rådhus våren 2019 ga oss klar beskjed: 

 Bruk hodet, bare en klode! 

 Ikke la barnebarna få klimaregninga! 

 

 

 

De overordnede målene som gir retning for arbeidet på lang sikt er:  

1. Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

2. Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike 

fornybare energikilder. 

3. Oppdal kommune skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endre klima. 

 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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OVERSIKT OVER TILTAK – MED STATUS PER 31.12. 

 

Status 
tiltak 

 Tema Status 
tiltak 

 Tema 

😐 1  Informasjon til innbyggerne. 😐 31 Internt: Energistyring. 

😐 2 Klimanettverk, kompetansetiltak. 😐 32 Energieffektiv gatebelysning. 

🙁 3 Samlet utredning, fornybar energi. 😐 33 Stimulerer til energismarte bygg. 

😐 4 Miljøfyrtårnsertifisering.. 🙁 34 Økt materialgjenvinning, trevirke. 

🙁 5 Møtevirksomhet og ledelse.  🙁 35 Sortering av matavfall. 

😐 6 Klima og energi synlig i saker. 😐 36 Forbruk og avfall tema i skolen. 

😐 7 Denne rapporten. 😐 37 Internt: Redusere matsvinn. 

😐 8 Bruker tilskuddsmidler – utslipp. 😐 38 Bedre Sortering av 
næringsavfall.  

🙂 9 Kravspek. innkjøp &  K. selskaper 🙁 39 Reduksjon i avgift, tøybleier mm. 

🙂 10 Miljøsertifiserte leverandører. 🙁 40 Distribuere «Nei takk, reklame». 

🙂 11 Prioriterer lokale råvarer & mat. 😐 41 Håndtering av gummigranulat.  

🙁 12 Trøndersk matmanifest. 😐 42 Gjenbrukbare handlenett.  

😐 13 Arealbruk i retning av fortetting 🙁 43 Nabobruk ved bortleie av jord. 

😐 14 Gang og sykkelveier. 😐 44 Klima i all saksbehandling.  

😐 15 Gjennomgående løsninger. 🙁 45 Skogforyngelse, skogpleie. 

😐 16 Grønne korridorer ut fra sentrum. 😐 46 Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

😐 17 Vedlikehold gang og sykkelveier. 😐 47 Næringsaktører gis kompetanse. 

🙁 18 Sykkelkampanjer & bilfri dag. 😐 48 Bruker tilskuddsmidler- tilpasning 

😐 19 Internt: tjenestesykler, med mer. 🙂 49 Kartlegging, kritiske punkt. 

😐 20 Tilrettelegging gang og sykkel. 🙁 50 Følge opp kartlegging overvann. 

🙁 21 Lademuligheter for kjøretøy. 🙁 51 Analyse av 
overvannsløsningene. 

🙁 22 Internt: Klimanøytral bilpark, mm 😐 52 Vannløsinger iht regional plan. 

😐 23 Antall togavganger, Oppdal st. 😐 53 Kreve plan for vannhåndtering.  

😐 24 Avgrensing av fritidsbebyggelse. 🙁 54 Vurdere gjenåpning av bekker. 

😐 25 Størrelse utbygging, nye hytter. 😐 55 Vestre og Østre flomveg. 

🙁 26 Innovasjon innen hyttebygging. 😐 56 Nydyrking og drenering, mm. 

🙁 27 Bilfrie bolig- og fritidsboligomr. 😐 57 Faglig veiledning om erosjon 
mm. 

🙁 28 Internt: 0-utslipps- og +hus. 😐 58 Prøve nye gras og 
grønnsakssorter 

😐 29 Vannbåren varme.  😐 59 Utnytte beiter, lengre sesong. 

😐 30 Erstatte olje til oppvarming.   

 
Ikke påbegynt > 🙁 

Under utvikling > 😐 

Ferdigstilt > 🙂 
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TILTAK 1 

OPPDAL KOMMUNE GIR GOD INFORMASJON TIL INNBYGGERNE MED FOKUS 

PÅ GODE LØSNINGER, SLIK AT DET BLIR LETTERE PÅ TA MER KLIMA- OG 

ENERGIVENNLIGE VALG OG DRIVE KLIMATILPASNING. HERUNDER OPPFORDRE TIL 

BRUK AV LOKALT TREVIRKE I BYGGEELEMENTER, NYBYGG OG REHABILITERING.  

(Eks. kildesortering, kompostering, forbruker-vaner - og uvaner, energisparing, flomforebygging). 

Bakgrunn 
Det er beregnet at kommunesektoren sitt potensial til klimagassreduksjon fra egen 
virksomhet er 1,9 - 2,5 millioner tonn CO2 ekvivalenter. Det ligger også et stort potensial for 
kommunene å engasjere omgivelsene i arbeidet med klimagassreduksjon. Forbruk 
genererer ressursbruk, klimagassutslipp og avfall 
 
Status i 2019 
Utgangspunktet i 2019 er at klima og energi i liten grad har vært tema i kommunens 
kommunikasjon med innbyggerne. Dette første året har gått med til å etablere informasjon 
på kommunens nettsider. Klima og energi er også blitt innlemmet i kommunens maler for 
saksbehandling. Det medfører at sakene som berører ulike fagområder etter hvert vil få 
tilført kunnskapsgrunnlag og vurderinger om klima og energi.  
 
I 2019 ble det bestemt å starte BUA i regi av Oppdal frivilligsentral. BUA er en nasjonal 
forening som jobber for at alle skal få mulighet til å prøve sports- og friluftslivsaktiviteter. 
Kommunen har bevilget kroner 50 000,- til oppstart og ytterligere 50 000,- til drift av dette.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030: 
Oppdal kommune vedtok i 2019 å bli med i renovasjonsselskap ReMidt IKS, fra 01. januar 
2020. Bakgrunnen for dette er at det vurderes til at et IKS vil være bedre rustet til å tilpasse 
seg nye miljøkrav fra Stortinget. Noen av tiltakene som ReMidt planlegger/vurderer er: 

 Gjenbruksbu (for gjenstander som mottas på gjenbruksstasjonen, som er for gode til å 

kastes). 

 Smarte IT-løsninger og bedre kommunikasjon ut mot brukerne av avfallstjenester. 

 Gjeninnføre kildesortering av matavfall. 

 Det ses på bedre sorteringsløsning på gjenvinningsstasjoner, som for eksempel 

materialgjenbruk av treverk fremfor energigjenvinning. 

 Bedre logistikk på tvers av kommuner for å redusere transport. 

 Endring av forskrift, som bl.a. gir en kostnadsreduksjon for de som velger å kompostere 

matavfall.   

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune samarbeider eksternt med innbyggere, næringsliv, region og stat.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 2 

OPPDAL KOMMUNE DELTAR AKTIVT I REGIONALT KLIMANETTVERK OG 

FREMMER KLIMA OG ENERGI SOM TEMA I EKSTERNE FORA OG SAMARBEID.  

Bakgrunn 
Arbeid innen klima- og energi angår de fleste kommunale arbeidsområder. Det er behov for 
kompetanseheving og oppdatering hos en rekke fagfolk. Deltakelse i klimanettverk, 
webinarer og konferanser er derfor svært vesentlig for å holde tritt med utviklingen på 
området.  
 
Status i 2019 
I 2019 deltar ledere og ansatte i kommunen i ett nettverk for klimagassreduksjon og ett 
nettverk for klimatilpasning. Dette er regionale fora der fylkeskommune og fylkesmannen er 
arrangører.  Nettverkene er samlingsbasert, og det brukes tid både til forberedelse og 
etterarbeid i forbindelse med samlingene. Ledere og ansatte har også deltatt på konferanser 
og i webinarer for oppdatering på sine områder, men vi skulle ønske det var flere samlinger 
og arenaer for å øke kompetansen på arbeidet.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Ett viktig område å utvikle kompetanse innenfor er klimabudsjett og klimaregnskap. Det er 
ikke lagt mye vekt på å framskaffe data om klimagassutslipp og energiforbruk til den første 
behandlingen av kommunedelplan for klima og energi. Dette kun ut fra en tankegang om at 
datafangst på dette området vil bli bedre tilrettelagt fra sentrale myndigheter de nærmeste 
årene. Derfor er det tilsvarende vesentlig at kommunen deltar på kompetansetiltak om dette, 
og framskaffer egne tall for senere også kunne sette mer konkrete mål for forbedring.  
 
Fra januar 2020 deltar Oppdal kommune i ei arbeidsgruppe med flere kommuner sør i 
Trøndelag for å få utarbeidet klimabudsjett for 2021. Deltakelse i nettverk for 
klimagassreduksjon og klimatilpasning fortsetter i 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune arbeider strukturert og langsiktig med klima og energi.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 



6 
 

 
KOMMUNEDELPLAN KLIMA OG ENERGI FOR OPPDAL KOMMUNE 2019-2030 | Årsrapport for 2019 

TILTAK 3 

OPPDAL KOMMUNE INITIERER EN SAMLET UTREDNING OM MULIGHETER OG BRUK AV 

FORNYBAR ENERGI OG KLIMA- OG ENERGIVENNLIGE LØSNINGER I LØPET AV 2019. 
HERUNDER BØR DET LEGGES TIL RETTE FOR:                                                            - 
UTNYTTELSE AV ENERGI I AVLØP OG GRUNN 
-  BRUK AV BIOENERGI I NYE OFFENTLIGE BYGG OG NYE BOLIGOMRÅDER.  

Bakgrunn 
Løsninger for å minske eller endre energibehovet og energibruk i samfunnet og utvikle nye 
energiløsninger, er i sterk utvikling. Med dagens satsing på elektrifisering av transport, vil det 
om 5 år bli et omfattende behov for lademuligheter for elektriske kjøretøy. Det er derfor 
nødvendig å utrede energibehovet totalt sett for hele kommunen over en 10-års periode, og 
hvilke løsninger som kan møte dette behovet ut fra et kost-nytte (klima og miljø)- perspektiv. 
Det å satse på bærekraftige bygg i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter, 
bør være en del av utredningen.  
 
Status for 2019 
Til kommunens handlingsplan for 2020-2023, ble det foreslått en utredning av energisentral 
og fjernvarmenett for kommunens formålsbygg i sentrumsområdet, med budsjett på kr. 
500.000.-: «Energisentral for produksjon av varme til kommunale bygg med tilhørende 
fjernvarmeledninger er framtidens energiløsning for oppvarming av bygg. Slike anlegg må 
prosjekteres, slik at dette gir en størst mulig fleksibilitet med hensyn til varierende energikilde og 
utvidelsesmulighet for å kunne dekke kommunens bygninger i sentrumsnære områder. Dette i tråd 
med kommunestyrets ønsker og føringer i klima- og energiplan».  

I 2019 ble det utarbeidet energiattest for de formålsbygg som ligger i Miljøfyrtårnsatsingen til 
Oppdal kommune. Dette gjelder Rådhus, Statens hus, Pikhaugen barnehage og Høgmo 
barnehage. 
 
Forslag til framdrift i perioden 2020-2030:  
En samlet utredning som omfatter Oppdal som samfunn, må involvere mange aktører; nett-
leverandør (Tensio konsesjonsområde Oppdal), kommersielle aktører som selger strøm til 
el-bilbransjen, bio-energileverandører i det kommersielle marked, sentrale og lokal 
planmyndigheter osv. Resultatet fra en slik utredning kan gi viktige innspill til hvordan både 
utbyggere, kommunen selv, innbyggere og eiere av fritidseiendommer bør planlegge 
energiløsninger for framtida. I det videre arbeid for å svare ut dette tiltak bør det opprettes 
egen prosjektgruppe med eget mandat og økonomi. 
For alle byggeprosjekt som tenkes gjennomført i kommunal regi, bør det planlegges utfra 
størst mulig bærekraft med hensyn til energibruk. I forbindelse med behandling av 
handlingsplan 2021-2024, vil utredning av energisentral for varmeforsyning i 
sentrumsområde, med fleksibilitet for utvidelse av nettet gjennom årene, på nytt bli fremmet.  
Det er søkt om klimasatsmidler kr. 250.000 for 2020, til delfinansiering av utredning. 
 

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune arbeider strukturert og langsiktig med klima og energi.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 4 

OPPDAL KOMMUNE ARBEIDER FOR Å MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERES I 2019 

Bakgrunn 
Oppdal kommune er en av 700 virksomheter som i 2019 har valgt miljøfyrtårn-sertifisering 
som verktøy for miljøledelse, og er i gang. Gjennom et digitalt system har kommunen et 
verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene 
arbeidsmiljø, avfallshåndtering, en energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårnordningen 
driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.  
 
Status for 2019 
Oppdal kommune har valgt hovedkontormodellen og startet opp arbeidet våren 2019 med 
innleid konsulent. Det er rådhuset og Pikhaugen og Høgmo barnehager som er først ute. 
Kommunen skal være klar for sertifisering og ha oppfylt kriteriene i miljøkartleggingen innen 
1.5.2020.  
 
Som en del av arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering vedtok Oppdal kommunestyre en 
miljøpolicy i møte 26. juni 2019: 
- Kommunedelplan klima og energi 2019-2030 legges til grunn. 
- Oppdal kommune skal legge til rette for at mennesker skal kunne leve det gode liv i ei 
attraktiv fjellbygd, et klimarobust og sikkert samfunn i et endret klima. I 2050 skal Oppdal 
være et lavutslippssamfunn. 

 Oppdal kommune som organisasjon skal preges av ledelse med vekt på åpenhet 
og etikk og å være en organisasjon med attraktive, inkluderende og 
helsefremmende arbeids-plasser. Kommunen arbeider systematisk og målrettet 
med dette. 

 Oppdal kommune skal vektlegge klima-, energi og miljø som forutsetning i krav-
spesifikasjonen for kommunale anskaffelser og setter klimakrav til kommunens 
selskaper. Klima-, energi- og miljømessige hensyn skal vektes tydelig og være av 
betydning i valg av leverandør.  

 Oppdal kommune skal ha en avfallshåndtering der avfall minimeres og brukes 
som en ressurs.  

 Oppdal kommune skal være en pådriver ved å benytte oppgraderte klima-, energi 
og miljøstandarder for energieffektivisering, samt lavutslippsløsninger på 
byggeplasser, i byggeaktivitet og bygg. Kommunens nybygg og 
rehabiliteringsprosjekter vurderes minimum for en 0-hus standard (passivhus). 

 Kommunen skal ha en reisepolicy som fremmer muligheter for å ta klima- og 
miljøvennlige valg. Herunder klima-, energi- og miljøvennlige transportløsninger i 
Oppdal kommune sin tjenesteyting 

  

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune arbeider strukturert og langsiktig med klima og energi.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 5 

OPPDAL KOMMUNE SIN LEDELSE HAR FOKUS PÅ KLIMA OG ENERGI I 

MØTEVIRKSOMHET OG LEDELSE 

Bakgrunn 
Miljøfyrtårn-sertifisering er valgt som ledelsesverktøy for å sikre at klima- og miljøvennlige 
løsninger er på dagsorden og blir valgt i kommunens daglige virksomhet. For at 
Miljøfyrtårnarbeidet skal kunne ha en effekt, er forankring i kommunens ledelse svært 
sentralt.  
 
Status for 2019 

 Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt 9. mai 2019 

 Miljøpolicy og innskjerpende retningslinjer for innkjøp ble vedtatt 20.06.2019.  

 Ny reisepolicy godkjent av rådmannen og iverksatt i juni 2019.  

 Alle enheter skal spare kr 10 000 pr år på møter, dette skal finansiere 

videokonferanseutstyr 

 3 møterom på Rådhuset er etablert som videomøterom  

 

Framdrift for perioden 2020-2030 
Miljøfyrtårnsertifiseringen innlemmer alle de ulike enhetene i kommunen. Kommunen 
resertifiseres etter 3 år.  
 
Ledelsen i Oppdal kommune skal ha større fokus på klima og energi i møtevirksomhet og 
ledelse. 

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune arbeider strukturert og langsiktig med klima og energi.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 6 

KONSEKVENSER INNEN KLIMA OG ENERGI SKAL SYNLIGGJØRES OG VURDERES 

I ALLE RELEVANTE SAKER OG VÆRE TEMA VED OPPSTART OG 

GJENNOMFØRING AV ALT PLANARBEID  

Bakgrunn 
 
Det er behov for å legge større vekt på å hindre at klimaendringer skjer. For å få til dette, må 
det legges en større innsats i å tallfeste konsekvenser av tiltak som planlegges, og vurdere 
opp mot målet om 40% klimagassreduksjon i 2030, med utgangspunkt i 2005 – nivået 
 
Status for 2019 
Arbeidet med å integrere klima og energi i planarbeid og saksbehandling er påbegynt. 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt juni 2019 med retningslinje som sier at 
«konsekvenser for klima og energi skal synliggjøres og vurderes i alle saker og være tema 
ved oppstart og gjennomføring av alt planarbeid», i tråd med dette tiltaket i klima- og 
energiplanen.  
 
Administrasjonen jobber med å tilegne seg kunnskap om hvordan dette kan gjennomføres 
ved etablering av ny praksis eller ved bruk av nye verktøy etter hvert som de utvikles. 
Klimatilpasning er et tema som er inn i planbeskrivelser i Oppdal, særlig med hensyn på økt 
nedbør. Konsekvenser av endret klima er med i ROS-analyser. I plansaker er klima og 
energi tema i oppstartsmøter. I behandling av reguleringsplaner benyttes nå 
Miljødirektoratets verktøy for å beregne klimagassutslipp som følge av endret arealbruk. 
Dette synliggjøres nå i saksfremlegg og føres opp i statistikk. Tiltakets konsekvenser for 
ytterligere klimagassutslipp beregnes ikke per i dag.  
 
Framdrift for perioden 2020-2030 

- Videre oppfølging av arealdelen og synliggjøring av klimagassutslipp i plansaker. 
 

- Ytterligere kunnskapsheving og avklaring om hvordan en skal vurdere konsekvenser 
innen klima og energi og følge med på oppdatering av nye verktøy og virkemidler 
som kan brukes i planarbeid.  

 

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune arbeider strukturert og langsiktig med klima og energi.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 7 

STATUSRAPPORT MED KLIMABUDSJETT OG REGNSKAP FOR KLIMA OG 

ENERGIPLANEN UTARBEIDES I FORBINDELSE MED RULLERING AV PLANEN 

HVERT 4. ÅR. HANDLINGSDELEN RULLERES HVERT ÅR, OG KOMMUNESTYRET 

ORIENTERES I DEN FORBINDELSE OM STATUS FOR TILTAKENE I PLANEN 

Bakgrunn 

Klimabudsjettet synliggjør hvordan kommunen planlegger å gjennomføre klimatiltak, og 
hvordan det kan forankres i kommunens budsjett. 
 
Status for 2019 
Trøndelag fylkeskommune inviterte til regionale møter for kommunene i Trøndelag, med 
både interne og eksterne fagmiljø som kunne hjelpe til å finne egnede måter å jobbe med 
klimabudsjett på. For Oppdal kommune var det på Støren 4. september.  
Samlingen var for økonomiavdeling; budsjettansvarlige og klimakontakt i kommunen.  
 
Framdrift i årene 2020-2030 
Oppdal kommune deltar fra januar 2020 i arbeidsgruppe for kommuner sør i Trøndelag med 
mål om å utarbeide klimabudsjett for Oppdal allerede innen høsten 2020.  
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune arbeider strukturert og langsiktig med klima og energi.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 8 

OPPDAL KOMMUNE UTNYTTER KOMPETANSE OG TILSKUDDSMIDLER FRA 

SEKTORMYNDIGHETENE INNEN KLIMATILTAK SOM REDUSERER UTSLIPP AV 

KLIMAGASSER OG BIDRAR TIL OMSTILLING TIL LAVUTSLIPPSSAMFUNNET.  

Bakgrunn 
Tilrettelegging for nærfriluftsliv er sentralt for å minimere transportbehov til friluftsaktiviteter. 
Dette er et klimatiltak, men er også vesentlig for folkehelsen. Til dette har Oppdal kommune 
allerede en plan for folkehelse og en sti- og løypeplan.  
 
Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av 
klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kommuner, fylkeskommuner og 
enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg. Støtte skal 
være utløsende for at tiltakene gjennomføres, kommunen må bidra med egeninnsats og 
søknader må være politisk forankret.  
 
Status for 2019 
Det er søkt tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune til et skiltprosjekt, for å skilte 
inngangen til 13 av 30 identifiserte utfartssteder i Oppdal kommune. Skilting er et tiltak som 
generer til bruk av områdene. Det er også søkt Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til å 
oppdatere kunnskapsgrunnlaget til sti- og løypeplanen i løpet av 2020. Dersom kommunen 
får tilsagn på dette vil det være et viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. 
Miljødirektoratet søkes hvert år om midler til tiltak i statlig sikrede friluftsområder.  
 
Det ble ikke søkt Klimasats i 2019.  
 
Framdrift for 2020-2030 
Det er forventet at kommunen skal benytte seg av tilskuddsordninger i årene framover. Ikke 
minst Klimasats-midlene, men også andre statlige og regionale midler som måtte være 
tilgjengelige. Søknader til statlige og regionale aktører må videreføres.  
 
Det er søkt Klimasats om tilskudd om tilskudd til 2 prosjekter i 2020. Kommunens 
egenandel vil spilles inn i handlingsplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune arbeider strukturert og langsiktig med klima og energi.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 9 

OPPDAL KOMMUNE VEKTLEGGER KLIMA- OG ENERGI SOM FORUTSETNING I 

KRAVSPESIFIKASJONEN FOR KOMMUNALE ANSKAFFELSER OG SETTER 

KLIMAKRAV TIL KOMMUNENS SELSKAPER. KLIMA – OG ENERGIMESSIGE 

HENSYN SKAL VEKTLEGGES TYDELIG OG VÆRE AV BETYDNING I VALG AV 

LEVERANDØR.  
A: ØKE ANTALL MILJØMERKEDE PRODUKTER  
B: VURDERING AV LEVETID OG AVFALLSMENGDE VED STØRRE INNKJØP 

Bakgrunn 
Oppdal kommune foretrekker miljøsertifisering av leverandører og produkter i kommunale 
innkjøp. Foretak heleid av kommunen følger samme standarder ved innkjøp som kommunen 
selv. Total pris på levetid er med i vurdering, ved at forskriften følges. I 
kvalifikasjonskriteriene inkluderer at leverandøren har sertifiserbare systemer.  
 
Status for 2019 
Oppdal kommunestyre skjerpet kommunens miljøprofil i sitt vedtak 85/19 i møte 26.juni 
2019. 
 

 Ved innkjøp til drift og investeringer skal klima- og miljøhensyn vurderes.           

Oppdal kommune foretrekker miljøsertifiserte leverandører og produkter i kommunale 

innkjøp. 

Deler av tiltaket er effektuert ved at kommunens retningslinjer for innkjøp er justert i henhold 
til kommunestyrets vedtak i sak 85/19.  
 
De fleste anbudskrav inneholder krav til miljøsertifisering av enten produkt, leverandør eller 
produsent. 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune har en intern kommuneforvaltning der klimavennlige og 
energieffektive løsninger preger arbeidet.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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 TILTAK 10                                                                                  

OPPDAL KOMMUNE FORETREKKER MILJØSERTIFISERTE 

LEVERANDØRER 

Bakgrunn 
Oppdal kommune har et volum på innkjøp på rundt 170 millioner kroner årlig. Kommunen er 
derfor en betydelig markedsaktør, som kan stille klima-, energi og miljøkrav til leverandører 
og produkter.  
 
Status for 2019 
Det har vært satt krav til miljøsertifisering av leverandører i Oppdal kommune. Oppdal 
kommunestyre skjerpet kommunens miljøprofil i sitt vedtak 85/19 i møte 26.juni 2019: 
 
Ved innkjøp til drift og investeringer skal klima- og miljøhensyn vurderes. Oppdal kommune 
foretrekker miljøsertifiserte leverandører og produkter i kommunale innkjøp. 
 
Tiltaket anses som ferdigstilt etter som Oppdal kommune sine retningslinjer for innkjøp er 
justert i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 85/19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune har en intern kommuneforvaltning der klimavennlige og 
energieffektive løsninger preger arbeidet.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 11 

OPPDAL KOMMUNE PRIORITERER LOKAL MAT, RÅVARER, TJENESTER ETC. SÅ 

LANGT INNKJØPSREGELVERKET TILLATER 

Bakgrunn 
Oppdal kommune kjøper inn mat for rundt 1,4 millioner kroner i året.  
 
Status for 2019 
Det arbeides med å endre fylkesavtalen for innkjøp.  
Høsten 2019 har det vært gjort vellykkede forsøk med kjøp av landbruksprodukter produsert 
i Oppdal. 
Alle kolonialvarer som ikke er omfattet av fylkesavtalen kjøpes inn lokalt. 
 
Barnehager/skole/SFO 
I skoler og barnehager ble Trøndersk matmanifest markert i februar.  
Generelt prøver barnehager og skoler å bruke så lokal mat som mulig, men kunne gjerne ha 
brukt mer. Her handler det om å få så bra mat så mulig, for minst mulig penger.  Ønsket er å 
handle enda mer lokalt og å bruke lokalt næringsliv. Bruker så rene produkter som er mulig, 
norsk mat og mest mulig lokalt om det lar seg gjøre.  
Barneskolene deltar i prosjektet Bondens medarbeider som gir elevene større innsikt i lokal 
matproduksjon. 

 
Oppdal helsesenter 
Pr. i dag kjøpes det mandelpotet direkte fra produsent. 
Brød fra lokalt bakeri. 
Det kjøpes karbonadedeig og noe stykningsdeler (storfe og lam) fra Smak og Behag. 
Det er også mulighet for å kjøpe egg, lokalt. (noe vi ikke gjør pr. i dag) 
Det er oppnådd konkurransedyktige priser. (ingen matpris så langt). 
 
Framdrift i perioden 2020 - 2030 
Dersom det tillates kjøp av sesongvarer lokalt: 
Det inngås rammeavtaler med lokale produsenter.  
Det undersøkes hvilken villighet det er til å godta mer pris ved kjøp av lokale varer.  
Kritisk faktor er distribusjon for å sikre kvalitet.  
 
Prosjekt Bondens medarbeider videreføres i barneskolene 
Pikhaugen barnehage utvikler prosjekt med drivhus og dyrking av egne grønsaker 
 

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune har en intern kommuneforvaltning der klimavennlige og 
energieffektive løsninger preger arbeidet.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 12 

OPPDAL KOMMUNE FØLGER OPP INTENSJONENE I  
TRØNDERSK MATMANIFEST 

Bakgrunn 
Oppdal kommune er forpliktet ved at Ordfører har undertegnet Trøndersk matmanifest:  

1. Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og 

særpreg, fra hav til høgfjell.  

2. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.  

3. Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon.  

4. Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen.  

5. Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner.  

6. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn.  

7. Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge.  

8. Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av 

trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning.  

Å slutte seg til det trønderske matmanifestet innebærer at man erkjenner de verdiene 
manifestet beskriver og lar dette påvirke strategier, beslutninger og handlinger.  
  
Status for 2019 
Oppdal kommune kjøper inn mat for rundt 1,4 millioner kroner i året. Kommunen arbeider nå 
med å få endre fylkesavtalen for å at kommunene skal kunne kjøpe sesongvarer lokalt.  
 
Det er et eget kjøkken i helse og omsorgstjenesten, der beboerne får mat ut fra lokale 
mattradisjoner slik de kjenner dem, for å fremme god helse. Men også moderne matlaging. 
Høsten 2019 har det vært gjort vellykkede forsøk med kjøp av landbruksprodukter produsert 
i Oppdal, særlig sesongvarer. 

 
Framdrift for perioden 2020 - 2030 
Dersom det tillates kjøp av sesongvarer lokalt: 

 Det inngås rammeavtaler med lokale produsenter.  

 Det undersøkes hvilken villighet det er til å godta mer pris ved kjøp av lokale varer.  

 Kritisk faktor er distribusjon for å sikre kvalitet.  

 Deretter: Planmessig oppfølging av Trøndersk matmanifest i kommunens servering.  

Strategier: 
Vi arbeider sammen, langsiktig og strukturert.  
Oppdal kommune har en intern kommuneforvaltning der klimavennlige og energieffektive 
løsninger preger arbeidet.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 13 

OPPDAL KOMMUNE STYRER AREALBRUKEN INNEN BOLIG- OG 

FRITIDSUTBYGGING MOT FORTETTING  
(JAMFØR STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET BOLIG- AREAL OG TRANSPORTPLANLEGGING).  

Bakgrunn 
God areal- og transportplanlegging kan redusere behov for bruk av motorisert transport, og 
dermed føre til utslippsreduksjoner. Tiltak kan være fortetting i eksisterende bebyggelse og 
langs kollektivtraseer, samt høy arealutnyttelse i nye utbyggingsområder. Funksjonsblanding 
som reduserer transportbehov, for eksempel samlokalisering av boliger, arbeidsplasser, 
barnehager og andre servicefunksjoner er positivt i tillegg til lokalisering av funksjoner ved 
kollektivknutepunkter. Etablering og utbedring av gang- og sykkelveier er også gode tiltak.  

Overordnede samfunnsmål og retningslinjer for kommunens videre arbeid med disse målene 
må innarbeides i kommuneplanen, både i samfunns-, areal- og handlingsdelen. Med god 
forankring kan en ta i bruk en rekke andre virkemidler for å realisere nødvendige tiltak. 
Fortetting med kvalitet bør være et mål.  

Status for 2019 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019. Planen har bestemmelser som setter krav til 
høyere utnyttelse for boligbebyggelse ved sentrum og retningslinjer som begrenser 
størrelsen på nye boligtomter. Det samme gjelder for fritidsbebyggelse, hvor 
utnyttelsesgraden er økt og tomtestørrelsen innskrenket. I dalstasjonsområdene er det satt 
krav om enda høyere utnytting og mindre tomter for å få konsentrert hytteutbyggingen nær 
skianlegg og servicefunksjoner. Det ble lagt ut få nye områder til fritid i rulleringen for å styre 
utviklingen mot fortetting i eksisterende områder framfor å legge beslag på nye arealer. 
Dette har ført til en markant dreining mot at de fleste planer nå gjelder fortetting av 
eksisterende områder.  
 
Framdrift for årene 2020-2030:  

 Arbeid med revisjon av samfunnsdelen starter i 2020 hvor de statlige 

planretningslinjer legges til grunn.  

 I 2020 arbeides det med et nytt kunnskapsgrunnlag for å kartlegge viktige og sårbare 

reindriftsområder og hytteutbyggingas påvirkning på reindrifta.  

 Mål om oppstart med rullering av kommuneplanens arealdel i 2023.   

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune har et sentrum med korte avstander til relevante tjenester og 
friluftsområder.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 14 

OPPDAL KOMMUNE FØLGER OPP SATSING PÅ GANG- OG SYKKELVEIER OG 

STIER RUNDT SENTRUM I TRÅD MED STI- OG LØYPEPLANEN OG 

TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 

Bakgrunn 
Klimavennlig areal – og transportplanlegging er et sentralt arbeidsområde for å oppnå mål 
om et lavutslippssamfunn i 2050. Dette arbeidsområdet er også vektlagt sentralt.   
Oppdal kommune har en trafikksikkerhetsplan, en sti og løypeplan og en kommunedelplan 
for klima og energi.  
 
Status for 2019 
Det er et ønske om sammenhengende løsninger mellom kretsene og sentrum. Det er grunn 
til å ta i bruk klare prioriteringer, her må sti- og løypeplanen og trafikksikkerhetsplanen 
legges til grunn. Det er grunn til å involvere frivillig sektor i tiltaket.  
 
Til arbeidet med handlingsplanen for 2020-2023 ble det foreslått et tiltak, som ikke ble 
prioritert, som møter utfordringen: 
Klima og energiplan har fokus på å redusere klimagassutslipp og heve bo- og livskvaliteten. I dette 
ligger blant annet at vi skal følge opp satsing på stier og vi skal ivareta og utvikle gjennomgående 
løsninger for gående /syklende. Dette gjelder fra boligområder til sentrum/tettsteder og fra både 
sentrum og boligområder og ut til utfartssteder / friluftsområder. Disse tiltakene er også i tråd med 
vedtatt sti og løypeplan og trafikksikkerhetsplan.  
Det foreslås å søke KLIMASATS-midler til å utrede en hovedstruktur for gjennomgående 
klimavennlige transportløsninger i kommunen- ut fra jernbanestasjonen / bus-stopp til bolig- og 
fritidsboligområder, kretsene og til utfartsområder og friluftsmuligheter.  
 
I forbindelse med etablering av vestre vannveg ble det opprettet nye turveger mellom 
sentralskoleanlegget og gang- og sykkelvegen langs Rv70. Det er prosjektert 2,3 km lang sti 
på gravfeltet Vang som forventes sluttført 2020.  
 
Framdrift for perioden 2020-2023 
 Det er søkt Klimasats-midler for å gjennomføre ovennevnte tiltak som omhandler 

klimasatssøknad i 2020. Kommunens egenandel vil spilles inn i handlingsplanen for 2021-2024.  

 Gjennomføre bygging av tursti på gravfeltet Vang og koble gravfeltet tettere opp mot sentrum. 

Dette vil også senke terskelen for å komme seg vestover til skianlegg og turområder til fots.  

 Følge opp og prioritere tiltakene i sti- og løypeplanen og trafikksikkerhetsplanen økonomisk.  

 Fortsette dialogen med sykkel og vandring i Fellesgoder AS om prioritering av tiltak i henhold til 

sti- og løypeplanen.  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune har et sentrum med korte avstander til relevante tjenester og 
friluftsområder.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 15 

OPPDAL KOMMUNE IVARETAR OG UTVIKLER GJENNOMGÅENDE LØSNINGER 

FOR GÅENDE / SYKLENDE FRA SENTRUM TIL UTFARTSSTEDER (MELLOM 

BOLIGOMRÅDER OG SENTRUM) 

Bakgrunn 
Klimavennlig areal – og transportplanlegging er et sentralt arbeidsområde for å oppnå mål 
om et lavutslippssamfunn i 2050. Dette arbeidsområdet er også vektlagt sentralt.   
Oppdal kommune har en trafikksikkerhetsplan, en sti og løypeplan og en kommunedelplan 
for klima og energi. 
 
Status for 2019 
De er et ønske om sammenhengende løsninger mellom kretsene og sentrum. Det er grunn 
til å ta i bruk klare prioriteringer, her må sti- og løypeplanen og trafikksikkerhetsplanen 
legges til grunn. Til arbeidet med handlingsplanen for 2020-2023 ble det foreslått å søke 
KLIMASATS-midler til å utrede en hovedstruktur for gjennomgående klimavennlige 
transportløsninger i kommunen- ut fra jernbanestasjonen / bus-stopp til bolig- og 
fritidsboligområder, kretsene og til utfartsområder og friluftsmuligheter. Dette ble ikke 
prioritert.  
 
Det ble i 2019 startet arbeid med å anlegge en turveg fra Festa til Osen parallelt med 
Osvegen for å flytte gående og syklende bort fra Osvegen. Ferdigstillelse ventes i løpet av 
2020. Finansieres gjennom Sykkel og vandring i Fellesgoder AS. Gang- og sykkelvegen 
mellom Hevle og Driva ble påbegynt 2019. Tiltakshaver er Statens vegvesen.  

Framdrift for perioden 2020-2023 
Dagens praksis videreføres. Kommunen selv kan etablere og oppgradere stier. Følge opp 
og prioritere tiltakene i sti- og løypeplanen og trafikksikkerhetsplanen økonomisk.  

 Det er søkt Klimasats-midler for å gjennomføre ovennevnte tiltak som omhandler 

klimasatssøknad i 2020. Kommunens egenandel vil spilles inn i handlingsplanen for 

2021-2024.  

 Fortsette dialogen med sykkel og vandring i Fellesgoder AS om prioritering av tiltak i 

henhold til sti- og løypeplanen.  

 Utarbeide en samlet oversikt over eksisterende stier, snarveger og gang- og sykkelveger 

mellom boligfelt og fra boligfelt og ut til nærturområder. Vurdere nye behov og en strategi 

for gradvis opparbeidelse som gjør ferdsel til fots raskere enn bruk av bil.  

 Det kunne vært adkomst mellom turisthotellet og nye Shell til boligfeltene øst for 

jernbanestasjonen og Kåsen og sti vestover til Vang.  

 Etablering av gang- og sykkelveg langs O. Setroms veg fra Spar og sørover mot E6 er 

tenkt gjennomført i løpet av 2020.  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune er tilrettelagt for gående og syklende.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 16 

OPPDAL KOMMUNE SAMARBEIDER MED GRUNNEIERE OG NÆRINGSLIV I Å TA 

VARE PÅ GRØNNE KORRIDORER UT FRA SENTRUM, SOM GAMLE FERDSELSRÅK 

OG FERDSELSVEGER.  

Bakgrunn 
Klimavennlig areal – og transportplanlegging er et sentralt arbeidsområde for å oppnå mål 
om et lavutslippssamfunn i 2050. Dette arbeidsområdet er også vektlagt sentralt, ved at det 
inngår i kriteriene som legges til grunn å kunne søke Klimasats-midler.  
Oppdal kommune har allerede en trafikksikkerhetsplan, en sti og løypeplan og en 
kommunedelplan for klima og energi  
 
Status for 2019 
Til arbeidet med handlingsplanen for 2020-2023 ble det foreslått å søke Klimasats-midler til 
å utrede en hovedstruktur for gjennomgående klimavennlige transportløsninger i kommunen- 
ut fra jernbanestasjonen / buss-stopp til bolig- og fritidsboligområder, kretsene og til 
utfartsområder og friluftsmuligheter. Dette ble ikke prioritert.  
 
Det ble i 2019 startet opp kartlegging av gamle råk som vil gjelde for hele kommunen. Dette 
vil danne et svært viktig kunnskapsgrunnlag for gjennomføring av dette tiltaket.  
 
 
Framdrift for perioden 2020-2023 

 Det er søkt Klimasats-midler for å gjennomføre ovennevnte tiltak som omhandler 

klimasatssøknad i 2020. Kommunens egenandel vil spilles inn i handlingsplanen for 

2021-2024.  

 Det er også søkt Trøndelag fylkeskommune om midler for å ytterligere forbedre 

kunnskapsgrunnlaget til sti- og løypeplanen i løpet av 2020.  

 Sluttføre kartleggingen av gamle råk i løpet av 2020.  

 Fokuset på grøntkorridorer og -strukturer i planprosesser videreføres. 

 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune er tilrettelagt for gående og syklende. 
 
 
 
[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 17 

OPPDAL KOMMUNE HAR HØY KVALITET PÅ VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV 

GANG- OG SYKKELVEGNETTET BÅDE SOMMER OG VINTER 

Bakgrunn 
Bruken av gang- og sykkelveier handler mye om standard og vedlikehold. Dette er ikke 
tilstrekkelig ivaretatt i Oppdal kommune, hverken sommer eller vinter. Mangel på vedlikehold 
medfører at folk foretrekker å kjøre bil. Det har negativ effekt på både folkehelse og klima.  
 
Status for 2019 
Oppdal kommune har utfordringer med å vedlikeholde gang og sykkelveier vinterstid. For å 
holde eksisterende gang og sykkelveier i god stand, må det bevilges mer midler til drift av 
disse.  
 
Ønsket tilstand er en høyere standard på gang og sykkelveier både sommer og vinter.  
 
Framdrift i årene 2020 - 2030 
Økt satsing på vedlikehold av gang og sykkelveier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune er tilrettelagt for gående og syklende.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 18 

OPPDAL KOMMUNE ARRANGERER SYKKELKAMPANJER OG BILFRI DAG 

Bakgrunn 
Europeisk mobilitetsuke danner grunnlag for at mange europeiske kommuner arrangerer 
sykkelkampanjer og bilfri dag. Det er svært vanlig i byer, men kan like gjerne arrangeres i 
tettsteder. I 2019 var uka 16.-22.september (Europeisk mobilitetsuke, 2019). Det er flere 
norske kommuner med og en rekke aktiviteter, for eksempel all kollektivtransport er gratis, 
det arrangeres lastesykkelfestival, gåseminarer, med mer. 
 
For å få flere til å velge sykkel som transportmiddel, må vi påvirke både reiseatferd og 
reisemiddelvalg. Dette innebærer at vi må endre folks personlige vaner og holdninger.  
 
Status for 2019  
Aksjon arbeidsvei ble gjennomført i Oppdal kommunen høsten 2019, aktiv 30 min per dag, i 
5 enheter gjennomførte mer enn 50% av de ansatte. 
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Det bør opprettes ei flersektoriell gruppe som samhandler om felles tiltak for å få flere til å 
sykle og gå som et daglig transportmiddel. 
  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune er tilrettelagt for gående og syklende.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 19 

OPPDAL KOMMUNE LEGGER TIL RETTE FOR SYKKELPARKERING VED ALLE 

KOMMUNALE BYGG OG VURDERER INNFØRING AV TJENESTESYKLER, SAMT 

VURDERER INNKJØP AV EL-SYKLER TIL TJENESTEBRUK 

Bakgrunn 
Både i folkehelseperspektiv, tjenesteutvikling og med tanke på å redusere klimagassutslipp, 
er satsing på bruk av sykkel en aktuell løsning. Det er allerede i bruk ulike typer 
tjenestesykler i kommunesektoren. Dette er også relevant for Miljøfyrtårnarbeidet.  
 
Status for 2019 
Det er mulig å sette fra seg sykkel ved alle kommunale bygg. Overbygd sykkelstativ skal 
bygges ved kunstgressbanen og ved idrettshallen våren 2020.  
 
Til handlingsplanen for 2020-2023, ble det foreslått et tiltak som omfatter satsing på sykler, 
en investering på kr. 300.000.- inkludert eventuelle tilskuddsmidler, for 2020. Tiltaket ble ikke 
prioritert for 2020.  
 
Ønskelig tilstand er at det er etablert overbygde sykkelparkeringsplasser med lademuligheter 
ved alle kommunale bygg innen 2025.  
 
Framdrift for perioden 2020-2030:  
Det bør gjøres en intern behovsundersøkelse og gjennomgang av muligheter for bruk av 
sykkel i ulike typer tjenester i kommunen. Ut fra dette kan det lages en plan for investeringer 
gjennom årene.  
 
Sykkelparkering har fokus ved bygging av nye kommunale bygg.  
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune er tilrettelagt for gående og syklende.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 20  

OPPDAL KOMMUNE LEGGER TIL RETTE FOR SYKLENDE OG GÅENDE I 

KRETSENE, I TRÅD MED VEDTATT KOMMUNEDELPLAN FOR 

TRAFIKKSIKKERHET.  

Bakgrunn 
Klimavennlig areal – og transportplanlegging er et sentralt arbeidsområde for å oppnå mål 
om et lavutslippssamfunn i 2050. Dette arbeidsområdet er også vektlagt sentralt, ved at det 
inngår i kriteriene som legges til grunn å kunne søke Klimasats-midler.  
Oppdal kommune har trafikksikkerhetsplan, sti og løypeplan og kommunedelplan for klima 
og energi.  
 
Status for 2019 
Strekningen Driva-sentrum oppstart gang –og sykkelvei desember 2019, og Midtbygda er 
ferdig. Det er mangelfullt mellom Engan-Driva, Lønset-Festa-Midtbygda og Fagerhaug-
Sentrum. Det er ønskelig med gang og sykkelvei mellom kretsene og sentrum.  
 
Til arbeidet med handlingsplanen for 2020-2023 ble det foreslått å søke Klimasats-midler til 
å utrede en hovedstruktur for gjennomgående klimavennlige transportløsninger i kommunen- 
ut fra jernbanestasjonen / buss-stopp til bolig- og fritidsboligområder, kretsene og til 
utfartsområder og friluftsmuligheter. Dette ble ikke prioritert.  
 
Det ble i 2019 startet arbeid med å anlegge en turveg fra Festa til Osen parallelt med 
Osvegen for å flytte gående og syklende bort fra Osvegen. Ferdigstillelse ventes i løpet av 
2020. Finansieres gjennom Sykkel og vandring i Fellesgoder AS. vegvesen.  
 
Fondsmidler ble satt til disposisjon ovenfor Fagerhaug krets representert ved Fagerhaug IL. 
Disse skal gå til tilrettelegging av turstier i kretsen.  
 
Framdrift for perioden 2020-2023 

 Følge opp tiltakene og strategiene som er vedtatt i sti- og løypeplanen og 

trafikksikkerhetsplanen.  

 Det er søkt Klimasats-midler for å gjennomføre ovennevnte tiltak som omhandler 

klimasatssøknad i 2020. Kommunens egenandel vil spilles inn i handlingsplanen for 

2021-2024. 

  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune er tilrettelagt for gående og syklende.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 21  

OPPDAL KOMMUNE ARBEIDER FOR ETABLERING AV LADEPUNKTER FOR 

LAVUTSLIPPSKJØRETØY OG ANDRE ENERGIVENNLIGE LØSNINGER FOR 

KJØRETØY.  

Bakgrunn 
 
Her er det nødvendig å sortere og avgrense Oppdal kommunes rolle. 
Produksjon og distribusjon av strøm ligger i hovedsak utenfor kommunes makt og 
myndighet. Dette ansvar ligger hos NVE og den lokal nett-leverandør i konsesjonsområde. 
Den kommersielle delen knyttet til lading av el-kjøretøy bør ligge utenfor kommunens 
engasjement, annet enn å være pådriver rettet mot disse aktører. 
 
Når det gjelder Oppdal kommunes rolle knyttet til egen aktivitet og tjenesteproduksjon bør 
engasjementet sorteres og prioriteres slik: 
1. Etablere infrastruktur til lading av egne tjenestebiler på tjenestested. 

2. Etablere infrastruktur for lading av sykler ved kommunes formålsbygg. 

3. Etablere infrastruktur for ansatte/publikum ved formålsbygg mot betaling, 

Behovet for et helhetlig system for lading av kjøretøy i kommunen, vil komme på dagsorden. 
Også med tanke på andre typer energiløsninger som skal benyttes til ulike formål i 
kommunen.  
 
Status for 2019 
Det finnes i dag 3 kommersielle steder for lading av el-biler i Oppdal. 
 
Oppdal kommune har p.t. ingen ladbare kjøretøy i kommunens bilpark, og ingen el-sykler 
tilgjengelige for kommunens ansatte. Infrastruktur for langtidslading av enkeltbiler vil være 
mulig, med de begrensninger som ligger i nettet, ved våre nybygg.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Det er ønskelig med lademuligheter for ansatte og publikum ved kommunens formålsbygg, 
men det må først utarbeides strategi for selvfinansiering på lik linje med annen forbruk av 
energi. Ved kommunens virksomheter hvor det vil være mulig bør det tilrettelegges for utlån 
av tjenestesykler. 

 El-sykler til tjenestebruk prøves ut i 2020. 

 Sykkelparkering med overbygg etableres i 2020.  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune arbeider for lavere utslipp fra transport.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 22  

OPPDAL KOMMUNE VURDERER ENERGILØSNINGER FOR EN KLIMANØYTRAL 

BILPARK INTERNT I OPPDAL KOMMUNE. VED UTSKIFTING OG NYINNKJØP AV 

TJENESTEBILER SKAL DET SOM HOVEDREGEL ANSKAFFES LAVUTSLIPPS-
KJØRETØY. 

Bakgrunn 
Både som ledd i iverksetting av kommunedelplan for klima og energi, men også som ledd i 
Miljøfyrtårnarbeidet, er lavutslippskjøretøy i kommunale kjøretøy tema. 
 
Status for 2019 
Hver enhet går ut på anbud med egen kravspesifikasjon, med assistanse fra Stein Arve 
Staverløkk ved økonomikontoret.  
 
Det er berammet et møte med tekniske tjenester og de som benytter kommunale kjøretøy i 
februar 2020. Dette skal danne utgangspunkt for et grønt skifte i kjøretøys-beholdningen i 
Oppdal kommune.  
 
Ønsket tilstand er at ansvarlig ved økonomikontoret følger opp krav om hensiktsmessige 
bilmodeller og informasjon om hvilke løsninger som finnes i markedet.  
 
Sikre dialogen mellom tjenesteenhetene og økonomikontoret om CO2 utslipp og bilmodeller.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Ved hovedskiftet av kjøretøy i 2023, skal det søkes å skifte de fleste kjøretøy om til 
elektriske løsninger eller også lavutslippsløsninger.  
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune arbeider for lavere utslipp fra transport.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 23  

OPPDAL KOMMUNE ARBEIDER FOR Å ØKE ANTALL TOGAVGANGER FRA 

OPPDAL, BÅDE SØRGÅENDE OG NORDGÅENDE.  

Bakgrunn 
Det har vært arbeidet for flere togavganger i svært mange år i Oppdal. Det oppleves til dels 
at det er for få avganger for å oppnå et godt pendlertilbud, men til dels også for lite 
togmateriell for å ta unna etterspørselen. Tog får imidlertid stadig større aktualitet i 
klimasammenheng, og det er ønske om at framtidens Oppdal kan ha et variert klima- og 
miljøvennlig transfer-tilbud for innbyggere, fritidsinnbyggere og de som måtte ønske å 
fortsette turen innover i fjellet fra Oppdal stasjon.  
 
 
Status for 2019 
I 2019 er det slik at det er lovet flere avganger fra og med 2021. Dette har kommet i 
forbindelse av omorganisering i ansvarsforhold på de ulike strekningene.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Det vil være behov for oppmerksomhet rundt utvikling av togtilbudene og klima- og 
miljøvennlig transfer-løsninger i store deler av planperioden. Det er først og fremst behov for 
oppgradering av infrastrukturen/bane. Det pågår arbeid i regi av Trøndelag fylkeskommune 
og Jernbaneforum for å få på plass dette.  
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune arbeider for lavere utslipp fra transport.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 24  

KLIMA-, ENERGI- OG MILJØHENSYN INKLUDERES I VURDERING AV 

ETABLERING OG AVGRENSING AV FRITIDSBEBYGGELSE. 

Bakgrunn 
Oppdal kommune har flere fritidsboliger enn heltidsboliger.  
 
Det vil være ønskelig med mindre og mer energieffektive hyttebygg, at hyttebygging i mindre 
grad utløser behov for bilkjøring og at den totale aktiviteten ikke virker negativt på biologisk 
mangfold. «Bærekraftig fritid» er et konsept som kan svare på noen av disse utfordringene. 
Prosjektet skal stimulere til bærekraftig energibruk, innovative løsninger for fritidsbebyggelse 
og etablering av bilfrie bolig og fritidsområder med fellesløsninger.  
 
Tiltak for å komme utfordringene i møte kan handle om å undersøke ytterligere hvilke krav 
man kan stille i forbindelse med utbygging, i form av bestemmelser i reguleringsplaner, å 
bygge kunnskap om mer bærekraftig fritidsbebyggelse, samt konkrete beregninger av 
konsekvenser av utbygging for klima-, energiforbruk/produksjon og miljø.  
 
Status for 2019 

 I kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2019, er det lagt opp til fortetting, høy utnyttelse av 

areal, mindre tomter og begrensninger i enkelte områder.  

 Konsekvenser for klimagassutslipp som følge av arealbruksendringer er tatt inn i 

saksframlegg for nye reguleringsplanforslag – nytt av 2019. Det oppfordres til 

bærekraftige løsninger i oppstartsmøter.  

 Til handlingsplanen ble det foreslått å bevilge en egenandel for å søke midler til en 

eksperimentell reguleringsplan i et sentrumsnært område for bærekraftig 

fritidsbebyggelse. Tiltaket ble ikke prioritert for oppstart i 2019.  

 
Framdrift for perioden 2020-2030 

 Videre oppfølging av arealdelen og synliggjøring av klimagassutslipp i plansaker.  

 Undersøke grundigere hvilke krav man kan stille i reguleringsbestemmelser.   

 Arbeid med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel starter i 2020.  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
(Mål:) Oppdal kommune skal ha en bærekraftig fritidsbebyggelse.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 25  

OPPDAL KOMMUNE INNFØRER BEGRENSNINGER I STØRRELSE PÅ UTBYGGING 

AV NYE HYTTER, OG STILLER KRAV TIL BÆREKRAFTIG ENERGIBRUK OG 

STIMULERER TIL LAGRING AV ENERGI 

Bakgrunn 
Oppdal kommune er en stor hyttekommune, og det er stadig ønsker om utvidelse/fortetting 
av eksisterende hyttefelt eller å ta i bruk nye områder til fritidsbebyggelse. For å kunne 
utnytte arealene på en mer hensiktsmessig måte, er det ønskelig å begrense størrelsen på 
hyttetomter. Det er også sterkt ønskelig at nye fritidsboliger tar i bruk bærekraftige 
energiløsninger og at overskuddsenergi lagres. Begrensning av tomtene vil i seg selv gi 
begrensning i rammer for byggenes størrelse. 
 
Status for 2019 
I kommuneplanens arealdel (vedtatt juni 2019), er det nå inntatt retningslinje om maksimal 
tomtestørrelse på 750 m2 for fritidseiendommer. Begrensning av tomtene vil i seg selv gi 
begrensning i rammer for byggenes størrelse. Det er tatt inn retningslinjer som sier at 
bærekraftige løsninger skal etterstrebes ved utbygging av nye områder og at kommunen 
skal stimulere til bærekraftig energibruk og lagring av energi ved utarbeiding av nye 
reguleringsplaner. Dette følges opp i oppstartsmøter, men det er ennå ikke satt krav til 
bærekraftig energibruk i reguleringsplaner, selv om det stort sett åpnes for solcelle og 
alternative energiløsninger. 
 
All ny fritidsbebyggelse skal følge byggteknisk forskrift (TEK17) som innehar energikrav til 
byggverk. Disse standardene er stadig under utvikling. 
 
Framdrift for perioden 2020-2030 

 Kompetanseheving i administrasjonen vedrørende hvordan bærekraftige 

energiløsninger kan inntas i reguleringsplaner for Oppdal og hvilke krav som kan 

stilles. Etter hvert er det da ønskelig å ta inn slike krav hvor det er hensiktsmessig. 

 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
(Mål:) Oppdal kommune skal ha en bærekraftig fritidsbebyggelse.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 26  

OPPDAL KOMMUNE STIMULERER TIL NYE INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE 

LØSNINGER FOR UTBYGGING AV FRITIDSBEBYGGELSE OG UTVIKLING AV 

FRITIDSNÆRING I SAMARBEID MED LOKALT NÆRINGSLIV OG RELEVANTE 

FAGMILJØER 

Bakgrunn 
Oppdal kommune er en populær destinasjon for reise og fritid, og det bygges stadig nye 
hytter. Det har vært et mål fra næringsaktørene å bygge 100 nye hytter hvert år. Dette er 
utfordrende i et klimaperspektiv og bevisstheten rundt dette økes. Bremsen er i noen grad 
satt på når det gjelder nye hytteplaner og å ta i bruk nye arealer. Fortetting i områder med 
fritidsbebyggelse og boliger er nå mer og mer praktisert.  
 
Status for 2019 
I forbindelse med arbeidet med handlingsplanen 2019-2023, ble det foreslått et prosjekt med 
totalbudsjett på kr 200.000.- kroner, inkludert midler fra Klimasats: Nasjonalparken 
næringshage ønsker å gjennomføre en eksperimentell reguleringsplan på et sentrumsnært 
område for å se på hvordan vi kan skape mer bærekraftig fritidsbebyggelse. Erfaringer fra et 
slikt arbeid setter Oppdal fremst i en utvikling innen satsing på en mer bærekraftig og 
fremtidsrettet fritidsbebyggelse, der flere regioner er i startgropen med tilsvarende arbeid. 
Erfaringene vil også forberede Oppdal kommune på møtet med en hyttenæring som er i 
utvikling mot bærekraft og nye kundegrupper, og vil gi nødvendig kompetanse i planlegging 
av utbyggingsprosjekter for fremtiden. Posisjoneringen forutsetter at Oppdal kommune tar 
eierskap i prosjektet. Tiltaket ble ikke prioritert for 2019.  
 
Framdrift i tiltaket i perioden 2020-2030 

 Større fokus på alternative og bærekraftige energiløsninger i utbyggingsplaner, jfr. 

Tiltak 25. 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune skal ha en bærekraftig fritidsbebyggelse.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 27  

OPPDAL KOMMUNE STIMULERER TIL ETABLERING AV BILFRIE BOLIG- OG 

FRITIDSBOLIGOMRÅDER MED FELLESLØSNINGER 

Bakgrunn 
Boliger og fritidsboliger beslaglegger store arealer og bidrar til klimagassutslipp, sammen 
med transport til og fra. Derfor er det grunn til å se nærmere på hvordan praksis er i dag når 
det gjelder å legge bedre til rette for fellesløsninger. I dag tilrettelegges det i stor grad for 
bilbruk i form av parkeringskrav i plan og byggesak.  
 
Nye tanker om at det tilrettelegges for bilfrie boligområder nær sentrum, med fellesløsninger 
er aktuelle. Godt vedlikeholdte gang og sykkelveier, kollektivtilbud, el-sykkelutleie, m.m. er 
viktig for å redusere eller fjerne behovet for biltransport. Utbedring av kollektivtilbudet vil 
være nødvendig for eventuelle bilfrie bolig- og fritidsområder utenfor sentrum.  
 
I arbeidet framover er det grunn til å se på hvordan boligområder og områder med 
fritidsbebyggelse er tilrettelagt. Det er få grunner til å endre planene i områder der det kun er 
stiadkomst til hytter. Prosjektet «Bærekraftig fritid» har som mål å stimulere til bærekraftig 
energibruk, innovative løsninger for fritidsbebyggelse og etablering av bilfrie bolig og 
fritidsområder med fellesløsninger.  
 
Status for 2019 
I dag er det enkelte hyttefelt som ikke har adkomst med bil på vinterstid, og noen eldre 
hytteområder har fellesparkering og sti opp til hytta. I nye planer i dag er det krav til 
vegadkomst med bakgrunn i bl.a. brannsikkerhet. Bestemmelser i nylig vedtatt arealplan har 
parkeringskrav til fritidsbebyggelse. Dette for å unngå parkeringskaos i perioder med høyt 
trykk som påske og vinterferie. Krav om vegadkomst og parkering gjør at det er vanskeligere 
å tilrettelegge for bilfrie løsninger.  
 
Framdrift for perioden 2020-2030 

 Vurdere om det er behov og mulighet for å endre praksis på enkelte områder, f.eks. bli 

strengere på å gi dispensasjon eller planendring for adkomst.  

 Rullering av kommuneplanens arealdel i 2023 –her bør en undersøke om det er behov 

for å endre bestemmelser og retningslinjer, f.eks. angående parkeringskrav. 

 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune skal ha en bærekraftig fritidsbebyggelse.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 28 

OPPDAL KOMMUNE SINE NYBYGG OG REHABILITERINGSPROSJEKTER 

VURDERES MINIMUM FOR EN 0-HUS-STANDARD (PASSIV-HUS) 

Bakgrunn 
Tek17 –standarden er utgangspunktet for byggeprosjekter i kommunesektoren. O-hus-
standard og + -hus er ikke benyttet. Å bygge for framtida, vil medføre større trykk på klima- 
og miljøvennlig byggeplasser, materialbruk (livsløpsvurdering), energieffektivisering og egen 
energiproduksjon, samt smarthus-teknologi. Fra statlig hold oppfordres kommunesektoren til 
å modernisere byggeprosjektene ved å benytte tilskuddsordningen Klimasats. Til dette 
arbeidet er det nødvendig at kommunen selv har klima -, energi- og miljøambisjoner på feltet 
og ønsker å gå foran som et eksempel. Miljøfyrtårnsertifisering innebærer også større 
engasjement rundt bærekraftige kommunale bygg. (Energisparekontrakter kan også være 
en måte å løse noe av utfordringene på).  
 
Status for 2019 
I dag benyttes Tek 17, og det er ingen konkrete byggeprosjekter eller Klimasats-søknader 
under forberedelse, men det er gjort noe.  

 Sak i kommunestyret 26. juni med vedtak: «Ved innkjøp til drift og investeringer skal 

klima- og miljøhensyn vurderes. Oppdal kommune foretrekker miljøsertifiserte 

leverandører og produkter i kommunale innkjøp». Dette støtter Klimasats-søknader.  

 Vinduene i rådhuset er skiftet ut sommeren 2019, noe som vil gi utslag på energibehovet 

og kostnadene. 

 Det er foreslått en investering på 12. mill. kroner til rehabilitering av bygg fra 2020 og 

økte driftsmidler til vedlikehold av bygg.  

 Det er planlagt en investering på 2,4 millioner kroner for å restaurere taket på rådhuset. 

 Det er forslag om oppgradering av Drivdalen skole, blant annet ventilasjonsanlegg.  

 

Framdrift i perioden 2020-2030 

Nye bygg planlegges som passivhus fra 2020. 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune legger til rette for bærekraftige bygg og klimavennlige og 
energieffektive bo- og bygge-former.  
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TILTAK 29 

VANNBÅREN VARME VURDERES I ALLE KOMMUNALE NYBYGG OG 

REHABILITERINGSPROSJEKTER 

Bakgrunn 
Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, og som sirkulerer i bygget via 
rør i gulv eller gjennom radiatorer. Det vannbårne systemet gir en jevn varme. Dette 
systemet muliggjør fleksibilitet i energiforsyningen til oppvarming, herunder lokale, kortreiste 
energiløsninger.  
 
Status for 2019 

 Det finnes allerede lokale biobrenselanlegg med vannbåren varme, også ved den 

videregående skolen i Oppdal.  

 I arbeidet med handlingsplanen for 2020-2023, ble det foreslått å gjennomføre tiltak 3 i 

kommunedelplan for klima- og energi: En samlet utredning om muligheter og bruk av 

fornybar energi og klima- og energivennlige løsninger i Oppdal.  Dette er et svært viktig 

tiltak, som legger premisser for mange ulike tiltak i planen, også for fellesløsninger for 

bruk av vannbåren varme.   

For perioden 2020-2030 
Tiltak 3 i kommunedelplan for klima- og energi innebærer en samlet utredning om muligheter 
og bruk av fornybar energi og klima- og energivennlige løsninger i Oppdal.  Dette er et svært 
viktig tiltak, som legger premisser for mange ulike tiltak i planen. Derfor er det svært viktig at 
tiltaket gjennomføres så snart som mulig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune legger til rette for bærekraftige bygg og klimavennlige og 
energieffektive bo- og bygge-former.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 30 

OPPDAL KOMMUNE ERSTATTER BRUK AV OLJE TIL OPPVARMING I 

KOMMUNALE BYGG MED FORNYBARE ALTERNATIVER INNEN 2020 

 
Bakgrunn 
Her vises det foreløpig til tiltak 3.  
 
Status for 2019 
Det benyttes per i dag biodiesel på de anlegg vi har til beredsskapssammenheng. 
 
Framdrift for perioden 2020-2030 
Her vises det foreløpig til tiltak 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune legger til rette for bærekraftige bygg og klimavennlige og 
energieffektive bo- og bygge-former.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 31 

OPPDAL KOMMUNE INNFØRER BEDRE ENERGISTYRING VED AT ALLE 

KOMMUNALE BYGG ER TILKNYTTET ET SENTRALT STYRINGSANLEGG 

Bakgrunn 
Moderne energistyringsanlegg gir bedre energistyring. Bruk av denne typen teknologi er 
derfor en fremtidsrettet investering.  
 
Status for 2019 
De aller fleste bygg har dette i dag, spesielt offentlige formålsbygg. I eksisterende bygg er 
det vanskeligere å få til dette, og må tas inn ved større renovering. Det må derfor settes av 
midler til dette og det bør være dedikert personell til å drifte systemet.  
 
Ønsket tilstand er at alle formålsbygg skal kunne håndteres ved sentral driftskontroll med 
energistyring.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Sentral driftskontroll prioriteres etablert ved renovering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune legger til rette for bærekraftige bygg og klimavennlige og 
energieffektive bo- og bygge-former.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 32 

ALL GATEBELYSNING SKAL VÆRE ENERGIVENNLIG (LED OG LAVENERGI) 

Bakgrunn 
I dag finnes det energieffektive løsninger for gatebelysning, blant annet bruk av LED-lamper. 
Oppdal kommune bytter ut de de gamle løsningene kontinuerlig når det er tid for utskifting.  
 
Status for 2019 
I dag er det lite LED-armatur, det kommer bare ved nye anlegg. Det er omtrent 1000 gatelys 
i Oppdal.  
 
Til handlingsplanen for 2020 ble det foreslått: Investering på 300.000 kroner per år i 2020 - 
2023 for å bytte ut nedslitt gatelysmateriell (stolper, fundament, armatur og kabler) på deler 
av nettet. En gradvis oppdatering til LED-armaturer er også tenkt gjennomført med disse 
midlene. Driftsbudsjettet dekker i hovedsak kun årlige strømkostnader og mindre 
vedlikehold.  
 
En ønsket tilstand er at all energikrevende armatur byttes ut med LED.  
 
Framdrift i årene 2020-2030 
Gatelysmateriellet må skiftes ut og erstattes med energieffektive løsninger i løpet av første 
del av perioden. For 2020 er det søkt tilskuddsmidler til etablering av gatelys i Luvegen. 
 
Høsten 2019 ble det anskaffet nye gatelys med LED-armatur i Mellomvegen.  
 
 
 
 
  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune legger til rette for bærekraftige bygg og klimavennlige og 
energieffektive bo- og bygge-former.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 33 

OPPDAL KOMMUNE STIMULERER TIL ENERGISMARTE BYGG VED NYBYGG OG 

RENOVERING AV PRIVATE BOLIGER, OG TILRETTELEGGER FOR LØSNINGER 

MED EGENPRODUSERT OG FORNYBAR ENERGI 

Bakgrunn 
Energisparing og egenproduksjon av energi i bygg har skutt fart. Utbyggingsprosjektene i 
Oppdal krever energi, behovet for lading av kjøretøy vil kreve nye typer energiløsninger, osv.  
 
For hovedombygging og tiltak i eksisterende byggverk skaper byggteknisk forskrift (TEK17) 
et godt grunnlag for mer energieffektive bygg. Energisparing er lønnsomt både i nybygg og 
ved rehabilitering, også for bygninger som bare er 10 år gamle. Det er også etablerte 
tilskuddsordninger for både private og kommunale prosjekt som kan bidra til å bygge 
energismarte bygg. 
 
Status for 2019 
Per 2019 er fornybare energikilder som sol og vind i mindre utstrekning benyttet i Oppdal. 
Noen boliger/fritidsboliger/gårdsbruk har solceller.  
 
TEK 17 § 14-4 tredje ledd, b, setter krav til skorstein. Særlig for bolig og fritidsbolig blir dette 
tiltaket benyttet, og vedfyring er mye benyttet som bioenergi i både boliger og fritidsboliger i 
Oppdal. Mange velger også vannbåren varme i eneboliger. 
 
Per i dag finnes det få gode løsninger for lagring av energi tilknyttet bolig- og 
fritidseiendommer. For større byggverk finnes det batteriløsninger, og grunnvarmebrønner 
kan benytte kjøleenergi om sommer som varmelager. Flere forskjellige lagringssystemer er 
under utvikling/forskning. 
 
Framdrift i perioden 2020-2030 

 Oppdal kommune vil i oppstartsmøter og forhåndskonferanser etter plan- og 

bygningsloven gi opplysninger om muligheter og tilskuddsordninger for å oppnå 

energismarte bygg.  

 Oppdal kommune kan også stille krav til eksempelvis vannbåren varme, eller annen 

fornybar energibruk i reguleringsplaner. Dette kan være særlig aktuelt for 

sentrumsområdene hvor effektene er store.  

 For å kunne yte god veiledning til utbyggere samt stille hensiktsmessige krav i 

reguleringsplaner, er det nødvendig med kompetanseheving innenfor området. 

 Oppdal kommune går foran ved å beregne nybygg og prosjekter for rehabilitering til 

passivhus-standard eller bedre.  

 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune legger til rette for bærekraftige bygg og klimavennlige og 
energieffektive bo- og bygge-former.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 34  

OPPDAL KOMMUNE VURDERER ØKT MATERIALGJENVINNING AV TREVIRKE (I 

STEDET FOR FORBRENNING).  

Bakgrunn 
Materialgjenvinning er et tema som det settes større fokus på nå, og det er nødvendig å se 
på alternativer til forbrenning.  
 
Status for 2019 
Alt ubehandlet trevirke går til energiproduksjon i dag (blandet med behandlet trevirke).  
 
Det ville være ønskelig at det var bedre løsninger for mottak av sorterte fraksjoner av 
tilstrekkelig kvalitet.  
 
Det er ønskelig at bedre løsninger kommer med etablering av ReMidt i 2020.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Det viktigste er at sentrale myndigheter setter krav til byggenæringen om sortering og 
gjenvinning.  
 
Oppdal kommune informerer ReMidt om Oppdal kommunes målsetninger/klimatiltak, og 
oppfordrer ReMidt til å utrede mulighetene for materialgjenbruk av treverk. 
 
 
 
  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 35 

DET OPPRETTES SORTERINGSORDNING FOR MATAVFALL I 2020 

Bakgrunn 
Oppdal kommune har, gjennom deltakelse i NIR, hatt i overkant av 26 % gjenvinningsandel. 
Det er forholdsvis lavt i forhold til en europeisk og nasjonal ambisjon om 65 % material-
gjenvinning i 2035. Det å sortere ut matavfall var en del av ordningen tidligere, men dette ble 
avviklet.  
 
Status for 2019 
Oppdal kommunestyre vedtok å gå inn i ReMidt fra 2020. Dette er et avfallsselskap for et 
større område, som gir mulighet for stordriftsfordeler når det gjelder gjenvinning.  
 
Framdrift for perioden 2020-2030: 
ReMidt tar sikte på å få gjeninnført sortering av matavfall i løpet av høsten 2020. 
 
Oppdal kommune har begynt å planlegge hvilke av Oppdal kommunes egne 
enheter/avdelinger det kan være naturlig å sortere matavfall. I tillegg bør det kartlegges 
hvordan dette rent praktisk skal utføres, slik at det er bare å iverksette når 
nedstrømsløsningene er på plass. Dette ses på som en del av miljøfyrtårnsertifiseringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
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TILTAK 36 

FORBRUK OG AVFALL ER TEMA I BARNEHAGER OG SKOLER GJENNOM 

LÆREPLANENE.  

Bakgrunn 
Det å forstå konsekvensene av forbruk er svært vesentlig for å kunne ha en praktisk 
tilnærming til forekomsten av menneskeskapte klimagassutslipp og behov for 
klimatilpasning. Det er forbruk som genererer begge deler, herunder også avfall og 
avfallshåndtering. Vi er derfor også straks over på sirkulær økonomi. Dette er 
grunnleggende kunnskap for å kunne tenke nytt om menneskelig atferd med tanke på 
innovasjon og utvikling for bedre løsninger for framtida.  
 
Status for 2019 

Både rammeplan for barnehagen og nytt læreplanverk for skolen som trer i kraft skoleåret 
2020/21 har Bærekraftig utvikling som et av tre tverrfaglige tema. Barnehagen og skolen har 
en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. 
Temaet integreres i skolens fagplaner og barnehagens fagområder. 

Det er potensial å ta i bruk opplegg rundt dette, ved at elevene studerer dette nærmere i sin 
egen hverdag i Oppdal. Det fins gratis undervisningsopplegg ferdige til alle trinn gjennom 
LOOP Miljøskole. 
 
I 2019 var bærekraftig utvikling et av temaene på en planleggingsdag for alle lærere i 
Gauldalsregionen. 
 
Barn i barnehager og skoler deltar i daglig kildesortering. I ulike prosjekt i Kunst og håndverk 
benyttes avfallsprodukter som ressurs. 
 
Framdrift for perioden 2020 -2030 
 
Barnehagene og skolene utvikler og gjennomfører undervisningsopplegg i tråd med  
Rammeplanen og Læreplanverket. Ferdige undervisningsopplegg som LOOP miljøskole 
prøves ut. 
Skoler og barnehager kobler seg på tiltak 40 «Nei til uadressert reklame» 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 37 

MATSVINN SKAL MINIMERES I KOMMUNAL SERVERING  

Bakgrunn 
I Norge kaster vi 385 000 tonn mat fra matindustri, dagligvarehandel, hotell, kantine og hos 
forbruker (2017). Tall fra kartlegginger har vist at matsvinn i store deler av matbransjen er 
redusert med 13 % fra 2015-2017. For første gang reduseres klimafotavtrykket og det 
økonomiske tapet i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 % (Matvett). Oppdal 
kommune har større og mindre serveringssteder i sin virksomhet. Det er grunn til å ta fatt på 
kommunens del av ansvaret for å minimere matsvinn.  
 
Status for 2019 
Det er ingen oversikt over matsvinn i Oppdal kommune sine serveringssteder i dag, og heller 
ingen oversikt over hva potensialet for forbedring er.  
 
Barnehager/skoler/SFO: 
Måltidsituasjoner er en læringsarena, der barn lærer, kjenne etter når man er mett, ikke forsyne 
seg med mer enn en orker osv. Kunnskap og holdninger til matsvinn, respekten for mat og de 
som produserer den er viktig. Kommunale barnehager har gjennom Miljøfyrtårn prosjektet hatt 
fokus på matsvinn, egen avfallsbøtte for avfall som veies. Tiltak for å redusere matsvinn i 
hverdagen har redusert matsvinnet. Egen kokk/kjøkkenansvarlig kan redusere matsvinnet 
ytterligere. Aune SFO har hatt fokus på matsvinn, og har veldig lite matsvinn. Egen 
kjøkkenansvarlig som har oversikten på alt som rører seg på kjøkkenet som varebestilling, 
matlaging og mathåndtering. Dette er en viktig forutsetning for å minimere matsvinn.  

 
Oppdal helsesenter:  

 Matservering fra kjøkken Oppdal helsesenter 

 Oppdal helsesenter: Tørrmat – brettservering. Lunsj – brett og/eller bulk servering 

varmmat. Middag – bulkservering varmmat. 

 Sanatelltunet: Middag bulk, kok/kjøl, for oppvarming lokalt. Kolonial for produksjon av 

øvrige måltider 

 Boas: Middag – bulkservering varmmat. 

 Matutbringning hjemmeboende: Kok/kjøl enkeltporsjoner for oppvarming hjemme. 

Matsvinn: 
Det ble gjennomført en kartlegging i november 2017. Den viste at det var forholdsvis stor 
variasjon av rester fra dag til dag, noe som gjør det vanskelig å treffe eksakt med 
matmengde/porsjonsstørrelse. Det vil være viktig at kjøkken får jevnlige tilbakemeldinger 
angående mengder, slik at vi blir i stand til å regulere matmengde etter behov.  
 
Framdrift for perioden 2020-2030 

 Kartlegging av serveringssteder og former for matservering, samt tiltak mot matsvinn.  

 Skoler og barnehager prøver ut mulighetene for samarbeid med butikker om 

klimasmart måltid.  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 38 

FREMMER BEDRE SORTERING OG LEVERING AV NÆRINGSAVFALL, INKLUDERT 

PLASTSORTERING 

Bakgrunn 
Når det gjelder avfall fra byggeaktivitet (nybygg, rehabilitering og riving), var det 1,9 millioner 
tonn i Norge i 2017. Tilsvarende fra tjenesteytende næringer var 2,25 millioner tonn og 0,9 
fra industrien i 2015 (SSB).  
 
Næringsavfall er næringslivet selv sitt ansvar og i Oppdal er det leveringsordninger til flere 
aktører i dag. Landbruksavfall håndteres av landbruket selv der flere aktører kan ta imot 
landbruksplast og Veglo har hatt årlige innsamlingsaksjoner av farlig avfall rundt i 
kommunen.  
 
Det er ennå utfordringer med å håndtere hardplast, som ulike typer kanner som brukes i 
landbruket. Det har vært en panteordning, men som er avviklet fordi den ikke fungerte. Det 
er ennå behov for bedre løsninger. 
 
Lokal bålbrenning er en utfordring. Dersom levering hadde vært gratis, ville mer kunne 
komme i sirkulasjon.   
En ønsket tilstand er at alt avfall leveres på rett plass og benyttes på en miljøvennlig måte.  
 
Status for 2019 
Våren 2019 hadde Oppdal kommune dialogmøte med bygg-bransjen om avfallshåndtering 
på byggeplasser. Det var Miljøgjenvinning AS som gjennomgikk hvordan avfall skal 
håndteres.  
 
Landbruket selv i samarbeid med Miljøgjenvinning AS hadde innsamlingsaksjoner for plast 
og metall både vår og høst i 2019. Svært mange har henteavtale med Franzefoss AS. 
 
Oppdal kommune har de siste åra hatt fokus på håndtering av landbruksplast ved kontroll og 
i dialog med landbruksnæringa.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Det bør legges opp til mer tilsyn for at flere tar ansvar for god håndtering av næringsavfall.  
Mulighet for sortering av avfall på byggeplasser.  
Ryddeaksjon i Drivavassdraget i samarbeid med Sunndal kommune m.fl. 
ReMidt har et eget næringsselskap, som tar over tilbudet Oppdal kommune tidligere hadde 
med mottak og innhenting av avfall fra næringskunder i Oppdal. ReMidt informeres om 
klimatiltakene som berører deres ansvarsområder. 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 39 

OPPRETTING AV ORDNINGER MED REDUSERT RENOVASJONSAVGIFT ELLER 

TILSKUDD TIL PRIVATE HUSHOLDNINGER VED AVFALLSREDUSERENDE TILTAK, 
SOM KOMPOSTERING ELLER BRUK AV TØYBLEIER 

Bakgrunn 
Oppdal kommune er nå i ferd med å overføre hele ansvaret for renovasjon til et 
interkommunalt selskap, ReMidt IKS fra 2020. Selskapet har et befolkningsgrunnlag på 
130.000 innbyggere og utfører tjenester for 17 kommuner. Oppdal kommune vil nyte godt av 
sammenslåingen og de løsningene for resirkulering, gjenbruk og andre tiltak som da vil bli 
mulig i det nye selskapet.  
 
Det er lagt opp til innføring av kildesortering av matavfall fra 2020.  
 
Status for 2019 
Oppdal kommunestyre har enstemmig vedtatt tilslutning til det nyopprettede ReMidt IKS.  
 
Framdrift i årene 2020-2030 
Innføring av ordninger som fremmer reduksjon av avfallsmengder, gjenvinning og gjenbruk 
og klima- og miljøvennlige løsninger.  
 
Det tas sikte på å få vedtatt en felles renovasjonsforskrift for hele ReMidt-området i løpet av 
våren 2020. I denne forskriften er det lagt opp til en reduksjon i avfallsgebyr hvis man velger 
å kompostere matavfallet sitt selv. Det er ikke konkrete planer om tilskudd for bruk av 
tøybleier. 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 40  

DISTRIBUERE «NEI TAKK TIL UADRESSERT REKLAME» - KLISTREMERKE TIL 

INNBYGGERNE.  

Bakgrunn 
Forbruk er den viktigste driveren til klimagassutslipp. Det er derfor et poeng å se på alle 
mulige løsninger for endret forbrukeratferd. Det kan også være enkle tiltak som «Nei takk til 
uadressert reklame» -klistrelapp på postkassa.  
 
Status for 2019 
Det er mulig å få klistremerket «Nei til uadressert reklame» gratis på posten.  
 
Framdrift for perioden 2020-2030 
Det kan være relevant å kombinere dette tiltaket med tiltak 36, tema forbruk i barnehager og 
skoler.  
 
Det spilles inn forslag til ReMidt om at de kan vurdere å sende ut informasjon om 
avfallsreduserende tiltak, bl.a. å reservere seg mot uønsket reklame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 41  

FØLGER OPP NY FORSKRIFT OM HÅNDTERING AV GUMMIGRANULAT PÅ 

KUNSTGRESSBANENE INNEN 2023.   

Bakgrunn 
Gummigranulat på avveie fra kunstgressbaner er en forurensingsutfordring og har kommet 
høyt på dagsorden gjennom kunnskapen om mikroplast i naturen. Den største utfordringen 
oppstår ved vinterdrift av banene. Snøen brøytes og freses ut av banen og granulatet blir 
liggende der det lander til snøen smelter. Over 1500 tonn havner på landsbasis hvert år på 
avveie i naturen 
 
Status for 2019 
Midtbygda oppvekstsenter har ny kunstgressbane med såkalt miljømatte, uten granulat. 
Ønsket tilstand er at det ikke brukes gummigranulat på banene eller at det ikke kommer på 
avveie.  
 
Framdrift i perioden 2020-2023 
Kartlegging av alternative metoder og muligheter. Nye løsninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 42  

OPPDALS INNBYGGERE OPPFORDRES TIL Å BENYTTE MILJØVENNLIGE 

GJENBRUKBARE HANDLENETT NÅR DE HANDLER I BUTIKKENE.   

Bakgrunn 
Det er ønskelig at det benyttes så lite oljeprodukter som mulig og at plast på avveie i naturen 
minimeres. Folk oppfordres derfor til å benytte gjenbrukbare handlenett. Nå er det også slik 
at mye av denne fraksjonen av avfall tas hånd om i renovasjonssystemene, og det er ikke så 
stor andel som havner som herreløst avfall i naturen.  
 
Det finnes allerede mange ulike løsninger for handlenett i butikkene. Bomullsproduksjon er 
svært ressurskrevende. Det er imidlertid polyester, et annet oljeprodukt, som kommer best ut 
totalt sett (nrk.no). Det viktige er at alle typer handlenett gjenbrukes flest mulig ganger. 

 
 
Status for 2019 
Det er allerede mange ulike typer løsninger for handlenett i butikker i Oppdal. Det er innført 
plastposeavgift til Handelens miljøfond. Likevel bruker nordmenn i snitt 180 plastposer pr 
innb./år – helt klart på topp i Europa. EU vedtok i 2015 et direktiv som pålegger landene å 
redusere plastposebruken til 40 poser pr innb/år innen 2025. 
 
Framdrift i perioden 2020 - 2030 
Tiltaket kombineres med tiltak 36 om tema forbruk i barnehager og skoler.  
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=Handlenett&mediaId=23448
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TILTAK 43  

OPPDAL KOMMUNE PRIORITERER NABOBRUK VED BORTLEIE ELLER SALG AV 

LANDBRUKSJORD  

Bakgrunn 
Av praktiske og økonomiske grunner og også av klimahensyn, er det ønskelig at all utleid 
dyrkajord leies ut til nabobruk i aktiv drift, med 10-årige avtaler. Det bør foretas en konkret 
vurdering av kjøreavstand og de utslipp dette medfører ved inngåelse av alle nye 
jordleieavtaler. Kommunen bør vedta et «tak» for hvor mye utslipp som kan tillates. Dersom 
avstanden / utslippene er for store, fatter kommune vedtak om at avtalen ikke kan 
godkjennes.  
Ved salg må avstanden mellom tilleggsjord og tunet på hovedbruket tillegges stor vekt i 
saksbehandling etter jord- og konsesjonslov. Dette synliggjøres og vurderes i 
saksframlegget. Her bør det tas inn hensyn til nye lavutslippsløsninger på traktormarkedet.  
 
Status for 2019 
Oppdal kommune er i dag lite aktiv i forhold til å fremme nabobruk ved bortleie eller salg av 
landbruksjord. Kommunen mottar leieavtaler og samtykker stort sett «stilletiene». Kun i 
«ekstreme» tilfeller følges avtaler opp, der avstanden mellom leiejord og hovedbruk er for 
stor. Ved salg tillegges avstand mellom tilleggsareal og hovedbruk vekt, det vil si 
delingssaker og konsesjonssaker.  
 
For perioden 2020-2030: 
 
Leie:  

 2020: Oppdal kommune setter et «tak» for hvor stor avstand / hvor store utslipp som kan 

godkjennes. Det vil si å sikre lave klimagassutslipp og samtidig sikre at jorda drives.  

 2021: «Taket» praktiseres ved godkjenning av leieavtaler. (Oppfølging av å få inn alle 

avtaler). 

 2020-2030: Informasjonsarbeid om forhold rundt utslipp og kostnader ved transport. Vise 

til gode eksempler på nabosamarbeid.  

Salg: 

 Utslippsberegning i delingssaker etter jordlova og konsesjonssaker på tilleggsareal fra 

og med 2020.  

 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune fremmer god agronomi og et klimasmart landbruk.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 44  

OPPDAL KOMMUNE VURDERER KLIMA I ALL VEILEDNING OG 

SAKSBEHANDLING (SMIL-MIDLER, DRENERING, NYDYRKING, 
JORDLOVSSAKER) 

Bakgrunn 
Før kommunedelplan for klima og energi 2019-2030 ble vedtatt var det ikke gjort 
beregninger av konsekvenser for klimaet på enkeltsaksnivå i Oppdal kommune. En utvikling 
er i gang med etablering av ulike typer verktøy for å foreta slike beregninger. Det er en 
ambisjon at Oppdal kommune tar i bruk løsninger for å foreta slike beregninger og etterspør 
løsninger som ennå ikke finnes. 
 
Status for 2019 
I 2019 har administrasjonen arbeidet med å lære og å teste ut et nytt verktøy utviklet av 
Miljødirektoratet for beregning av klimagasskonsekvenser av arealbruksendringer. Denne 
beregningen ble høsten 2019 tatt inn i saksutredningen i reguleringsplansaker, og i 
søknader om godkjenning av plan for nydyrking.  Ei enkel vurdering av klimaeffekten ved 
tiltaket blir også gjort ved behandling av søknader om dreneringstilskudd, uten at det per 
dato finnes noe beregningsverktøy for disse tiltakene. 
 
Saksbehandlere i den kommunale landbruksforvaltningen har deltatt på kurs og 
videreutdanning for å øke kunnskapsnivået om klimagasser i landbruket, og hvilke tiltak som 
kan gjennomføres for å redusere klimagassutslippene fra landbruket. 
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Det utvikles bedre praksis etter hvert som det kommer nye eller bedre måter å framskaffe tall 
på. Miljødirektoratet har blant annet utviklet et nytt verktøy for å beregne klimaeffekten ved 
endra gjødsellagringssystem for husdyrgjødsel. Oppdal kommune ønsker å teste ut dette 
verktøyet i 2020 for å kunne bruke det ved veiledning i bruksutbyggingssaker, og i 
forbindelse med fagmøter.  
 
Gjennom fjellandbrukssatsingen har Oppdal og Rennebu kommuner fått tilskudd til 
delprosjektet «klimasmart fjellbonde». Norsk landbruksrådgivning, Trøndelag skal være 
prosjektleder. Gjennom dette delprosjektet vil det i løpet av 2020 bli igangsatt en møteserie 
med fagdager og markdager med fokus på jord. Stikkord vil være veiledning av bøndene på 
gjødselhåndtering, jordpakking, teknikk mm.    
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune fremmer god agronomi og et klimasmart landbruk.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 45  

OPPDAL KOMMUNE SKAL FREMME SKOGFORYNGELSE OG UNGSKOGPLEIE 

FOR Å FANGE OG LAGRE KARBON 

Bakgrunn 
Skog i god vekst fanger opp og lagrer mye karbon gjennom fotosyntesen. Derfor er det 
mange tiltak i skogbruket som kan fremme karbonfangst. Bruk av tre i bygg bidrar til 
langtidslagring av karbon.  
 
Foryngelsesplikten er hjemlet i lov om skogbruk. Alle hogstflater skal forynges innen en frist 
på 3 år etter hogst. Fristen for forynging kan utsettes til 5 år der det ut fra klimatiske og 
lokale forhold er forsvarlig. I tillegg er det ønskelig med økt fokus på ungskogpleie, for å 
skape et grunnlag for gode vekstvilkår og kvalitetsskog. Det er mulig å søke tilskudd til 
skogkulturtiltak for å forynge skogen etter hogst, ungskogpleie m.m. I tillegg er det lovpålagt 
at skogeier som avvirker skog skal sette av mellom 4-40% av bruttoverdien ved salg av 
tømmer og biobrensel. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for å finansiere tiltak 
i skogen sin med sikte på en bærekraftig forvaltning av skogressursene. 
Kommunens oppgave i dette er å informere og stimulere til at tilskuddsmidlene tas i bruk, å 
gjennomføre forvaltningspålagt foryngelseskontroll  og utbetale skogfondsmidler når 
skogeier søker om dette. Kontrollsystemet innebærer uttrekk av alle avvirkede flater for 
kontroll av foryngelse etter 3 år. Skogeiere følges opp etter kontrollen. I tillegg til uttrekk 
gjennom forvaltningskontrollen har Oppdal kommune i samarbeid med de andre 
kommunene i Gauldalen et eget «Foryngelses-prosjekt» gjennom LENSA-Gauldalen. 
Gjennom prosjektet blir alle hogde flater kontrollert 3 år etter hogst. Prosjektet har midler 
fram til 2021. 
  
Status for 2019 
I 2019 fikk Oppdal kommune tildelt 80 000,- i midler til skogkulturtiltak fra fylkesmannen. 
Forhold som kommunen ikke har kontroll over gjorde at det ikke ble gjennomført tiltak for 
foryngelse i Oppdal i 2019. Det manglet blant annet skogplanter for vår vekstsone, samt at 
Allskog prioriterte foryngelse av større areal i andre kommuner fremfor Oppdal. Det ble 
heller ikke søkt om midler til andre skogkulturtiltak i 2019. 
 
 I perioden 2020-2030 vil det være aktuelt å: 

 Tilby motorsag- og ungskogpleiekurs. 

 Fremme forslag om at prosjekt «Foryngelse og ungskogpleie» videreføres etter 2021. 

 Foreslå «skogbruk og klima» inn på programmet på Fjellandbrukskonferansen i 2020.  

 Undersøke muligheter for skogbruk som valgfag i ungdomsskolen – 1 dag med planting, 

med mer. 

 I daglige rutiner å informere om foryngelsesplikten, tilskuddsordningen, foreta kontroll og 

resultatkartlegging.  

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Oppdal kommune fremmer god agronomi og et klimasmart landbruk.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 46  

OPPDAL KOMMUNE GJENNOMFØRER OVERORDNET RISIKO- OG 

SÅRBARHETSANALYSE JAMFØR GJELDENDE BESTEMMELSER 

Bakgrunn 
Kommunene er pålagt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er utviklet nye 
verktøy for å inkludere klima i dette arbeidet. Risiko og sårbarhetsanalyse er et svært 
vesentlig grunnarbeid som gir et bedre beslutningsgrunnlag i ulike typer saker. Oppdal 
kommune har allerede innarbeidet en praksis når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalyser. 
 
Status for 2019 
Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse revideres og oppgraderes med temaer innenfor 
klima (Norsk klimastiftelse og Kommunalbanken Norge, 2019). Verktøy for risikovurdering 
med utgangspunkt i klimaendringer er nokså nytt og tilgjengelig på nett: 
https://klimarisiko.kommunalbanken.no/ 
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Risiko- og sårbarhetsanalysen revideres i hht. Forskrift om kommunal beredskapsplikt: § 6. 
Oppdatering/revisjon 
  
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. 
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 
11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
 
Arbeidet er oppstartet i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har god oversikt over- og kunnskap om konsekvenser av 
klimaendringene.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 

https://klimarisiko.kommunalbanken.no/
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA711z2D4
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA711z2D4
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TILTAK 47  

NÆRINGSAKTØRER OG EIENDOMSUTVIKLERE OPPLEVER Å BLI MØTT MED 

KOMPETANSE OG RIKTIGE KRAV TIL KLIMA OG ENERGI I FORBINDELSE MED 

PROSJEKTER OG SØKNADER.  

Bakgrunn 
Oppdal kommune har en stab med variert kompetanse for å møte de ulike utfordringene 
innenfor klima og energi. Kommunen har en bredt forankret kommunedelplan for klima og 
energi og god hjelp i nettverk med fylkeskommunen og fylkesmannen.  
 
Status for 2019 
Når det gjelder bygg, er det ingen særskilte krav til kompetanse, men kompetansen som 
finnes, dekker godt minimumskravene som benyttes innen bygg (TEK 17).  
 
Det er ønskelig at tiltakene i kommedelplan for klima og energi følges, med egen vurdering 
av tiltakene i byggesak.  
 
Oppdal kommune selv går foran som et godt eksempel, og etablerer egne, bærekraftige 
bygg som passivhus eller plusshus, som er utover minstekravene. Kommunen benytter 
tilskudds- og /eller låneordninger som tilbys for å få til dette.  
 
Etter hvert som kompetansen øker, må nye krav forankres politisk og inngå i prosjekter og 
søknader. Kompetanse må forankres bredt i enhetene.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Tiltaket knyttes til eksisterende planrutiner i kommunen. Krav i planer følges opp i vedtak og 
tilsyn. 
 
Viktig å ha framdrift i kompetanseheving og involvering.  
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har god oversikt over- og kunnskap om konsekvenser av 
klimaendringene.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 48  

OPPDAL KOMMUNE UTNYTTER KOMPETANSE OG TILSKUDDSMIDLER FRA 

SEKTORMYNDIGHETENE INNEN KLIMATILPASNING  

Status for 2019 
Oppdal kommune er i en startfase når det gjelder å satse på tiltak innen klimatilpasning. 
Enkelte ting er imidlertid allerede under gjennomføring eller gjennomført:  
 Flomfarekart og skredfarekart er innlemmet i kommuneplanens arealdel. Hensyns-

soner med sikring mot bekker og vassdrag legges inn i regulerings-planer. 

 Vestre  flom-veg er under bygging.  

 

Framdrift for perioden 2020-2030 
 Det er svært viktig at videre etapper av vestre flom-veg fra RV70 til Gamle Kongeveg 

blir bygget raskt slik at det blir samlet opp mest mulig flomvann i den nye flomvegen. 

Østre flomveg er foreslått gjennomført etter 2022, for å avlaste overvannssystemet i 

østre del av Oppdal sentrum. 

 

 Fortsatt deltakelse i nettverk lavutslipp og nettverk klimatilpasning for å øke 

kompetansen intern i kommunen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har god oversikt over- og kunnskap om konsekvenser av 
klimaendringene.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 49 

OPPDAL KOMMUNE GJENNOMFØRER KARTLEGGING AV KRITISKE PUNKT FOR 

FLOM OG SKRED I BEKKER OG VASSDRAG (FORUTSATT STØTTE FRA 

TILSKUDDSORDNING FRA NVE).  

Bakgrunn 
Som svært mange andre kommuner i landet, har Oppdal kommune erfart hendelser ved 
flom, skred og isgang, der en har sett at det kan være viktig å ha oversikt over punkter som 
kan gi opphav til skader ved ekstremværhendelser. 
 
Status for 2019 
Kritiske punkt er tekniske inngrep: bruer, kulverter, stikkrenner, lukka bekker og andre 
inngrep som innsnevrer bekkeløpet/vassdraget slik at kapasiteten reduseres. 
 
Kritiske punkt er også naturgitte forhold: innsnevring av bekke- /elveløp, erosjonsutsatte 
punkt og strekninger, grunne parti pga. masseavlagring, bekkeløp som ligger høyere enn 
terrenget på sidene, som for eksempel bekkevifter og vegetasjon i- og nær bekke- 
/elveløpet. I tillegg til områder med is-problemer. 
 
I 2019 benyttet kommunen muligheten til å søke tiltaksmidler og det ble fra NVE innvilget kr. 
200.000.- til en kartlegging av slike punkter. Konsulentfirmaet Asplan Viak har gjennomført 
oppdraget.  
 
Det er søkt tilskudd til å: 
 

 Vurdere hvilke områder med eksisterende infrastruktur langs bekker og bratte vassdrag 

som kan være utsatt for oversvømmelse – identifisere kritiske punkt. 

 Identifisere skadereduserende tiltak ifht kartlagte kritiske punkt. 

 

Det ble gjennomført kartanalyse og feltarbeid i august 2019, samt rapportering innen fristen 
10. oktober. Oppdal kommune rapporterte videre til NVE for utbetaling av tilskuddet. 
 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har god oversikt over- og kunnskap om konsekvenser av 
klimaendringene.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 50 

 

OPPDAL KOMMUNE FØLGER OPP KARTLEGGING AV KRITISKE PUNKT OG 

PROBLEMOMRÅDER VED STORE OVERVANNSMENGDER MED ANBEFALTE 

TILTAK I TRÅD MED HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2017-2025 

Bakgrunn 
I følge hovedplan for avløp og vannmiljø (Trøan, 2017), ligger Oppdal kommune i et 
værskille, og i forhold til klimaendringer er det tatt utgangspunkt i den delen som viser 
høyest økning i nedbør. Planen viser også til at det er samlet mye erfaring om 
overvannsystemet i Oppdal kommune og dets påvirkning fra vær og flomsituasjoner. 
Kapasiteten i eksisterende overvannsystem i Oppdal sentrum er for liten ved store 
avrenningssituasjoner. Overvann lekker inn på avløpssystemet og fører til oversvømmelse i 
spillvannssystemet.  
 
Fortetting fører til flere tette flater, som tak, parkeringsplasser og veger. Avrenningen øker 
dersom det ikke gjøres tiltak, som omtalt i «Tiltakskatalog for transport og miljø» (Statens 
vegvesen med fler. , u.d.). 
 
Status for 2019 
I dag foreligger det utredning om Ålma - sentrum - brannstasjonen. Utredning om kritiske 
punkter i bekker og bratte vassdrag er ferdig utarbeidet. De fleste tiltakene er på riksveger 
og fylkesveger og rapporten er oversendt Statens vegvesen. Vestre vannveg er under 
bygging.  
Ønsket tilstand er at alle utbyggere eller eiere av tiltak er bevisst på problemet med 
overvann og flom, og behovet for utvidelse av overvannsnettet, for å unngå flom. Dessuten 
at de viktigste tiltakene for flomsikring gjennomføres, som brua over Ålma ved Prøven, samt 
ved jernbanen og stikkrenner.  
 
Det er også ønskelig at kritiske punkt kartfestes og benyttes som informasjon ved all 
utbygging, plansaker, byggesaker og VA-saker. Det er behov for økonomi til gjennomføring 
av tiltak for å følge opp kartleggingen.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
I henhold til Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2025. 
 
Kommunalt anlegg: kontinuerlig utbytting og oppgradering.  
Strengere standard ved privat utbygging.  
 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har god oversikt over- og kunnskap om konsekvenser av 
klimaendringene.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 51 

OPPDAL KOMMUNE GJENNOMFØRER EN ANALYSE AV OVERVANNS-
LØSNINGENE I OPPDAL SENTRUM 

Bakgrunn 
I følge hovedplan for avløp og vannmiljø (Trøan, 2017), ligger Oppdal kommune i et 
værskille, og i forhold til klimaendringer er det tatt utgangspunkt i den delen som viser 
høyest økning i nedbør. Planen viser også til at det er samlet mye erfaring om 
overvannsystemet i Oppdal kommune og dets påvirkning fra vær og flomsituasjoner. 
Kapasiteten i eksisterende overvannsystem i Oppdal sentrum er for liten ved store 
avrenningssituasjoner. Overvann lekker inn på avløpssystemet og fører til oversvømmelse i 
spillvannssystemet.  
 
Fortetting fører til flere tette flater, som tak, parkeringsplasser og veger. Avrenningen øker 
dersom det ikke gjøres tiltak, som omtalt i «Tiltakskatalog for transport og miljø» (Statens 
vegvesen med fler. , u.d.). 
 
Status for 2019 
Ikke utført per i dag.  
 
Ønsket tilstand er at dette gjennomføres og at kommunen har bedre oversikt over og innsikt i 
overvannssystemet. Det trengs kanskje konsulenthjelp.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 
Det må vurderes om vi skal bygge opp en modell av overvannsnettet slik at vi kan simulere 
forskjellige scenarier selv eller leie inn ekstern hjelp til dette. Ettersom vi allerede har gjort 
samme jobben på vannledningsnettet tidligere har vi programvaren tilgjengelig uten ekstra 
kostnad. Om vi må leie inn hjelp fremmer vi dette for Handlingsprogrammet 2021-2024.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har god oversikt over- og kunnskap om konsekvenser av 
klimaendringene.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 



55 
 

 
KOMMUNEDELPLAN KLIMA OG ENERGI FOR OPPDAL KOMMUNE 2019-2030 | Årsrapport for 2019 

TILTAK 52 

OPPDAL KOMMUNE VURDERER ALLE PLANFORSLAG SOM BERØRER 

OVERFLATEVANN ELLER GRUNNVANN ETTER FASTSATTE MILJØMÅL I 

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING 

Bakgrunn 
De regionale vannforvaltningsplanene for Trøndelag og Møre og Romsdal er sentrale 
verktøy for å oppfylle vannforskriftens mål om helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannmiljøet og vannressursene våre. Vi skal ta vare på og sikre vannets kvalitet for framtida. 
Planene fungerer som et grunnlag for videre saksbehandling i alle saker der vann berøres i 
vannregionene, på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dersom retningslinjene fravikes, gir 
dette grunnlag for å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven. 
 
Miljømålene i vannforskriften er gitt etter grenseverdier for økologisk og kjemisk tilstand, og 
det er forvaltningsplanen som setter de endelige miljømålene for alle vannforekomster. For 
vannforekomster der det er fare for at miljømålene ikke nås, må det gjennomføres tiltak. 
Forebyggende tiltak for å unngå forverring av miljøtilstand er også aktuelt (Vannregion 
Trøndelag, 2015).  
 
Status for 2019 
NVE og Mattilsynet høres i saker som antas å ha betydning for vannforekomster. I 
planforslag som mottas skal det gjøres en vurdering av overvannshåndtering. I 
kommuneplanens arealdel, vedtatt juni 2019, står følgende bestemmelse:  
 
«Alle planforslag som berører overflatevann eller grunnvann skal vurderes etter fastsatte miljømål i 
regional plan for vannforvaltning».  

 
Framdrift i årene 2020-2030 

 Oppfølging av arealdel i videre plansaker.  

 Kunnskapsheving for å identifisere miljømålene og sette vurderingskriterier for hvordan 

vannforekomster skal tas hensyn til i planarbeid.  

 Vurdere å stille krav om å undersøke miljøkvaliteter til eventuelle vasstrenger ved 

reguleringsplanarbeid.  

 
 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har et godt flom-vern og en god håndtering av overvann med miljøvennlige, 
grønne løsninger. 

 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 53 

KREVE PLAN FOR HÅNDTERING AV VANN OG OVERVANN VED ALL UTBYGGING. 
LOKALE GRØNNE OG FLER - FUNKSJONELLE LØSNINGER SKAL ETTERSTREBES. 
GJELDENDE KLIMAPÅSLAG SKAL VÆRE GRUNNLAG FOR DIMENSJONERINGEN 

Bakgrunn 

Klimaendringer medfører mer nedbør og styrtregn. Dette utfordrer kapasiteten i eksiterende 
ledningsnett. Det er imidlertid i ferd med å utvikles mange, mer naturbaserte måter å møte 
disse utfordringene på. Det kan for eksempel være naturlige fordrøyningsbassenger, 
regnbed, grønne tak og vegger på bygg, med videre. Det er et potensial i å benytte myr som 
naturlig rensefilter og fordrøyningsbasseng. Å lede overvann til eksisterende vannveger kan 
også by på utfordringer dersom disse ikke har god nok kapasitet. 
 
Status for 2019 
Revidert utgave av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2019. I denne ble det tatt inn 
følgende bestemmelse:  
 
«Ved all utbygging kreves plan for håndtering av vann, avløp og overvann hvor det fremgår hvordan 
vannforsyning, sanitært avløp og overvann skal løses. Gjeldende klimapåslag (fra NVE) legges til 
grunn».  

 
Gjeldende klimapåslag ligger i dag på 20%. Retningslinjene for områder vist til bebyggelse 
og anlegg sier at området bør ha naturlige løsninger for infiltrasjon av overvann. I tillegg skal 
det i hvert enkelt tilfelle vurderes om overvann skal håndteres lokalt og/eller kobles til 
eksisterende vannveger. Kapasiteten på disse skal være tilstrekkelig.  VA-planer og 
bestemmelser om overvann i reguleringsplaner blir fulgt opp i videre byggesak. Tiltaket 
anses delvis utført.  
 
Eldre planer har ikke de samme kravene som i nyere planer.  
 
Framdrift i perioden 2020-2030 

 Oppfølging av arealdel i videre plansaker og videre oppfølging i byggesak.  

 Undersøke hvilke krav man kan stille i bestemmelser vedrørende naturbaserte løsninger.  

 Videre arbeid med overvannshensyn i planarbeid.  

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har et godt flom-vern og en god håndtering av overvann med 
miljøvennlige, grønne løsninger. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 54 

VED ALLE TILTAK INNEN LANDBRUK OG PLANSAKER SKAL DET VURDERES Å 

GJENÅPNE LUKKA BEKKELØP OG SIKRE TILSTREKKELIG KANTVEGETASJON 

LANGS VASSDRAG AV MILJØ- OG FLOMHENSYN 

Bakgrunn 
Mange bekker er lagt i rør under bakken, i hovedsak for å føre vann bort fra overflaten,og 
utnytte areal mer effektivt. Bekker i rør kan skape kapasitetsproblemer ved kraftige 
nedbørshendelser sammenlignet med åpne bekker. Åpne bekker er mer robuste og utgjør 
en del av løsningen for å transportere overvann bort fra utsatte områder. I tillegg til å kunne 
være et flomdempende tiltak, kan åpne bekker også være positivt med hensyn til bl.a. 
rekreasjon og biologisk mangfold.  
 
Kantvegetasjonen langs vassdrag er et landskapselement som har stor betydning for 
økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon. Kantvegetasjonens 
betydning i landskapet gjenspeiles også i et omfattende regelverk som setter rammer for 
tiltak i kantvegetasjonen. De mest sentrale lovene er vannressursloven, 
landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven (NVE, 2019). 
 
Status for 2019 
Ved siste rullering av kommuneplanens arealdel, vedtatt juni 2019, ble det tatt inn en 
bestemmelse som sier at lukking av bekker, «samt oppfyllinger og inngrep som vesentlig 
endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vassdrag og i de områdene som oppfattes som 
en del av vassdragsnaturen, skal ikke tillates».  
 
Det ble også tatt inn en tilhørende retningslinje som sier «at dersom reguleringsplan berører 
et lukka vassdrag, skal det vurderes om vassdraget skal gjenåpnes».  
I nye planforslag tas det inn ytterligere hensynssoner i plankart, med tilhørende 
bestemmelser som setter begrensinger i tiltak som kan skje nær vassdraget, ofte med 
presisering om at kantvegetasjon skal bevares. Dette er tema ved oppstart av planarbeid. 
Tiltaket anses delvis utført, da det per i dag er lite fokus på gjenåpning av vassdrag. 
 
Framdrift for perioden 2020-2030 

 Oppfølging av bestemmelser i kommuneplanens arealdel og videre fokus på 

hensynssoner og kantvegetasjon ved tiltak i nærheten av vassdrag.  

 Vurdere å sette krav til gjenåpning av lukka vassdrag hvor dette er hensiktsmessig.  

 
 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har et godt flom-vern og en god håndtering av overvann med 
miljøvennlige, grønne løsninger. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 55 

ETABLERE VESTRE OG ØSTRE FLOMVEG I OPPDAL I TRÅD MED ANBEFALINGER 

I HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2017-2025 

Bakgrunn 
SINTEF utarbeidet i 2008 en flomanalyse av vannveger (bekker og bekkelukkinger) gjennom 
boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslo endringer av vannveger oppstrøms i 
området. For å redusere flomskader er det forslag om to nye avskjærende vannveger, 
Vestre vannveg og Østre vannveg, som drenerer vann henholdsvis til Ålma og Gardåa. 
Tiltak ble igangsatt. 
 
Status for 2019 
Det er foreslått en investering på 5,4 millioner til å igangsette 2. etappe på Vestre vannveg. 
Første etappe på Vestre vannveg er startet oppi 2019 og ferdigstilles i 2020.  
  
Framdrift for perioden 2021-2024: 
Til handlingsplan er det foreslått en investering på 8 millioner til Østre vannveg etter 2022. 
 
 
 
  

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal kommune har et godt flom-vern og en god håndtering av overvann med 
miljøvennlige, grønne løsninger. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 56 

PRIORITERE NYDYRKINGSTILSKUDD OG STIMULERE TIL DRENERING AV 

VASSJUK JORDBRUKSJORD (IKKE MYR) FOR Å ØKE MATPRODUKSJONEN OG 

SELVBERGINGSEVNEN 

Bakgrunn 
Med et klima i endring og en mer usikker forsyningssituasjon for mat i hele verden, er 
dyrkajorda svært verdifull. Jordbruksarealet i Oppdal er på ca. 80.000 dekar og utgjør 3,7 % 
av kommunens totale areal. Litt over 50 % er dyrket og resten innmarksbeite. Det er stort 
sett mineraljord,  og bare 3 % organisk jord (myr) (Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), 
2020). Det å holde dyrkajorda godt i hevd vil være viktig i et klimaperspektiv.  
 
Nydyrking medfører opparbeiding av et areal og arealbruksendring. Dette innebærer at deler 
av karbonlageret i røtter, stubber og jord brytes ned og gir et klimagassutslipp de første 20 
årene etter oppdyrkingen. Mineraljord gir mindre utslipp enn jord med mye organisk 
materiale. Dyrkingsmetode og hvilke planteslag som dyrkes har også stor betydning for 
klimaeffekten. I Oppdal dominerer engdyrking, og ved engdyrking bindes karbon i jorda. 
Nydyrking er et viktig klimatilpasningstiltak for å sikre den framtidige matsikkerheten. God 
veiledning i forhold til hvilke arealer som bør nydyrkes, og hvilke metoder som bør velges for 
å minimere negativ klimaeffekt er viktig. 
  
Vassjuk jord medfører store utslipp av lystgass, og det er vesentlig å sikre drenering på 
eksisterende dyrkede arealer for å unngå økte klimagassutslipp, og å holde arealene i god 
hevd med god produksjonskapasitet.  
 
Status for 2019 
Det har blitt innvilget nydyrkingstilskudd til 165 daa nydyrket areal fordelt på 9 søknader. I de 
sakene der selve nydyrkinga ble godkjent i 2019 har klimaeffekten av tiltaket blitt vurdert. 
Det er i tillegg innvilget dreneringstilskudd på 170.000 kr fordelt på 13 søknader, 
klimaeffekten har blitt vurdert i saksframleggene.   
 
Framdrift for årene 2020-2030 

 Fortsette å vurdere klimaeffekt i veiledning, saksbehandling og  prioritering av tilskudd 

 
  
 
 
 
 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal skal utvikle et klimasmart landbruk.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 57 

GJENNOMFØRE FAGLIG TILRETTELEGGING OG VEILEDNING OM EROSJON, 
DRENERING, UTSLIPP OG KLIMATILPASNING I LANDBRUKSNÆRINGEN 

Bakgrunn 
Det er et ønske om at landbruksaktørene i Oppdal tar hensyn til klimagassutslipp og endret 
klima (klimatilpasning) ved alle nye tiltak og i den daglige driften.  
Det som trengs å gjøres: 

 Stimulere jordbrukere til å delta på fagmøter med klimautslipp og klimatilpasning som 

tema. Innarbeide klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp i alle fagmøter der det 

er relevant.  

 Formidle kunnskap om utslipp og binding i landbruket.  

 Forbedre informasjonsmateriell slik at det er enkelt og lett tilgjengelig i forbindelse med 

søknader om drenerings –og SMIL-midler, slik at behovet for å minimere 

klimagassutslipp og sikre klimatilpasning kommer tydelig fram.  

 

Status for 2019 

 Oppdal komme driver veiledning om drenering og SMIL-midler.  

 I regionale miljøtilskudd (RMP) er det egne tilskuddsordninger for driftsmåter som 

reduserer utslipp, blant annet mer miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. I 2019 

arrangerte Oppdal kommune 5 kretsvise informasjonsmøter der det ble veiledet om 

regionale miljøtilskudd. 

 Forskriftskrav håndteres i forhold til spredning og bruk av husdyrgjødsel, samt 

gjødselplanlegging.  

 Klimarådgivning på gårdsnivå ved bruk av landbrukets klimakalkultor, og karbonbinding i 

jord var tema på fjellandbrukskonferansen 2019. 

 
Framdrift i perioden 2020-2030: 

 2020: Forbedre og utvikle informasjonsmateriell.  

 2020-2030: Stimulere til nydyrking og drenering av jordbruksjord gjennom fagmøter og 

markdager i samarbeid med NLR og andre. 

 
  
 

Strategier: 
Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.   
Avfall minimeres og brukes som en ressurs. 
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 58 

VEILEDE OM MULIGHETER FOR NYE GRAS- OG GRØNNSAKSSORTER VED ET 

ENDRET KLIMA I SAMARBEID MED FORSØKSVIRKSOMHETER OG INNOVASJON 

NORGE 

Bakgrunn 
Klimaendringer kan medføre dårligere vekstvilkår for sorter vi kjenner, men også muligheter 
for nye vekster vi ikke har i produksjon. For å utvikle gras og grønnsaksproduksjon i takt 
med klimaendringene, er det behov for lokal forsøksvirksomhet. Det arbeides for å få til en 
mulighet til innkjøp av lokale sesongvarer i kommunens innkjøpsordning. Det kan kanskje 
være grunnlag for å etablere et lite produsentmiljø, en grønnsakklynge av interesserte 
brukere, slik som REKO-ringer.  En REKO-ring er en enkel distribusjonskanal for matvarer, 
og fungerer som en salgs -og kontaktplattform mellom produsenter / mathåndverkere og 
forbrukere i nærområdet.  Lokal mat blir lettere tilgjengelig for kunden og produsentene kan 
selge sine varer effektivt uten mellomledd. Det finnes landbruksforetak som leverer til 
Mathallen/Smak og Behag. Det vil være behov for kursvirksomhet med fokus på muligheter.  
 
Dessuten kan det også fokuseres på grønnsaks-produksjon i private hager eller også 
parsellhager for egenprodusert mat.  
 
Det er allerede forsøksvirksomhet i gang. Det har vært forsøksfelt når det gjelder gras og 
også grønnsaker, blant annet 8 ulike typer gulrot. Så står fjellmandel-poteten høyt 
(Landbruksorganisasjonene i Oppdal, 2016). 
 
Status for 2019 
I 2019 var det ingen lokal sortsforsøk i Oppdal. 
 
Framdrift i perioden 2020-2030: 

 Gjennom fjellandbrukssatsingen har Oppdal og Rennebu kommuner fått tilskudd til 

delprosjektet «klimasmart fjellbonde». Norsk landbruksrådgivning, Trøndelag skal være 

prosjektleder. Gjennom dette delprosjektet ønsker vi å etablere forsøksfelt for grassorter 

tilpassa klimaet i fjellandbruket. I tillegg er det ønskelig å etablere et demonstrasjonsfelt 

for fjellgrønnsaker, med markdager for interesserte bønder. 

 

 Fremme gode eksempler gjennom media.  

 

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal skal utvikle et klimasmart landbruk.  
 
 
 

[Siter kilden din her.] 
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TILTAK 59 

UTNYTTE MULIGHETENE FOR ØKT BEITEBRUK OG LENGRE BEITESESONG SOM 

FØLGE AV KLIMAENDRINGER I TRÅD MED BEITEPLAN FOR OPPDAL 2018-
2025 

Bakgrunn 
I Oppdal ligger det til rette for matproduksjon på god tilgang på beiter for storfe, sau og rein. 
Når det gjelder beiter for sau og storfe, er beitemark stadig utsatt for gjengroing. Det kan 
også være for sent slipp av husdyr til beitene og for lite beitetrykk (litt sent 
lammingstidspunkt). Et spørsmål er også om det finnes nok ly. Antall storfe på utmarksbeite 
reduseres. Utfordringer med rovdyr kan føre til tidlig sanking, noe som hindrer full utnyttelse 
av beitene. Det er ønskelig med økt beitetrykk, ikke minst i den innmarksnære utmarka. I 
tillegg er rydding av beitemark sentralt. I planperioden 2019-2030 ligger det an til en 
revidering av landbruksplanen, der det bør legges inn nye tiltak, med påfølgende kontinuerlig 
veiledning.  
 
Klimafotavtrykk av husdyrbruk er mest kjent i form av utslippstall, knyttet til dyrenes 
fordøyelse. Vi vet for lite om hvor mye karbon som lagres i utmarksbeite i Norge, og det er 
behov for mer kunnskap om sammenhenger mellom karbonlager, beiting og biologisk 
mangfold. Utmarksbeite består både av naturbeitemark (grasmark), og beiteområder i skog 
og på myr.  
 
Status for 2019 

 I 2019 arbeidet Oppdal kommune sammen med Agri Analyse for å etablere et 

pilotprosjekt for å skaffe fram mer kunnskap om karbonbinding i utmarksbeiter som 

utnyttes intensivt i forhold til gamle beitearealer i utmarka som ikke har blir beitet på lang 

tid.  Det er nå forarbeider for initiering av prosjektet, med en mulig oppstart og felt-

sesong i 2020 og 2021.  

 Det ble i regi av NLR Trøndelag arrangert markdag utmark og beiting i Rennebu den 

27.08.19 med tema verdien av utmarka, utmarksbeiter og gjerding. 

Framdrift for perioden 2020-2030 

 I beiteplanen står det at det er ønskelig med mer storfe på utmarksbeite, dette kan det 

for eksempel jobbes med gjennom tilskudd til tiltak i beiteområder/organisert beitebruk.  

 Det er søkt Klimasatsmidler til forprosjekt «Karbonbinding i utmarksbeite» i 2020 

og dette ønskes videreført gjennom Grønn Forskning for perioden 2021-2023. 

 Gjennom det daglige arbeidet i landbruksforvaltningen stimuleres det til aktivt bruk av 

beiteområdene, gjennom skjøtsel og restaurering. Dette gjelder for hele perioden. 

 Fjellandbruksprosjektet videreføres i 3 nye år, der bonden som bedriftsleder i et 

klimasmart landbruk er et av fokusområdene.  

Strategier: 
Vi er forberedt på og tilpasset til et klima i endring.  
Oppdal skal utvikle et klimasmart landbruk.  
 

[Siter kilden din her.] 
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