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Høringsnotat for Horten kommunes klimaplan 2020-2032 
 
 
 

I tillegg til kommunens fremstilling er det betydelige utslipp fra befolkningen 
 
Hortens utslipp (kommunens statistikk), tonn
Sjøfart og kvotepliktige utslipp
Hortens utslipp ex sjøfart og kvotepliktig
Utslipp pr person ikke kvotepliktig sektor (tonn) 4,88
Estimat av Hortens utslipp ikke kvotepliktig
Utslipp av privat forbruk ex veitrafikk i Horten
Pr person ex bilkjøring, tonn 3,80

52 000,00
22 000,00
30 000,00

135 121,95
105 121,95

 
 
Det lille regnearket ovenfor viser at innbyggerne i kommunen har utslipp av klimagasser som 
kommer i tillegg til det som er registrert av kommunen i denne klimaplanen. Dette er under 
antakelsen om at de som bor i Horten har samme utslipp som resten av Norges befolkning, og at 
dette dreier seg om den ikke kvotepliktige delen av totalt utslipp i Norge, som er ca halvparten av 
de totale utslippene. Når utslippene skal halveres i løpet av de neste 10 årene, så er det viktig å 
sette i verk tiltak som også kan få ned disse personlige utslippene. 
 
 
Hva vi savner i klimaplanen 
Vi savner: 
 
- En klar oversikt over hva som er dagens utslipp (det er en fremstilling av dette i 
hoveddokumentet, men her er det vel en feil. Diagram på side 18 viser et brått fall for posten 
mobil forbrenning i 2017, og dette er ikke troverdig.) 
 
- Et diagram som viser hva som er målsetningen for hvert år frem til 2032, og hvilke del-utslipp 
som inngår i dette. 
 
- En tydelig satsing på kollektivtrafikk, som har mulighet for å gjøre denne attraktiv som 
alternativ til bil. Her skal det mye til, både mht rutetilbud(her mangler det mye-mange har langt å 
gå til nærmeste holdeplass), hvor ofte bussene skal gå(bør være minst hvert 15 minutt), priser(å 
kjøre bil er i dag mye billigere), presisjon i rutetidene(håpløst når ikke bussen kommer når den 
skal). Mindre busser, 4hjuls drift for å øke regulariteten om vinteren, samt kortere ruter er mulige 
tiltak. Forsøk som er satt i gang med buss som kan bestilles hjem synes veldig positivt. 
 
  



 
Noen kommentarer og tilleggsforslag til handlingsprogrammet 
Vi synes at planen er god når det gjelder kommunens aktiviteter og drift. 
 
- Å få fergene over på elektrisk drift  
er det tiltaket som gir størst reduksjon i klimagassutslipp. Her er prosessen i gang, men 
kommunen bør presse på for å få til en overgang i god tid før neste konsesjonsrunde i 2027. 
Kommunen bør også passe på at det blir et krav i neste konsesjonsrunde med utslippsfri drift av 
fergene. 
 
- Ladestasjoner og mulighet for å fylle hydrogen 
I tillegg til nok ladestasjoner, synes vi at kommunen bør ta initiativ til en fyllestasjon for 
hydrogen, da dette er/vil bli viktig for å eliminere utslipp fra tungtransport og andre maskiner 
som får problemer med batterikapasiteten. 
 
- Videreutvikle sykkelveinettet 
Det er allerede satset en god del på sykkelveinettet i kommunen, men her kan mer gjøres, ved å 
merke og sikre sykkelruter innenfor Horten og Åsgårdstrand samt å anlegge trygge sykkelveier 
også langs de mindre veiene som forbinder de lokale sentraene i kommunen. 
 
- Styrke kraftnettet 
Når nå bruk av fyringsolje er forbudt fra årsskiftet, blir alle avhengige av elektrisk   kraft 
for å varme opp boligene. Noen kan ha ved som reserve fyringsmulighet, men mange boliger har 
ikke denne muligheten. Vi må regne med at klimaendringene vil medføre mer vind og nedbør, og 
at kraftledninger kan få skader av dette. Da er det viktig at det finnes reserveløsninger for å lede 
frem kraften selv om en kraftlinje blir kuttet. 
 
- Fjernvarme fra Esso raffineriet 
Esso raffineriet produserer store mengder kjølevann, som i dag går ut i fjorden. Tønsberg 
kommune angir i sin miljøplan at de vi undersøke muligheten for å utnytte dette kjølevannet til 
fjernvarme. Nå er det slik at det er Åsgårdstrand som er det tettstedet som ligger nærmest 
Slagentangen, og vi mener at Horten kommune bør ta kontakt med Tønsberg for å prøve å få 
fjernvarme til Åsgårdstrand, for å varme opp skolen, pleiehjemmet og andre større kommunal 
bygg, og gjerne også boligblokker. 
 
- Øve press på Esso raffineriet for utslippsreduksjon 
Esso raffineriet på Slagentangen ligger i Tønsberg Kommune, men bare noen få kilometer syd for 
Åsgårdstrand og grensen for Horten Kommune. Dette raffineriet benytter ca 2% av råoljen som 
energikilde for å drive raffineringsprosessene. Når denne råoljen forbrennes, blir det et utslipp av 
CO2 på ca 100.000 tonn i året, noe som gjør raffineriet til den største miljøforurenseren i denne 
delen av Vestfold. Raffineriet er i såkalt kvotepliktig sektor, og utslippene tillates av SFT fordi 
Esso kjøper utslippskvoter. Prisen pr. CO2 kvote er nå litt under 300kr, altså må Esso betale ca 30 
mill kr i året for sine utslipp. Dette er et lite beløp for bedriften, men vil antakelig øke i årene 
fremover. Det er kanskje fordi bedriften er i kvotepliktig sektor at Tønsberg kommune i sin 
miljøplan ikke har noen planer om å få raffineriet til å redusere sine utslipp. Vi mener at 
raffineriet ikke bør være i tvil om hva befolkningen synes om dette massive utslippet, og 
oppfordrer herved ledelsen i Horten kommune til å kontakte raffineriet og be om å få se planene 
for utslippsreduksjoner i tiden fremover. Forventningen er jo til denne bedriften som til alle andre 
at de halverer sine utslipp i løpet av de neste 10 årene. 
 



 
- Trykke en brosjyre til befolkningen om egne mulige tiltak  
Som vi har forklart i det første avsnittet er det nødvendig at ikke bare kommunen, men flest mulig 
av de som bor i  kommunen setter i verk tiltak for å redusere egne klimagassutslipp. Mange er 
sikkert forvirret og ikke klar over hva de kan gjøre og hva som er viktig, men dette kan en liten, 
enkel trykksak i stor grad løse. Vi vedlegger noen momenter som vi mener er aktuelle for  en slik 
trykksak. 
 
 
 
Vedlegg 
 

Brosjyre for fordeling til alle husstander i kommunen 
 
Forslag til tittel: Klimaendringene – hva kan hver enkelt bidra med? 
 
Noen hovedpunkter til innholdet: 
 
Innledning:  
Norge slipper for tiden ut ca 50 millioner tonn CO2 hvert år, eller 10 tonn  per innbygger. For 
hele verden ligger utslippene (i 2018) på 37 milliarder tonn, noe som tilsvarer 5,5 tonn per person. 
Vi som bor i Norge har altså et klimautslipp på over det dobbelte av gjennomsnittet, på tross av at 
vi har nær utslippsfri vannkraft. En del av de norske utslippene er fra industri, skipsfart og 
offentlig virksomhet, men mye kommer fra innbyggernes aktivitet og forbruksmønster. Norge 
ønsker å redusere utslippene med ca 50% over en 10-års periode. Dersom vi skal oppnå dette, må 
hver enkelt av oss bidra med halvering av sine private utslipp. Det kan vi få til ved å redusere 
våre private utslipp med 5% hvert år. I denne brosjyren vil vi på en enkel måte beskrive hva vi 
kan gjøre, hva som bidrar mest og hva som ikke er så viktig. 
Vi oppfordrer dere alle til å gå gjennom deres egne vaner når det gjelder forbruk og transport, 
lage en ca oversikt over personlig utslipp, og helst også en plan for hvordan dette kan reduseres 
med 5-10% hvert år fremover. 
 
Direkte klimagassutslipp 
- Oppvarming av bolig. 
Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med olje, så alle må bruke elektrisk kraft til oppvarming. 
Dette er veldig ren kraft og klimagassutslippene er lave. Standard strøm er en blanding av 
vannkraft med importert kjernekraft og kullkraft. Denne har et utslipp på 16,4 g/kwh (kilde: 
Teknisk Ukeblad). Men det er mulig å betale ca 1000kr/år for å kjøpe en opprinnelsesgaranti for 
strømmen en bruker. Da blir det garantert at strømmen er ren og ikke medfører utslipp. 
 
Boligtype   forbruk/år(kwh) CO2 utslipp (standard) CO2 utslipp(sertifisert) 
leilighet    10.000     164kg      0 kg 
Enebolig    25.000     410kg      0 kg 
 
En skal ikke ha dårlig samvittighet for å varme opp boligen på denne måten. Og ved å kjøpe 
sertifisert strøm kan utslippet senkes til null. Tiltak for å spare strøm ved å tilleggsisolere, kjøpe 
varmepumpe eller montere solcellepanel er positivt, men bør vel begrunnes ved at det er 
økonomisk gunstig, og ikke fordi det fører til reduserte utslipp. 
 
  



Bilkjøring 
Biler  som går på bensin eller diesel, slipper ut eksos som inneholder  CO2. Hybridbiler som ikke 
skal lades, går delvis på strøm, men denne strømmen produseres ved å forbrenne bensin, selv om 
forbruket blir noe mindre pr. kilometer. Ladbare hybridbiler kan gå på strøm fra strømnettet for 
småkjøring – og da har de lite eller ikke noe utslipp, men på langkjøring må de over på 
bensin/diesel. Så for denne typen blir CO2 utslippet avhengig av kjøremønsteret og om du aktivt 
lader fra nettet. De elektriske bilene kjører på strøm fra et batteri som lades fra strømnettet, og har 
svært lave utslipp. Vi kan se på noen eksempler, basert på VW golf: 
 
Biltype forbruk/mil utslipp/mil utslipp/år 

Golf Diesel 0,6l 1,6kg 2,1 tonn CO2 

Golf GTE 
ladbar hybrid 

0,34l 0,9 kg 1,2 tonn CO2 

E-Golf 1,3kwh 21g 27kg CO2 
Dette er basert på samme kjørelengde:1300mil. 
 
Det er lett å se her at i forhold til å kjøre en konvensjonell bil, kan en spare over 2 tonn CO2 
utslipp hvert år ved å skifte til elektrisk bil. 
 
 
Flyreiser 
Fly drives stadig med flybensin, og fordi de transporterer folk over lange avstander, blir det store 
utslipp av CO2. Her er noen eksempler på CO2 utslipp, reise med fly tur/retur for 1 person: 
 
Reise Utslipp  for 1 person 

Oslo-Bergen t/r 99 kg CO2 

Oslo-Paris t/r 437 kg CO2 

Oslo-Malaga t/r 912 kg CO2 

Oslo-Gran Canaria t/r 1329 kg CO2 

Oslo-Bangkok t/r 2827 kg CO2 

Oslo-New Zealand t/r 5749 kg CO2 
 
Tallene er hentet fra travelandclimate.org. 
En ser at utslippene blir svært store ved lengre reiser. Hvis en velger en kortere ferietur eller 
reduserer antall reiser pr. år, blir reduksjonen av klimautslippene betydelige. 
 
Tog, buss, ferge og cruisefartøy 
 
Reisemåte Utslipp g CO2/km 

Tog (elektrisk) 24 

Bilferge 170 

Buss (diesel, 60% full) 27 

Cruiseskip 322 
Tallene er hentet fra Framtiden.no 
 
 
 



 
I matbutikken 
Alle matvarene vi kjøper, er forbundet med et klimagassutslipp som oppstår under  
produksjon og transport. 
Her er noen eksempler: 
 
Matvare CO2 utslipp 

1 kg kjøtt fra storfe 26,6 kg 

1 kg kjøtt fra sau/lam 25,6 kg 

1 kg kjøtt fra svin   5,8 kg 

1 kg kylling   3,6 kg 

1 kg fisk   3,5 kg 

1 kg egg   3,5 kg 

1kg grønnsaker/frukt fra drivhus   2,1 kg 

1 l melk   1,3 kg 
Tallene er hentet fra forskning.no 
 
Her er det mest å hente på å redusere forbruket av rødt kjøtt, og bruke mer svin/kylling og fisk. 
 
 
 
Annet forbruk 
Alle varer du kjøper, er forbundet med et klimagassutslipp. 1 jeans svarer for 33 kg CO2, 
en Tskjorte 4,3 kg, en sykkel 96 kg og en mobiltelefon 64 kg, tallene er hentet fra framtiden.no.  I 
snitt betyr klesforbruket til hver nordmann et utslipp på 340 kg CO2. 
 
 
 

 


