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Forord 
Kommunene på Nord-Jæren består av Sola, Sandnes, Randaberg og Stavanger kommune. Nord-

Jæren utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Administrasjonen i kommunene samarbeider tett på 

mange områder, og innbyggerne i de respektive kommunene bidrar til utslipp som finner sted i 

hverandres kommuner. Dette gjelder for eksempel innenfor avløpsrensing, energiforsyning, luftfart 

og veitrafikk. Det vil også være naturlig for kommunene å samarbeide om en del klimatiltak, blant 

annet hvor interkommunale selskaper er tiltakseier, eller hvor kommunene sammen kan bruke sin 

pådriverrolle for å utløse grønn omstilling og utslippsreduksjoner.  

Stavanger kommune har et politisk vedtak1 på å innlede forhandlinger om forpliktende samarbeid 

med Sandnes kommune, Sola kommune og Randaberg kommune om et felles klimabudsjett for de 

fire kommunene som utgjør region Nord-Jæren. Dette som utgangspunkt for en felles klimaplan. 

Vedtaket omfattet også at «alle målbare utslipp som tidligere er utelatt i åpningsbalansen da de blir 

målt i” feil” kommuner» skal inkluderes i Stavanger kommunes klimabudsjett.  

Dette er bakgrunnen for at det nå er utarbeidet et felles klimabudsjett-notat for Nord-Jæren. 

Klimabudsjettet er utarbeidet av kommunene i fellesskap. Stavanger kommune har ledet arbeidet, og 

kontaktpunkt for eventuelle henvendelser er anne.zimmer.jacobsen@stavanger.kommune.no. 

Budsjettet gir en generell beskrivelse av utslippene på Nord-Jæren, og en prognose for hvordan 

utslippsutviklingen kan bli frem mot 2030. Deretter fokuserer budsjettet på felles sentrale 

punktutslipp i regionen, herunder en vurdering av de ulike kommunenes bidrag til utslipp, og 

tiltaksvurdering. 

I vedlegg til budsjettet vises flere figurer og tabeller, og noe mer inngående metodebeskrivelser. 

Mål for utslippsreduksjoner 
Kommunene på Nord-Jæren har per 26. oktober 2021 vedtatt følgende klimamål; 

Stavanger: Klima og miljøplan 2018 – 2030 for Stavanger kommune har som mål å redusere 

klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015, og være en fossilfri 

kommune innen 2040.  

Sandnes: I henhold til Klima- og miljøplan for Sandnes kommune 2020-2025 skal Sandnes kommune 

jobbe systematisk for å nå det nasjonale målet om å redusere klimagassutslippene i 2030 med 40 

prosent sammenlignet med 1990. I kommunens klimabudsjett som fremlegges 29.10.2021 foreslås 

det å forsterke klimamålet til 55% utslippsreduksjon fra 2015 til 2030.  

Sola: klima og miljøplan for Sola 2021-2031 forventes sluttbehandlet 28.10.2021. I høringsutgaven 

har Sola kommune som mål å redusere utslipp og klimafotavtrykk med 55 prosent innen 2030. I 

forslag til sluttbehandling foreslår kommunedirektøren at det i likhet med Stavanger og Randaberg er 

2015 som referanseår.  

Randaberg: Klima og energiplan for Randaberg kommune 2018-2030 ble vedtatt i mars 2021, 

kommunen har i denne planen satt som mål å redusere klimautslippene med 80 prose nt innen 2030, 

                                                                 
1 Utvalg for miljø og utbygging, sak 162/20 Klimabudsjett 

mailto:anne.zimmer.jacobsen@stavanger.kommune.no
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1699276?agendaItemId=227946


sammenlignet med 2015. Randaberg og Stavanger kommune har derav tilsvarende målsetning for 

2030. 

Status for utslipp  
Ifølge Miljødirektoratets utslippsregnskap for kommuner2, var klimagassutslippene på Nord-Jæren 

945 570 tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Alle tall videre i dokumentet er hentet fra dette regnskapet, 

med mindre annet er oppgitt. CO2-ekvivalent er en måleenhet som brukes for å kunne sammenligne 

oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren.  

Regnskapet inkluderer utslipp som geografisk finner sted innenfor Nord-Jæren sine grenser, og 

utslipp av lystgass, metan og CO2 er inkludert. I tabellen og figuren under vises hvordan 

utslippsutviklingen har vært på sektornivå fra 2009 til 2019. Mer detaljerte data og figurer er 

tilgjengelig i vedlegget, og på Miljødirektoratets nettsider.  

Tabell 1: Historiske utslipp på Nord-Jæren. 

  

 

Figur 1: Historiske utslipp på Nord-Jæren. 

                                                                 
2 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=438&sector=8 

Sektor 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019

% av total i 

2019

% endring 

2015-2019

Annen mobil forbrenning 51 117 73 912 81 548 109 980 104 313 85 476 78 610 86 424 9 -21

Avfall og avløp 80 224 55 853 57 732 55 938 54 831 51 437 52 300 49 176 5 -12

Energiforsyning 28 754 28 686 60 954 60 953 59 624 59 399 59 519 50 933 5 -16

Industri, olje og gass 14 642 31 278 43 638 40 614 37 897 43 108 41 587 40 809 4 0

Jordbruk 142 643 139 692 138 829 141 532 141 638 138 276 135 756 137 501 15 -3

Luftfart 43 796 47 394 51 282 50 082 43 854 41 487 41 169 40 845 4 -18

Oppvarming 72 901 70 342 68 668 62 688 71 699 85 119 70 856 51 389 5 -18

Sjøfart 234 493 234 493 234 493 234 493 196 658 200 661 209 838 222 339 24 -5

Veitrafikk 353 488 346 241 338 413 332 328 312 897 289 627 290 074 266 153 28 -20

Sum, tonn CO2 ekv 1 022 059 1 027 890 1 075 558 1 088 610 1 023 411 994 590 979 710 945 569 -13



Utsl i ppe ne har bl i tt re dusert me d 7,5% si de n 2009, og me d 13% si de n åre t me d de høye ste
utsl i ppe ne, 2015.

Sektorgjennomgang; utslipp, tiltak og prognoser
Veitrafikk:

V e i trafi kk e r de n se ktoren som har høye st utsl i pp på Nord-Jæren, 266 000 tonn CO2 e kv. i 2019, som
e r 28% av total e n i re gi one n. De nne se ktore n har hatt e n be tyde l ig re duksjon i utsl i pp de se nere
åre ne . Ne dgange n skyldes e n ove rgang ti l nye re bi lpark, økt e l bilandel og i nnbl anding av bi odri vstoff i
be nsi n og di e se l . Nedgangen harskje dd på tross av e n økni ng i antal l km kjørt på ve i e ne på Nord-
Jære n, som har økt me d 3,5% fra 2009 ti l 2019, i føl ge utsl ippsmodell en for ve i trafi kk (NERV E) som
bruke s i utsl i ppsre gnskapet fra Mi l jødi rektoratet.Fra 2018 ti l 2019 var de t i mi dl e rti d også e n
nedgang i trafi kke n,på 1%.

F igur 2: Utslipp fra veitrafikk på Nord-Jæren

Tabell 2: Innblanding av biodrivstoff på nasjonalt nivå (energi-prosent)

Klimatiltak og prognose for utslipp

De t forve nte s at utsl i ppene fra ve i trafikk vi l fortsette å gå ne dove r, i tråd me d nasjonal e
mål se tni nger.

I 2020 var omtre nt 13 % av omsatt fl yte nde dri vstoff bi odrivstoff. De tte e r e n l i te n ne dgang fra 14% i
2019. Fra2021 e r omse tni ngskravet for bi odri vstoff økt ti l 24,5 prose nt, me d de l krav om at mi nst 9

2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019
Biodrivstoff i bensin 1 % 1 % 4 % 4 % 4 % 6 %
Biodrivstoff i diesel 5 % 5 % 5 % 5 % 11 % 18 % 13 % 17 %
Gjennomsnittlig
bioinnblanding 3 % 3 % 4 % 4 % 9 % 15 % 11 % 14 %



prosent skal være avansert3 biodrivstoff. Siden avansert biodrivstoff teller dobbelt betyr dette at 

minimum 15,5% av omsatt flytende drivstoff til veitransport vil være biodrivstoff fra 2021.  

Det er en økende andel elektriske personbiler på Nord-Jæren. SSB publiserer data om bilparken på 

kommunenivå med tidsserie tilbake til 2016. Elbilandelen var 5% i 2016, mens den har økt til 18% i 

2020. Andelen el-varebiler har økt fra 0,4 i 2016 til 2,3% i 2020.4 

Sjøfart: 

Nord-Jærens andre største utslippssektoren er sjøfart, hvor utslippene var 222 000 tonn CO2-ekv i 

2019. Dette utgjør 24% av totalen. I regnskapet er utslipp som finner sted ut til 12 nautiske mil 

inkludert. Dette betyr at også gjennomgangstrafikk inngår. 39% av sjøfartsutslippene kommer fra 

passasjer-fartøy, og 18% fra offshore supply skip.  

    

                                                                 
3 Avansert biodrivstoff er generelt mer bærekraftig enn konvensjonelt, og lages i  hovedsak av rester og avfall, 

som for eksempel brukt frityrolje. 
4 SSB tabell 11823: Euroklasser, drivstofftyper og kjøretøygrupper (K) 2016 - 2020 

Sjøfart

Utslipp 2019, 

tonn CO2-ekv

Prosent-andel  

2019

Passasjer 85 992 38,7

Offshore supply skip 40 027 18,0

Råoljetankere 17 475 7,9

Andre offshore serviceskip 16 474 7,4

Andre aktiviteter sjøfart 14 255 6,4

Stykkgodsskip 14 208 6,4

Cruiseskip 11 510 5,2

Bulkskip 4 670 2,1

Ro Ro last 4 547 2,0

Kjemikalietankere 4 384 2,0

Gasstankere 3 832 1,7

Konteinerskip 2 377 1,1

Fiskefartøy 1 020 0,5

Kjøle-/ fryseskip 953 0,4

Oljeprodukttankere 616 0,3



Sjøfarts-utsl ippe ne har gått ne d 5% fra 2015 ti l 2019. Ski pskate gorie n Offshore suppl yskip hadde
særl i g store utsl i pp i 2015. De t var ne dgangsti de r i ol je næringen i de nne pe rioden, og de høye
utsl i ppe ne de tte åre t skyl de s trol ig at fl e re forsyningsski p re iste i nn ti l Nord-Jære n i påve nte av
kortti dsoppdrag, og de rme d økte utsl ippene.

Utsl i ppe nefra kate gori passasjer økte fra 2018 ti l 2019. En vi kti g årsak ti l de tte er e ndri nge r i
fe rje sambande t Arsvågen -Mortavi ka. Ny anbudspe ri ode for fe rjesambandet starte t i 2019, hvor fi re
fe rge r nå går me d økt fre kve ns, i ti l le gg ti l at e n fe mte fe rje se t te s i nn på travl e utfartsdager.

Utsl i ppe ne fra fri ti dsbåter antas å være be tyde l ig unde restimerte, da kun utsl i pp fra fri ti dsbåter me d
Automati sk Ide ntifikasjonssyste m (AIS)-transponde revi l fange s opp i utsl i ppsregnskapet.

Klimatiltak og prognose for utslipp

I he nhol d ti l e n rapport fra DNV5 e r de t forve nte t e n økni ng i sjøfartsakti vi tet i vår re gi on de
komme nde åre ne . Samtidi gpågårde t fl e re ti l tak for å kutte utsl i pp i de nne se ktore n. I juni 2019
åpne t Stavange rre gi one n Havn si ne to første l andstrømanlegg for offshoreskip; i Ri savi ka og i
Stavange r se ntrum. Et landstrømanl e gg for crui se ski p e r også unde r pl anl e ggi ng i ny fje l lhall under
Bje rgste d, be re gnet for å kunne l e ve re strøm ti l tre crui se skip samti dig. Anl egget kan kutte omtre nt
4 600 tonn CO2-e kv årl i g.Stavange rre gione n Havn IKS starte r også byggi nge n av hurti gl ade anlegg for
hurti gbåte r i l øpe t av oktobe r 2021, og de t e r l andstrømanl e gg på Somane set i Sandne s.

Pri vat næri ngsl i vhar l andstrømanlegg bl ant anne t i Ri savi kaog Dusavi ka. Wi l helmsen-gruppen har
fått støtte fra Enovati l e t prosje kt for to hydroge ndre vne ro-ro l aste ski p under prosje ktnavne t
Tope kasom de rsom re al i se rt også vi l trafi kke re Nord-Jæren.

Kol umbus har mål om at hurti gbåte ne skal e l ektrifisere s i nnen 2024, og for samband som trafi kke re r
på Nord-Jære n e r de t forve ntet at utsl i ppe ne kan kutte s me d omtre nt 90% i nne n 2030. De tte
forutse tte re n ve kti ng av kl i magassutslipp me d 30 % ve d ti l de l ing av nye kontrakte r, i he nhol d ti l
fyl ke stingvedtak av 10. de se mber 2019.

5 Ra ppor t Pr ognos er for s ki ps tr a fikken mot 2040, Kys tver ket, DNV GL 2018 02 14



Sektoren kan ha en uforutsigbar utvikling i utslipp. For eksempel er det en teststasjon for dynamisk 

posisjonering i Åmøyfjorden, som blir brukt i varierende grad fra år til år. Andre fartøy oppholder seg 

også i Åmøyfjorden i varierende grad. Utslippene vil også ha sammenheng med oljeprisen og endring 

i aktivitet i offshorenæringen som følge av dette. Dette gjør det utfordrende å anslå 

utslippsutviklingen frem mot 2030. 

Regjeringen har en ambisjon om 50% utslippsreduksjon i forhold til 2005 fra innenriks skipsfart og 

fiske innen 2030. På nasjonalt nivå har imidlertid utslippene økt med 17% fra 2005 til 2019. For å nå 

dette målet må derfor utslippene kuttes med 67% for innenriks sjøfart og fiske. På Nord-Jæren er det 

estimert at 56% av sjøfarten er innenriks. Norges Rederiforbunds har mål om at deres medlemmer 

skal kutte klimautslippene med 50% per enhet innen 2030 i forhold til 20086. 

Jordbruk: 

Jordbrukssektoren står for 15% av utslippene på Nord-Jæren, med 137 500 tonn CO2-ekv i 2019. 

Halvparten av jordbruksutslippene skyldes utslipp av metan fra husdyrenes fordøyelse, mens ca ¼ er 

fra gjødselhåndtering (fra gjødsellager) og ¼ fra jordbruksarealene (i hovedsak fra spredning av 

husdyrgjødsel og husdyrgjødsel sluppet under beite og fra bruk av kunstgjødsel) . 

Det gjøres oppmerksom på at utslippene som ligger i denne sektoren av utslippsregnskapet er 

biogene, siden utslipp fra landbruksmaskiner inngår i sektoren dieseldrevne motorredskaper, mens 

utslipp fra oppvarming av drivhus inngår i sektor «oppvarming» i utslippsregnskapet. 

Det har vært en nedgang i jordbruksutslippene fra 2009 til 2019 på 4%. I perioden har arealer med 

fulldyrket jord i Rogaland blitt redusert med 3,5%7, og det har blitt færre dyr innen de fleste 

dyreslag8, utenom for ammekyr hvor vi ser en tilnærmet dobling i perioden fra 2009 til 2019; 

Dyreslag  Antall 2009 Antall 2019 % endring 

Alssvin 4385 3348 -23,6 

Ammekyr 1312 2597 97,9 

Andre storfe 23219 21679 -6,6 

Høner 433679 431012 -0,6 

Mjølkekyr 9866 8206 -16,8 

Sauer over 1 år 38461 36431 -5,3 

 

Klimatiltak og prognose for utslipp  

Utslippene er tett korrelert med jordbruksareal og antall husdyr i regionen. Det antas at utslippene i 

denne sektoren vil være stabile frem mot 2030.  

Annen mobil forbrenning: 

Denne sektoren omfatter utslipp fra dieseldrevne motorredskaper hvor avgiftsfri diesel brukes som 

drivstoff. Avgiftsfri diesel brukes blant annet i jord-/skogbruk, forsvar, bygg og anlegg, og private 

husholdninger. I kommunal sektor brukes avgiftsfri diesel blant annet i park-, bygg- og 

anleggsvirksomhet. Denne sektoren sto for 9% av utslippene på Nord-Jæren, med 86 400 tonn CO2-

ekv i 2019. 

                                                                 
6 Norsk rederiforbund, Null utslipp i  2050 

7 SSB tabell 11506: Jordbruksareal (dekar), etter region, vekst, statistikkvariabel og år 
8 Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap, ti llegginformasjon Jordbruk 

https://rederi.no/rapporter/
https://www.ssb.no/statbank/table/11506/tableViewLayout1/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=428&sector=8


Utslipp beregnes av SSB basert på salgsstatistikken for petroleumsprodukter. Statistikken inneholder 

informasjon om hvilken kommune avgiftsfri diesel er levert til, og utslippet fra bruken beregnes basert 

på dette. Denne sektoren har ustabil tidsserie, og Miljødirektoratet har informert om usikkerheter i 

beregningsmetoden. Utslippstall for enkeltår bør derfor ikke tillegges særlig vekt, man bør heller 

vurdere trenden over tid. 

Klimatiltak og prognose for utslipp  

I Granavoldserklæringen har regjeringen uttrykt at de, i samarbeid med byggebransjen, skal legge til 

rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Det offentlige vil ha et spesielt 

ansvar for at byggeplasser i offentlig regi går foran for å nå dette målet. Det er også lagt opp til et 

forbud mot mineralolje til uttørking og oppvarming i bygg- og anleggsbransjen i 2022. Disse føringene 

vil bidra til reduksjoner i utslipp innen sektoren. I Stortingsmelding 13 tar regjeringen sikte på å innføre 

omsetningskrav for biodrivstoff for anleggsdiesel og sjøfart fra 2022, og at omsetningskravet skal øke 

til same nivået som i vegtrafikken fram mot 20309.   

Avfall og avløp: 

5% av klimagassutslippene på Nord-Jæren kommer fra avfall- og avløpsbehandling, med et utslipp på 

49 200 tonn CO2-ekv i 2019.  

Størstedelen av dette skyldes utslipp av metan fra det nedlagte avfallsdeponianlegget på Sele i Sola 

kommune (41 800 tonn CO2-ekv i 2019). Anlegget var aktivt fra 1982 til 2009, og hadde en sentral 

rolle i avfallshåndteringen til de deltakende kommunene i IVAR. Klepp Energi har inngått avtale med 

IVAR om utnytting av deponigassen til fjernvarme. Gassen blir samlet inn fra 137 gassbrønner som er 

boret ned i avfallsdeponiet. Avfallsdeponiet er i dag tildekket med jord og ligger under ett ca. 340 

mål stort jordbruksområde10. Det ble hentet ut 8,0 GWh deponigass fra avfallsplassen i 201911. 

Potensialet for deponigass fra Sele har blitt beregnet til ca. 15 GWh12.  

Fra 1. juli 2009 ble det innført forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall, som restavfall, 

papir/papp, trevirke og tekstiler av naturstoffer (ull og bomul l) i Norge, men siden avfallet har lange 

nedbrytingstid, vil deponiet ha utslipp i lang tid.  

Sentralrenseanlegget i Randaberg kommune (SNJ) hadde utslipp på 6 700 tonn CO2-ekv i 2019. Dette 

kommer fra biologisk behandling av avfall (metanutslipp fra biogassanlegget), og utslipp av metan og 

lystgass fra behandling av avløpsvann. Anlegget har ikke krav om nitrogenfjerning, og 

nitrogeninnhold i utløpsvannet fra anlegget er antatt ut fra belastningen til anlegget. 

(Utslipp fra biogassanlegget på Grødaland er ikke omfattet av klimabudsjett Nord-Jæren da det ligger 

i Hå kommune).   

Klimatiltak og prognose for utslipp  

Utslippene fra Sele er forventet å gradvis reduseres ettersom nedbrytningen av avfallet ved deponiet 

fortsetter.  

Det er ikke planlagt endring ved renseanlegget SNJ som vil påvirke utslippene, og utslippene 

forventes derfor å være stabile i årene fremover.  

                                                                 
9 Stortingsmelding 13, Klimaplan for 2021-2030 
10 Klepp kommune Klima og miljøplan 2019 – 2034  
11 Klepp Energi – Årsmelding 2019 
12 Sola kommune Kommunedelplan energi og klima  2010 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/
https://www.klepp.kommune.no/globalassets/planar/klimaplan/endelig-versjon.pdf
https://ke-nett.no/getfile.php/131864-1597990314/Dokumenter/%C3%85rsberetninger/A%CC%8Arsberetning%202019.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i4b89fe75-0838-499b-bf95-502528594181/kommunedelplan-for-energi-og-miljo.pdf


I 2020 bl e de t produse rt ca 20 GWh tonn bi ogass ve d SNJ. Anl e gget har i mi dl e rtid kapasite t ti l å
produse re me r bi ogass (30-40 % økni ng). De t jobbe s me d å få i nn me r substrate r/ våtorganisk avfall ,
hvor de t e r størst pote nsi al e me d sl am fra fi ske oppdrett. De rsom bi ogassproduksjonen øke s, e r de t
forve nte t at me tangassutsl ippe ne fra produksjone n også vi l øke . Bi ogasse n vi l i mi dl ertid føre ti l
utsl i ppsre duksjone r i se ktore n hvor gasse n be nyttes, me st sannsynl igi oppvarmi ngs-sektore n hvor
de t e rstatte r naturgassbruk i Lyse s gassne tt. I e n rapport fra Carbon l i mi ts oppgi se n forventet
produksjon på 33,4 GWh i 2035 og 43,3 GWh i 2050 ve d SNJ13.

Oppvarming:

Utsl i pp fra oppvarmi ng var 51 400 tonn CO2-e kv i 2019, som e r 5% av total e n fraNord-Jære n.

Iføl ge Mi l jødire ktorate ts re gnskap var 85% av utsl i ppe ne fra oppvarmi ng fra bruk av naturgass. Lyse
har Norge s største l andbase rte gassnett i vår re gi on, hvor gass transporte re s fra Kårstø ti l kunde r i
Ryfyl ke og på Jære n. Ne tte t l e vere r gass bl ant anne t ti l oppvarmi ng/veksthus. Gassnette t mottar
også noe bi ogass fra SNJ og Grødal and.

Ti l i nformasjon omfatter utsl i pp fra ve dfyri ngkl imagasse ne me tan (CH4) og l ystgass (N2O). CO2-
utsl i pp fra ve dfyri ng re gnes som ne tto nul l utsl ipp, si de n tre et har tatt opp ti l svare nde me ngde
karbon i ve kstfase n.

Utsl i pp fra bruk av fossi l ol je ti l oppvarming har gått ne d 77% på Nord-Jære n fra 2015 ti l 2019. De tte
må se s i samme nhe ng me d forskrift om forbud mot bruk av mi ne ral olje ti l oppvarmi ng av bygni nge r,
som tre dde i kraft fra 2020.

Klimatiltak og prognose for utslipp

IV ARs to anl e gghadde e n bi ogassproduksjon på 38GWh i 202014. I henhol d ti l e n rapport fra
Carbonl i mi ts e r l e veransene av bi ogass fra IV ARs to anl e gg e r forve nte t å øke ti l 76,5 GWh i 2035 og

13 Ca r bonl i mi ts , 2018. «Ti l r ettel eggi ng for br uk a v bi oga s s i Roga l a nd»
14 År s r a ppor t 2020 Lys e, https :/ /www.l ys ekons er n.no/getfi l e.php/135870-
1616677176/Rapporter%20og%20andre%20eks terne%20dokumenter/A%CC%8Ar s r a ppor t%20Lys e%20kons er n
%202020.pdf

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2017/tilrettelegging-for-bruk-av-biogass-i-rogaland/
https://www.lysekonsern.no/getfile.php/135870-1616677176/Rapporter%20og%20andre%20eksterne%20dokumenter/A%CC%8Arsrapport%20Lyse%20konsern%202020.pdf
https://www.lysekonsern.no/getfile.php/135870-1616677176/Rapporter%20og%20andre%20eksterne%20dokumenter/A%CC%8Arsrapport%20Lyse%20konsern%202020.pdf
https://www.lysekonsern.no/getfile.php/135870-1616677176/Rapporter%20og%20andre%20eksterne%20dokumenter/A%CC%8Arsrapport%20Lyse%20konsern%202020.pdf


til rundt 100 GWh i 205015. Dette vil i så fall tilsvare en utslippsreduksjon på 2000 tonn CO2 i 2030 

dersom gassen benyttes til å erstatte naturgass i fjernvarmenettet. 

Stavanger kommune har fått støtte fra Klimasats for å etablere et biokullanlegg ved Søra Bråde, som 

prosjekteres for mulig realisering.   

Sandnes har allerede et biokullanlegg på Vatne driftsstasjon. Dette anlegget har binder ca 250 tonn 

CO2 i året og erstatter naturgass til oppvarming tilsvarende 75 tonn CO2. Sandnes kommune har fått 

innvilget støtte til fullskala anlegg som vil ha en klimaeffekt på 1100-1400 tonn per år. Dette 

planlegges ferdigstilt ila 2022. 

Energiforsyning: 

Utslipp fra energiforsyning kommer i hovedsak fra avfallsforbrenning ved Forus energigjenvinning i 

Sandnes kommune. Anlegget forbrenner restavfall fra husholdninger i regionen, og næringsavfall. 

Omtrent 2/3 av avfallet er fra husholdninger.  

Anlegget har 2 forbrenningslinjer med en samlet kapasitet på 110 000 tonn avfall årlig. 

Forbrenningslinje 1 har en kapasitet på 45 000 årstonn avfall og har vært i drift siden 2002. Linje 1 

eies av Lyse Neo AS (50%) og IVAR Næring AS (50%). Linje 2 har en kapasitet på 65 000 tonn avfall 

årlig og har vært i drift siden oktober 2012. Linje 2 eies av Lyse Neo AS (43%), IVAR Næring 

(43%), Ryfylke Miljøverk IKS (3,5%), Dalane Miljøverk IKS (3,5%),  IRS Miljø IKs, (Flekkefjord) (3,5%) 

og Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (3,5%). 

I 2019 satte IVAR i drift et nytt ettersorterings-anlegg som ligger ved siden av Forus 

Energigjenvinning. Anlegget sorterer ut og material-gjenvinner bl.a. plast fra privatpersoners 

restavfall. En hypotese er at mekanisk utsortering av plast, fremfor at husholdningene selv sorterer, 

kan medføre høyere utsortering av fossilt karbon, som igjen vil bidra til lavere utslipp. Dette er ikke 

dokumentert, og utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet benytter en nasjonal utslippsfaktor.   

Det er også noe utslipp fra bruk av fossile kilder til varmeproduksjon i Sandes kommune.  

Lyse har et mål om å bli klimanøytrale i egen virksomhet innen 2030, hvor et av tiltakene er utfasing 

av naturgass i nærvarmeproduksjon. 

Klimatiltak og prognose for utslipp  

Forbrenningsanlegget har en teknisk forbrenningskapasitet på linje 1 og 2 er 110 000 tonn, men det 

vil være periodisk driftsstans som følge av revisjon og vedlikehold. Det anslås at anlegget vil 

forbrenne omtrent 102 000 tonn avfall per år, og vil ha utslipp på omtrent 58 000 tonn CO2-

ekvivalenter fremover mot 2030, med mindre CCS blir realisert; 

Det er utført en mulighetsstudie for gjennomføring av karbonfangst (CCS) ved Forus 

Energigjenvinning. Studien viser at dette er teknisk gjennomførbart og kan realiseres i løpet av få år. 

Anlegget vil kutte utslipp fra anlegget med cirka 52 000 tonn CO2 årlig. I tillegg vil anlegget ha fangst 

av ca 50 000 tonn CO2 med biogent opphav og dermed bidrar til negative utslipp, dvs. bidrar til netto 

fjerning av CO2 fra atmosfæren.  

CCS-anlegget er vurdert som teknisk gjennomførbart, men det gjenstår vurderinger rundt 

verdikjeden og forretningsmodeller. Statusrapport fra prosjektet er ventet høsten 2021. Regjeringen 

                                                                 
15 Carbonlimits, 2018. «Tilrettelegging for bruk av biogass i  Rogaland» 

https://www.ivar.no/ivar-ettersorteringsanlegg-forus/category926.html
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2017/tilrettelegging-for-bruk-av-biogass-i-rogaland/


har ikke planer om å gi flere anlegg statsstøtte, og anlegget på Forus vil dermed måtte konkurrere 

om tilskudd fra generelle ordninger som Enova og EUs innovasjonsfond.  

Luftfart: 

Utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet for luftfart inkluderer utslipp fra fly og helikoptre som lander 

eller tar av fra norske landingsplasser. Det beregnes utslipp for avgangs- og ankomstfasen av 

flyvningen, det vil si i luftrommet til 3000 fot (914,4 meter). 

Luftfart sto for 4 % av utslippene på Nord-Jæren i 2019, med et utslipp på 41 000 tonn CO2-ekv. Ved 

Stavanger lufthavn har det vært en nedgang i utslipp på 18 % siden 2015. Mer energieffektive 

motorer, forbedret aerodynamikk, lavere vekt og flere seter har bidratt til at utslippene pr 

passasjerkilometer er mer enn halvert de siste 20 årene. Utslippene har vært relativt stabile de 

senere årene.  

Klimatiltak og prognose for utslipp  

Avinor planlegger for trafikkvekst på sine flyplasser frem mot 205016, dette gjelder også Stavanger 

lufthavn som planlegger for å utvide kapasiteten17. Avinor anslår imidlertid en betydelig reduksjon i 

aktivitet og utslipp de nærmeste årene som følge av korona. Fra og med 2023 anslås en årlig vekst 

ifht nivået i 2019 på 2 %, basert på nasjonale prognoser og spesifikke prognoser for Stavanger 

lufthavn fra Avinor. 

I henhold til data fra Avinor anslås en årlig 1,5% effektivisering og en økning i bruk av bærekraftig 

drivstoff i referansebanen frem mot 2030. Fra 2020 er det innført et krav om 0,5 prosent avansert 

biodrivstoff som andel av alt flydrivstoff som omsettes i Norge. Innen 2040 er Avinors mål at all 

innenlands flytrafikk skal være elektrisk. Dersom målet nås, vil det medføre en forventet nedgang i 

CO2-ekv utslipp fra 2015 til 2030 på 46%. 

Industri, olje og gass 

Sektoren omfatter utslipp fra de største industribedriftene. I 2019 er utslipp fra følgende bedrifter 

inkludert: 

 Stavanger: Felleskjøpet, Nortura og Skretting forfabrikk 

 Sandnes: Fatland Jæren, Figgjo, Sandnes garn 

 Sola: Gasum (LNG-anlegg i risavika) 
 Randaberg: ingen 

 
Klimatiltak og prognose for utslipp  

Det er ikke innhentet informasjon fra samtlige overnevnte bedrifter. Basert på informasjon fra 

enkeltbedrifter antas utslippene å følge befolkningsveksten frem mot 2030. 

                                                                 
16 Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart, avinor rapport 4, 2020: https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-
oss/rapporter/avinor_baerekraftsrapport_2020.pdf 
17 Stavanger lufthavn masterplan 2018 – 2068,  https://avinor.no/globalassets/stavanger-
lufthavn/utbygging/masterplan-stavanger-lufthavn-2018---2068---kortversjon.pdf 

https://avinor.no/globalassets/stavanger-lufthavn/utbygging/masterplan-stavanger-lufthavn-2018---2068---kortversjon.pdf
https://avinor.no/globalassets/stavanger-lufthavn/utbygging/masterplan-stavanger-lufthavn-2018---2068---kortversjon.pdf


Prognose for utslipp mot 2030 
For å vurdere behovet for å iverksette tiltak for å nå vedtatte klimamål, er det en nyttig øvelse å 

vurdere hvordan utslippsutviklingen framover kan bli . Det ligger i framskrivingens natur å være heftet 

med usikkerhet, siden fremtiden er uforutsigbar, som pågående pandemi er et godt eksempel på.  

Det er definert tre framskrivninger av utslipp for Nord-Jæren;  

 Scenario 0: illustrerer hvordan utslippene kan utviklet seg, kun som følge av anslåtte 
endringer i aktivitet. Eksempler er forventninger til befolkningsvekst/trafikkvekst 

 Scenario 1, «Referansebanen»: anslår utvikling i utslipp med dagens vedtatte politikk. Her 
forutsettes det at målene for innfasing av nullutslippskjøretøy i Nasjonal transportplan 
innfris.   

 Scenario 2, «ambisiøst»: Forutsetter i tillegg at mål og ambisjoner for utslippsreduksjoner i 
flere sektorer innfris. 

 

  

Figur 3: Scenarier for utslippsutvikling på Nord-Jæren med forutsetninger som beskrevet i budsjettet. De prosentvise 

reduksjonene er i forhold til år 2015. 

Utslippene på Nord-Jæren var 945 570 tonn CO2-ekvivalenter i 2019.  

I Scenario 0 øker utslippene på Nord-Jæren med 8% fra 2019 til 2030. I dette scenarioet vil utslippene 

gå ned 6% i forhold til nivået i 2015.  

I scenario 1, referansebanen, reduseres utslippene med 8% fra 2019 til 2030, og med 20% i forhold til 

nivået i 2015. Nedgangen forutsetter at følgende nasjonale mål nås:  

 Veitrafikk: Legger NTP-banen 2018-2029 til grunn (Meld. St. 33 2016-2017). I henhold til disse 
målene skal alle nye personbiler og bybusser omsatt i 2025 være nullsutslippskjøretøy. I 2030 
skal det samme gjelde alle varebiler, 75 prosent av alle langdistansebusser og 50 prosent av 
alle tunge lastebiler. Omsetningskrav for biodrivstoff er inklude rt. 

 



I Scenario 2, ambisiøst, reduseres utslippene med 25% fra 2019 til 2030, og med 35% i forhold til 

nivået i 2015. Nedgangen forutsetter i tillegg til målet for veitrafikk, at følgende mål  og ambisjoner 

nås: 

 Sjøfart: Legger til grunn regjeringens ambisjon om 50% utslippsreduksjon i forhold til 2005 
fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030 nås18 (Granavolden-plattformen, Regjeringens 
handlingsplan for grønn skipsfart19). Merk at målet kun omfatter innenriks sjøfart og fiske, og 
at siden utslippene økte med 17% i perioden 2005 til 2019, må det kuttes 67% frem til 2030 
for å nå dette målet. Det er anslått at 56 % av sjøfarten på Nord-Jæren er innenriks. 

 Luftfart: Følger Avinors anslag med en reduksjon i utslipp i 2020 på 50 % i forhold til 2019 
som følge av korona, nedgang på 25% ift. 2019 i 2021. Deretter: 1,5% årlig effektivisering, og 
innfasing av bærekraftig drivstoff. Både SAS og Norwegian oppgraderer sin flåte. Norge har 
som første land i verden iverksatt et omsetningskrav for bærekraftig jet biodrivstoff for sivil 
luftfart med virkning fra 2020. Stortinget har satt mål om opptrapping til 30 prosent i  2030. 

 Annen mobil forbrenning: Innføring av omsetningskrav for biodrivstoff i avgiftsfri diesel; 3% 
innblanding i 2022 som trappes opp til samme nivå som i veitrafikken i 2030. 

 

Metode og forutsetninger for framskrivningene beskrives i vedlegget. Det anbefales å se bort i fra 

tallene 2020 til cirka 2022 som følge av usikkerheten knyttet til effekten korona-pandemien vil ha på 

utslippene.  

Mulige tiltak for sentrale punktutslipp på Nord-Jæren 
Det følgende gir en oversikt over mulige tiltak for å redusere klimagassutslippene fra sentrale 

punktutslipp på Nord-Jæren.   

Sektor - kilde Tiltak Tiltakseffekt, 
tonn CO2-
ekv  

Tiltakskost  Kommentar 

Energiforsyning - 
Forus 
Energigjenvinning 

CCS: Forus 
Energigjenvinning og Lyse 
signerte i februar 2021 
en intensjonsavtale med 
Aker Carbon Capture for 
å vurdere muligheter for 
et komplett CO2-fangst 
og -lagringsanlegg i 
Stavanger/Sandnes-
regionen. 

52 000 tonn 
fossil CO2, 
pluss opptak 
av ca 50 000 
tonn biogent 
CO2 
(negative 
utslipp) årlig 

Tiltakskost 
er 
forventet 
til høsten 
2021. 

Foreløpig status 
forventes presentert 
til respektive styrer 
og eiere høsten 2021. 

Luftfart -
Stavanger 
lufthavn 

Effektivisering, nyere 
flåte og innfasing av 
alternative drivstoff 

Estimert 
14 000 tonn 
lavere 
utslipp i 
2030 enn i 
2019. 

 Kommunene er ikke 
tiltakseiere 

                                                                 
18 Granavolden-plattformen, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/ 
19Handlingsplan for grønn skipsfart, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-gronn-
skipsfart/id2660877/ 



Avfall og avløp - 
SNJ 

Økt produksjon av 
biogass: Anlegget på SNJ 
har kapasitet til å 
produsere mer biogass 
(30-40 % økning), og det 
jobbes med å få inn mer 
substrater/våtorganisk 
avfall. Størst potensiale 
her er slam fra 
fiskeoppdrett. 
 

2000 tonn 
lavere 
utslipp i 
2030 enn i 
2020 

1500 
kr/tonn 
CO220 

Effekten av tiltaket vil 
bli synlig i sektoren 
hvor biogassen 
brukes. Økt 
produksjon vil gi økte 
utslipp ved anlegget, 
men vil netto bidra til 
utslippsreduksjon. 
Tiltakskost er ved 
erstatning av 
naturgass til 
oppvarming 

Avfall og avløp - 
Sele 

Vurdere mulig økt uttak 
av metan fra 
avfallsdeponi 

 < 500 
kr/tonn 

Tiltakskost vurdert 
ifm Klimakur - 
investeringskostnader 
og driftskostnader for 
oppgradering av  
eksisterende 
uttaksanlegg 

 

Sentrale punktutslipp på Nord-Jæren – fordeling 
I forbindelse med klimaarbeidet i de ulike kommunen på Nord-Jæren, kan det være nyttig å 

synliggjøre i hvilken grad kommunen bidrar til viktige punktutslipp utenfor kommunegrensen. For å 

unngå dobbeltelling, har kommunene kommet frem til en omforent fordelingsmetode for fire 

punktutslipp. Fordelingen er ment som et kommunikasjonsmessig verktøy i forbindelse med for 

eksempel klimabudsjettarbeid i de respektive kommunene. Under er en oppsummering over 

fordelingsandelene.  

Sektor Punktutslipp Lokasjon Fordelingsmetode %-andeler 

Stavanger  Sandnes Sola Randaberg Andre 

Luftfart Stavanger 
lufthavn 

Sola Avinor-undersøkelse 
reisendes 
bostedskommune 

26 9 4 2 60 

Avfall og 
avløp 

Sentralrense-
anlegget 
Nord-jæren 

Randaberg Antall innbyggere 
tilknyttet kommunalt 
avløp og befolkningstall 

47 26 9 3 15 

Avfall og 
avløp 

Avfallsdeponi 
Sele 

Sola Eierandeler IVAR 42 22 8 3 25 

Energi-
forsyning 

Forus 
Energigjenvin
ning  

Sandnes Eierandeler LYSE/IVAR* 40 19 8 3 30 

*alternativ fordeling basert på andeler innlevert husholdningsavfall/næringsavfallsestimat gis i vedlegget. 

 

Informasjon om beregningsmetodikk, og utslippsfordeling ved bruk av andelene over, er tilgjengelig 

som vedlegg til budsjettet. Under gis noen merknader til allokeringen.  

                                                                 
20 Virkemidler for økt bruk og produksjon av biogass, Miljødirektoratet 2020, 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1652/M1652.pdf  



Luftfart: Ifølge informasjon fra Avinor er omtrent 75% av de reisende fra Stavanger lufthavn bosatt i 

Norge, mens de øvrige er bosatt i utlandet. Reisene til dem bosatt i Norge er fordelt til 

bostedskommuner med data fra en spørreundersøkelse gjennomført av Avinor på Stavanger Flyplass, 

hvor postnummer inngår. Ca 5000 respondenter har svart på undersøkelsen i perioden 2015- 2019. 

Avfall og avløp: For Sentralrenseanlegget på Nord-Jæren fordeles avløpsutslipp til kommuner ved 

bruk av SSB statistikk over antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp i 202021. Utslipp fra organisk 

behandling av avfall fordeles ved bruk av befolkningstall22 og informasjon fra IVAR om at SNJ har en 

gjennomsnittlig organisk belastning på 380 000 pe.  

For avfallsdeponiet på Sele foreligger det ikke informasjon om mengder avfall levert av ulike 

kommuner for perioden anlegget var i drift. Fordelingsnøkkelen legger derfor eierandeler i IVAR til 

grunn. 

Energiforsyning: Det er utarbeidet 2 alternative fordelingsnøkler for anlegget; den ene legger 

kommunenes eierandeler på forbrenningslinjene til grunn, den andre bruker tilgjengelig informasjon 

og estimater om avfallets opprinnelseskommune. Den første metoden er mest aktuell med tanke på 

tiltak som krever investeringer fra eierkommuner, slik som CCS. Metode 2 vil bedre  fange opp tiltak i 

kommunene som påvirker avfallsmengder eller plastfraksjoner som leveres til anlegget.  

Siden det er lite tilgjengelig informasjon om opphavskommunene til næringsavfall som går til 

forbrenning, som gjør fordelingen noe usikker, er fordelingsandeler basert på eierstruktur lagt frem i 

tabellen over. 

Forus energigjenvinning vil delta i et prosjekt i regi av Avfall Norge for kartlegging og forslag til modell 

for kommunal fordeling av CO2-utslipp fra forbrenning av avfall. Miljødirektoratet har bedt om 

innspill til hvordan en slik fordeling kan gjøres. På sikt kan det komme en nasjonal metode for dette, 

som da vil tas i bruk i budsjettet.  

 

                                                                 
21 SSB tabell 13144: Ledningsnett og ti lknytning. Kommunalt avløp, etter region, statistikkvariabel og år  
22 Tabell 07459: Befolkning, etter region, statistikkvariabel og år (https://www.ssb.no/statbank/table/07459/) 
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