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Innledning
1.1 Bakgrunn for arbeidet
Sør-Aurdal kommune har vedtatt å utarbeide ei kommunedelplan for energi- og klima (Sak 043/10 11.11.2010).
Som grunnlag for vedtaket forelå et forslag til planprogram.
Arbeidet med kommunedelplanen skjer etter at det gjennom et samarbeid mellom de 12 kommunene i Hallingdal
og Valdres er utarbeidet ei felles overordna ”Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres 2010”. Intensjonen
med det felles prosjektet var å utarbeide bakgrunnsmateriale for de enkelte kommunenes kommunedelplaner.
Informasjon om det felles prosjektet med rapporter kan lese på nettstedet www.valhallklima.no.
1.2 Arbeidsform
Vedtaket om å utarbeide kommunedelplan for energi- og klima innebærer at det er Sør-Aurdal kommune ved
administrasjonen som legger fram forslag til vedtak.
Fra administrasjonen har skogbrukssjef Arild Haglund vært saksbehandler. Han har også fungert som
kommunens klimakontakt i forhold til det felles prosjektet om energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres.
Kommunestyret la i sin behandling den 11.11.2011 vekt på forankring i Sør-Aurdalsamfunnet i det løpende
arbeidet med planen. Derfor ble det anbefalt at saksbehandler skulle støtte seg til ei fag- /referansegruppe av
engasjerte personer fra næringslivet i kommunen så vel som fra offentlige instanser.
Denne gruppa har bestått av Ole Arne Øyhus, Harald Liodden og Olav Kristian Huseby (vara) oppnevnt av
kommunestyret, Nils-Martin Sætrang fra SAE, Lene Grimsrud ansv. for drift og vedlikehold i Sør-Aurdal
kommune, Rasmus Piltingsrud fra SVU, Torkild Waagaard fra Begna Bruk, Hans Erik Lybekk fra bondelaget og
Nils-Ivar Grøv fra skogeierlaget.
Gruppa har hatt tre arbeidsmøter.
I lys av den klare begrensingen hva gjelder økonomiske og pesonellmessige ressurser i Sør-Aurdal kommune
anbefaler referansegruppa å prioritere et fåtall tiltak som har mest målbar effekt innenfor planperioden. Det
innebærer at man bevisst avstår fra å liste opp mange mål og tiltak som er mer uklare hva gjelder
gjennomførbarhet og effekt.
Kort oppsummert er det fire tiltak som anbefales prioritert: ENØK-tiltak i kommunal bygningsmasse,
informasjons- og holdningsskapende arbeid i skoler og barnehager, oppgradere fjernvarmenett i Bagn sentrum
og etablering av et ”Energi- og klimaforum”.

1.3 Bakgrunnsmateriale
Bakgrunnsmaterialet for denne planen bygger på den overordnete energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres
godkjent av formannskapet 29.06.2010 (Sak 021/10) herunder rapporten ”Klimagassutslipp og energibruk i SørAurdal kommune (november 2008)”. Dette er gjengitt i kapitlene 2 og 3.
Dessuten er lagt til grunn store deler av ”Lokal energiutredning for Sør-Aurdal kommune” av 10.05.2009 av SørAurdal Energi BA (jfr. Pkt 4 i ”Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene” av
4.9.2009).
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Klimagassutslipp og energibruk i Sør-Aurdal kommune
November 2008 (CIVITAS – GURIGARD)

1 Bakgrunn og avgrensning
1.1

Bakgrunn

Sør-Aurdal kommune har startet arbeidet med en klima- og energiplan,
blant annet med mål om å redusere klimagassutslipp. Et viktig ledd i arbeidet
er å få oversikt over kildene til utslipp, dvs. hvilke kilder som bidrar
mye og lite, samt hvordan endringene i utslippene har vært i løpet av
de siste 10-15 årene. Sammenholdes dette med befolkningsutviklingen og
andre endringer i kommunen kan årsakene avdekkes og målrettede tiltak
vurderes.
Dette notatet inneholder en kort beskrivelse og en innledende analyse av
Sør-Aurdal kommunes utslipp av klimagasser i perioden 1991 til 2006.

1.2

Avgrensning og metode

Klimagasser er en samlebetegnelse på en rekke gasser som alle bidrar til
å øke atmosfærens drivhuseffekt. Det er tre gasser som inkluderes i
kommunenes utslippsregnskap; CO2 (karbondioksid), CH4 (metan) og
N2O (lystgass). De andre gassene som inngår i Kyotoprotokollen er stort
sett knyttet til prosessindustri og framkommer derfor kun for de kommuner
som har slik industri.
Klimagassutslippenes drivhuseffekt er uavhengig av geografisk utslippssted,
derfor vil alle utslippsreduksjoner bidra til å dempe klimaendringene.
Gassene har ulik drivhuseffekt per kg utslipp (Global Warming Potential,
GWP) men de vektes til en felles enhet relativt til CO2. Det vil si at CO2
har fått verdien 1 ekvivalent per kg, CH4 = 21 ekvivalenter per kg og N2O
= 310 ekvivalenter per kg.
Det er kun utslipp som fysisk skjer innenfor kommunens grenser som er
inkludert i det offisielle utslippsregnskapet (se kart i figur 1). Det innebærer
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at utslipp som er knyttet til for eksempel flyreiser foretatt av kommunens
innbyggere ikke er inkludert. Heller ikke utslipp fra produksjon av
varer som importeres til kommunen er med i regnskapet, blant annet fra
elektrisitet importert fra kull/gasskraft i Danmark, bilproduksjon i Tyskland,
biff fra Argentina, osv. På den annen side gis det heller ikke fratrekk
i utslippene hvis kommunen er netto eksportør av varer og tjenester.
Dette skille i utslippsberegningene omtales som ”direkte utslipp” eller
”Kyotoregnskap” og ”indirekte utslipp” eller forbruksorientert utslippsregnskap.

Beskrivelsen i dette notatet omfatter de direkte utslippene og er knyttet
opp til grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikk for
kommuner (www.ssb.no/statistikkbanken ). All bearbeiding av data, vurderinger
og analyser er foretatt av Civitas.
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Figur 1: Sør-Aurdal Kommune, Oppland fylke, med Bagn som tettsted. Kilde: SSB.”

2 Dagens utslipp og energibruk
I Sør-Aurdal er veitrafikk den dominerende kilden til klimautslipp, ca 50
prosent (figur 2). Videre er landbruk (prosessutslipp) en stor kilde, med
ca 32 prosent. I tillegg bidrar arbeidsmaskiner mv. med ca 14 prosent, og
oppvarming av bygninger med 4 prosent av utslippene.
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Figur 2: Utslippsfordeling i 2006, hovedkilder i prosent. Kilde: SSB.
Det samlede klimagassutslippet for alle kilder i Sør-Aurdal er ca. 27.400
tonn CO2-ekv. (figur 3), og utgjør 0,077 prosent av Norges totale utslipp.
Sør-Aurdal kommune skiller seg fra landsgjennomsnittet ved at veitrafikk
bidrar til om lag halvparten av klimagassutslippene. På landsbasis er tilsvarende
andel 30%. Videre bidrar landbrukssektoren med en stor andel,
32%, mens andelen på landsbasis bare er 12%. Andelen utslipp fra oppvarming
(4%) ligger på om lag landsgjennomsnittet, mens industriutslippene
i Sør-Aurdal er små. På landsbasis bidrar industrien med 40 prosent.

Figur 3: Utslippsfordeling i 2006, hovedkilder i 1000 ton CO2-ekv. Kilde: SSB.
I figur 4 er utslippene fordelt pr. innbygger. Her ser vi igjen at Sør-Aurdal
og de andre Valdreskommunene domineres av klimagassutslipp fra veitrafikk
og landbruk. Vestre Slidre blir kreditert relativt store utslepp fra
avfall på grunn av det interkommunale anlegget på Rebneskogen (VKR),
dit også avfall fra Sør-Aurdal blir levert.
Landsgjennomsnittet (landbaserte utslipp av CO2, metan og lystgass) var
i 2006 ca 7,7 tonn CO2-ekvivalenter per person, mens Sør-Aurdal kommune
ligger litt høyere, ca 8,5 tonn CO2-ekv. per person.
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Gjennomgangstrafikken på E16 i kommunen påvirker andelen CO2 knyttet
til veitrafikk. Hvis en reduserer andelen for veitrafikk ( 4,1 tonn CO2ekv. per person) til landsgjennomsnittet for veitrafikk ( 2,17 tonn CO2ekv. per person), blir det totale utslippet per person i Sør-Aurdal redusert
til ca 6,6 tonn, og en er kommet noe under landsgjennomsnittet. Men
veitrafikken vil fremdeles være kilde til en stor del av klimagassutslippene
fra Sør-Aurdal, med en tredjedel av samlet utslipp.
Samlet utslipp per person i Hallingdal og Valdres varierte i 2006 mellom
7 og 19 tonn CO2-ekvivalenter.

Figur 4: Klimagassutslipp per person i Sør-Aurdal sammenlignet med andre kommuner i
regionen og gjennomsnittet for alle norske kommuner. Kun direkte utslipp innenfor
de administrative grenser, landbasert virksomhet. Kilde: SSB.
Energibruken i Hallingdal og Valdres varierer mellom ca 40.000 kWh og
ca 90.000 kWh per person. Sør-Aurdal ligger med 43.800 kWh like under
landsgjennomsnittet på ca. 45.000 kWh per innbygger (figur 5). I regionen
er det stort sett fossilt brensel til transport og elektrisitet som dominerer
energibruken. Dette er også tilfelle i Sør-Aurdal.
Sør-Aurdal utmerker seg med aktiv bruk av bioenergi, og allerede i 2006
sto bioenergi for hele 22,5 prosent av energibruken i kommunen. Andelen
er nesten dobbelt så høy som nest beste kommune i regionen.
Siden 2006 har flere nye tiltak blitt gjennomført, og i september 2008 åpnet
fjernvarmeanlegget i Bagn (Oplandske Bioenergi AS), som nå leverer
varme til Tingvoll kommunehus, Bagn barneskole, Bagn ungdomsskole
og Sør- Aurdalsheimen. Dermed er Bagn første kommunesenter i Valdres
med fjernvarmeanlegg basert på bioenergi, med en total årlig energileveranse
er på ca 1 350 000 kWh. Av dette skal 85 % være bioenergi. Råstoff
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er flis fra trelastproduksjonen på Begna Bruk.
Kommunen har hatt en egen arbeidsgruppe for bioenergi, og i samarbeid
med Valdres Natur- og kulturpark (VNK) planlegges en egen bioenergidag
vinteren 2009 der en bl.a. vil vise eksisterende tiltak og synliggjøre
muligheter for nye bioenergitiltak i Sør-Aurdal. Det legges vekt på næringskjeden
skog - ferdigprodukt.
30 prosent av energien som brukes i Sør-Aurdal er i form av elektrisitet.
Det beregnes ikke utslipp fra elektrisitetsbruk fordi produksjonen i Norge
i all hovedsak er basert på fornybar og utslippsfri vannkraft (>95%).

Figur 5: Energibruk per person i Sør-Aurdal sammenlignet med andre kommuner i regionen
og gjennomsnittet for kommunene. Samlet forbruk uavhengig av anvendelse
er fordelt på antall innbyggere. Kilde: SSB.

3 Utslippsutviklingen
Statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterer hvert år tall for klimagassutslipp
fordelt på norske kommuner. Historiske data oppdateres for hvert femte
år bakover.
Klimagassutslipp i Sør-Aurdal for perioden 1991 til 2008 er vist i figur 6.
I denne perioden har utslippene økt med 22 prosent. Det meste av veksten
er kommet mot slutten av perioden, og er særlig knyttet til arbeidsmaskiner
og veitrafikk. Økningen i trafikkutslippene er viktigst å merke seg, siden
dette utgjør en stor del av de samlede utslippene. For øvrige utslippskomponenter
er det snakk om relativt små endringer.
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Figur 6: Utviklingen i klimagassutslipp fra 1991 til 2006. Kilde SSB.
Fra 1991 til 2008 sank folketallet i Sør-Aurdal med over 10 prosent, se
figur 7. Dermed har det vært en vesentlig økning i klimagassutslipp per
person, fra ca 6,5 til 8,5 kg CO2-ekv. pr. pers.

Figur 7: Befolkningsendring i Sør-Aurdal kommune fra 1991 til 2008. Kilde: SSB.

Det har vært en samlet vekst i utslippene fra mobile kilder fra 13.000 til
18.000 tonn CO2-ekv. i perioden fra 1991 til 2006. I figur 8 er bidragene
delt inn i utslipp fra lette og tunge kjøretøy, samt drivstofftype (bensin og
diesel).
Litt over halvparten av utslippene kommer fra lette kjøretøyer. Resten av
utslippene fordeler seg jevnt mellom tungtrafikken og arbeidsmaskiner /
motorredskap (annet). Det har vært vekst i utslipp fra tunge kjøretøy parallelt
med en vekst i utslipp fra lette dieselkjøretøy. Utslippene fra bensinbiler
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har vært stabile; det er dieselbilene det er blitt flere av.

Figur 8: Klimagassutslipp i Sør-Aurdal kommune fra mobile kilder, transport, i perioden
1991 til 2006. Kilde: SSB.
Deler av utslippene fra veitrafikk skyldes gjennomfartstrafikken på E16
og transport i forbindelse med turisme og bruk av de over 3000 hyttene i
kommunen. Det betyr at det ikke er innbyggere i kommunen som forårsaker
en del av disse utslippene. En nærmere kartlegging må til for å avdekke
hvor store disse andelene er. Det har betydning for vurdering av tiltak
med sikte på å redusere disse utslippene.
Klimagassutslipp fra stasjonær forbrenning til oppvarmingsformål har siden
1991 ligget jevnt på ca 1.000 tonn CO2-ekv. pr. år (se figur 9). Dette
kommer stort sett fra oppvarming av privathus. Selv om utslippene i følge
statistikken her er små, er det potensial for utslippsreduksjoner, særlig
dersom bruk av bioenergi kan erstatte elektrisitet til oppvarming. Dette
kan bidra til at Norge i fremtiden slipper å importere eller produsere kraft
fra kilder med store CO2-utslipp. Sistnevnte aspekt kommer ikke fram i
statistikken som her er gjengitt. Utskiftning av gjenværende oljefyrer,
med overgang til bioenergi er også et viktig tiltak, selv om statistikken
ikke gir holdepunkter for potensialet.
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Figur 9: Klimagassutslipp i Sør-Aurdal kommune fra stasjonær forbrenning, oppvarming av
bygg mv., i perioden 1991 til 2006. Kilde: SSB.

Hovedkilden til stasjonære utslipp i Sør-Aurdal kommune er prosessutslipp
fra landbruk. Klimagassutslippene utgjøres i hovedsak av metan fra
husdyrgjødsel og lystgass som kommer fra bruk av kunstgjødsel. Utslippene
har siden 1991 ligget jevnt på 8.000 tonn CO2-ekv. per år (figur 10).
SSB sin jordbrukstelling for perioden 1989 til 1999 viser også at jordbruksarealet
i Sør-Aurdal i denne perioden økte noe, selv om det ble færre
bruk. Rundt år 2000 var det også en forbigående økning i utslippene,
som seinere er blitt utlignet av redusert aktivitet. Statistikken for klimagassutslipp
fanger i liten grad opp effekten av evt. utslippsreduserende tiltak
som er gjennomført lokalt.
Det er ikke forbrenning av avfall, større deponier eller annen avfallsbehandling
som gir større klimagassutslipp i Sør-Aurdal kommune. For avfall
som kjøres til Valdres kommunale renovasjon (VKR) sitt anlegg i
Vestre Slidre, belaster utslipp fra disponeringen Vestre Slidre sitt utslippsregnskap
(se fig. 4). Utslipp av avfallsdeponigass vist i fig. 10
kommer bl.a. fra nedlagte Tronhus fyllplass.
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Figur 10: Klimagassutslipp i Sør-Aurdal kommune fra prosesser, landbruk, avfall og industri,
i perioden 1991 til 2006. Kilde: SSB.
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Utdrag av: Lokal energiutredning for Sør-Aurdal kommune
utarbeidet av Sør-Aurdal Energi BA versjonsdato : 2009-05-10
Utredningen kan i sin helhet leses ved å gå inn på nettstedet til Sør-Aurdal Energi BA www.sae.no

1 Innledning

Sør Aurdal Energi BA er tildelt områdekonsesjon for Sør-Aurdal kommune og Liagrenda i Nor-Aurdal
kommune og har i dette området monopol på å bygge og drive anlegg for distribusjon av elektrisk kraft.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennom forskrift hjemlet i energiloven pålagt
områdekonsesjonærer å gjennomføre lokale energiutredninger og annet hvert år revidere disse.

1.1 Gjennomføring av arbeidet
Utredningen skal revideres hvert andre år, og erstatter delvis tidligere energiplaner. Til forskjell fra tidligere
energiplaner, definerer ikke utredningen noen tiltak og allokerer heller ikke ressurser. Vi tror også at utredningen
over tid og gjennom revisjoner vil finne en form som gir den beste nytteverdien lokalt. Veilederen om lokal
energiutredning fra NVE og forskjellige maler for lokal energiutredning er vurdert, og ligger til dels til grunn for
utredningen.

1.2 Formål med lokal energiutredning
NVE skriver i sin veileder følgende om formålet med lokale energiutredninger:
Utarbeidelse av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning,
stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell
utvikling av energisystemet. Områdekonsesjonær har monopol på distribusjon av elektrisitet i sitt område,
og gjennom de lokale energiutredningene ønsker en å gjøre informasjon om blant annet belastningsforhold i
nettet, tilgjengelig for alle aktører i varmemarkedet.
Både områdekonsesjonærer og kommuner har viktige roller å ivareta i forhold til valg av lokale
energiløsninger. Et godt samarbeid mellom disse aktørene vil være vesentlig for å oppnå rasjonelle lokale
energiløsninger.
Energiutredninger skal være et hjelpemiddel i kommunens eget planarbeid, der energi i mange
sammenhenger vil være et viktig tema. Prosessen med å utarbeide lokale energiutredninger, som blant annet
innebærer et årlig møte mellom kommune og lokalt nettselskap, skal bidra til større åpenhet og bedre dialog
om lokale energispørsmål.

1.3 Aktører og roller
Følgende har vært involvert i utforming og gjennomføring av utredningen.
Sør Aurdal Energi:
Nils-Martin Sætrang
Kristian Grimsrud Strøm
Til grunn for revisjoner ligger også innspill og tilbakemeldinger gitt direkte til områdekonsesjonæren og i
offentlige møter om energiutredningen.
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1.3.1

Sør Aurdal Energi

Sør Aurdal Energi er i henhold til energiloven og forskrift til energiloven, ansvarlig for utarbeiding av lokal
energiutredning for Sør-Aurdal. Selskapets kjernevirksomhet er nettdrift, og selskapet bygger, vedlikeholder og
drifter distribusjonsnett for elektrisk kraft i Sør-Aurdal.
Selskapet har 17 ansatte som yter til sammen 15,9 årsverk. Omsetningen var i 2009 på 26 MNOK.
Ved utgangen av 2009 hadde SAE BA 2621 kunder.
Sør Aurdal Energi har gjennomført arbeidet med utredningen, og har i tillegg ansvar for:
- Innkalling og koordinering mellom aktørene.
- Koordinering og overlevering av rapport til kraftsystemansvarlig i regionen.
- Rapportere til NVE om at ny utredning er utarbeidet
- Offentliggjøre referater fra møter (via selskapets nettside eller på papir etter forespørsel)

1.3.2

Sør-Aurdal kommune

Sør-Aurdal kommune tilrettelegger for nye utbyggingsprosjekter gjennom arealplanlegging etter plan- og
bygningsloven, og forvalter byggesaksbestemmelsene i samme lov. Kommunen eier også selv en betydelig
bygningsmasse. Kommunen kan gjennom disse funksjonene spille en viktig rolle i valg av lokale
energiløsninger.
Etter plan- og bygningsloven skal kommunen utføre en løpende planlegging for å samordne utviklingen innen
sitt område, og i planarbeidet skal en ta opp alle relevante tema også i nødvendig
grad energi. Kommunen bør stille krav til at reguleringsplaner også beskriver nødvendig energiforsyning. I
planlegging av nye utbyggingsområder bør det blant annet beskrives hvordan energiforsyningen forventes løst.
Etter dagens lovgivning kan kommunen som reguleringsmyndighet i begrenset grad gi reguleringsbestemmelser
som påbyr bestemte varmeløsninger for enkeltbygg eller utbyggingsområder. Kommunene kan pålegge
tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, men dette forutsetter at fjernvarmekonsesjon først er tildelt for det
aktuelle området.
I planlovutvalgets utkast til ny planlov foreslås at kommunene som planmyndighet gis hjemmel til å pålegge
bestemte varmeløsninger.

2 Sør-Aurdal kommune - situasjon og historikk
2.1

Kort om kommunen

Sør-Aurdal er en landkommune med i underkant av 3200 innbyggere. Folketallsutviklingen har over en periode
vært entydig negativ, dette til tross ligger det an til en liten økning i 2004. Prognoseverktøy hos Statistisk
Sentralbyrå antyder en fortsatt nedgang i folketall om en legger til grunn middels fruktbarhet, middels levealder,
middels innenlands mobilitet og ingen netto innvandring (MMM0).
Mer optimistiske kriterier (middels innvandring) antyder en utflating av folketall over en 10-års periode.
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Figur 1 - Folketallsframskriving for Sør-Aurdal
Det er lite industrivirksomhet i kommunen, men tilsynelatende en økning i tjenesteproduksjon og
varehandel. Kommunen har forholdsvis mange hytter og et stort antall godkjente hyttetomter/områder som
antas å påvirke utviklingen lokalt også når det gjelder energibruk og effektbehov.

2.2

Lokal energiproduksjon

Sør-Aurdal har en lang historie med lokal kraftproduksjon, og vannkraftverk fra tidlig på 1900-tallet er
fortsatt i drift. Det er imidlertid en økende interesse for småkraftutbygging, og de siste årene er 3 nye
småkraftverk etablert og satt i drift. Flere prosjekter er varslet både gjennom utredningsarbeid og
organisering av fallrettighetshavere. NVE har publisert en ressursoversikt for kommunen som
synliggjør et totalt produksjonspotensiale som følger:

Tabellen viser kun ressurser i vassdrag uten vernebestemmelser.
I tillegg er det betydelige uutnyttede ressurser i vassdrag som er underlagt forskjellige
vernebestemmelser blant annet i forbindelse med verneplan for Vassfaret. Vi opplever imidlertid at det
er vilje til å arbeide for lokal ressursutnyttelse på et nivå som ikke gir vesentlig ulempe for miljøet.
Det har gjennom de siste årene kommet forskjellige signaler fra sentrale myndigheter vedr. utbygging
av småkraftverk, også i vernede vassdrag.
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I 2000 kom det første kraftverket som leverte energi direkte inn i SAEs distribusjonsnett, og 2001 var
det første hele året med lokal produksjon. Etablerte kraftverk som leverer kraft direkte i SAEs nett
produserte i 2009 om lag 73,7 GWh. Produksjonen i to av verkene er svært avhengig av vannføringen
i Begna.
2.3

Eksisterende infrastruktur for energidistribusjon

2.3.1

Elektrisk energioverføring

I Sør-Aurdal eier Sør Aurdal Energi et distribusjonsnett for elektrisk kraft. Nettet består av om lag 204 km 22
kV linje og kabel, samt ca 385 km med lavspent fordelingsnett (230V og 400 V). Det er i 2008 og 2009 etablert
14 nye nettstasjoner, og ved utgangen av desember 2009 har vi totalt 267 nettstasjoner konsesjonsområdet.
Nettet er godt dimensjonert for dagens energibehov, men det er fortsatt i enkelte distrikter nett som er modent
for rehabilitering. Hovedårsak til rehabiliteringsbehov er alder/teknisk tilstand på anleggene. Noen av
overføringslinjene er fra omkring 1955, og er mekanisk svekket.
•

Av strekninger som er prioritert for rehabilitering i perioden frem til 2013 kan nevnes:

•

Høyspentlinje fra Begnadalen over til Hedalen.

•

Høyspentlinje til Åsebygda.

•

Leirskogen, høyspentlinje mellom Etna og Braka og videre til Nerødegård

•

Liagrenda

•

Vestsida i Hedalen

•

Hedalen Sør, Aspholt til Skolehagen

Som et ledd i en sikrere og mer fleksibel strømforsyning jobber Sør Aurdal Energi med å etablere alternative
forsyningsveier i nettet. Per dags dato er vi langt på vei med alternativ forsyningsvei på østsiden av Begna fra
Dalenglia ned til Begna trafostasjon. Det er etablert kabelforsyning gjennom disse områdene i årene 2007 til
2009, og arbeidet er planlagt avsluttet innen 2011.

2.3.3

Distribusjonsnettets alderssammensetning

2.3.4

Varmeproduksjon og distribusjon

Gjennomsnittsalder på høyspentnettet er ved utgangen av 2009 er 20 år.
Varmedistribusjon er avhengig av egnet energibærer. Vanligvis benyttes vann som energibærer. Anlegg for
vannbåren varme har beskjeden utbredelse i Sør-Aurdal, det finnes enkelte industribygg og et antall boliger som
har slike installasjoner. Disse er i hovedsak selvforsynt med egen varmesentral hvor det ofte er
elektrokjel/bereder sammen med annen varmekilde som for eksempel varmepumpe, ved- eller oljefyrt kjele.
Det er etablert fjernvarmeanlegg i Bagn som i hovedsak dekker varmebehov i kommunal bygningsmasse. Ellers
er det i Sør-Aurdal fjernvarmeløsninger innenfor enkelte industribedrifter, vi nevner her særlig Begna Bruk som
har egen varmesentral fyrt med flis og bark. Denne varmesentralen har reservekapasitet, og det har tidligere blitt
utført forstudier for energidistribusjon til husholdning i området i tilknytning til Begna Bruk, uten at det har
medført realisering av noe fjernvarmeanlegg

2.4

Energibruk

Energibruken i Sør-Aurdal er sammensatt, og kildene er foruten elektrisitet, oljeprodukter, treavfall/ved og i
beskjeden grad gass og solenergi.

2.4.1

Elektrisk energi

Lokalt forbruk av elektrisk kraft har utviklet seg slik de siste årene:
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Figur 4 - Utvikling i overføring, forbruk, produksjon og kunder
Som en ser, gikk lokalt forbruk markert ned i 2002/2003, hovedsakelig på grunn av energiknapphet med
tilhørende prisøkning. I perioden har overføringen i nettet økt betydelig på grunn av nyetablert lokal produksjon.
Forbruket av elektrisk energi i Sør-Aurdal virker å være relativt stabilt, og følgende framstilling viser utviklingen
over tid for forskjellige brukergrupper.
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2.4.2

Annen stasjonær og mobil energibruk

Tabellen under viser energibruken i Sør-Aurdal fordelt på energikilder (alle summer i GWh):

Tabell 2 - Fordeling av energibruk på energikilder

Tabell 3 - Fordeling av mobil energibruk

En ser av tabellen at den vesentlige energien kommer fra elektrisk kraft. Det er et stort innslag av diesel, bensin
og parafin men dette kommer av mobil energibruk i form av veitrafikk. Ikke uventet ser en at forbrenning av
trevirke og treavfall utgjør en betydelig andel av energitilgangen i kommunen. Hovedandelen av dette har
historisk sett vært forbrenning av ved til oppvarming av bolighus, men de senere årene har mengden økt kraftig
ved at flere har bygget fyranlegg for flisfyring, barkfyring, trepellets etc. Største enkeltforbruker av tre til
produksjon av termisk energi er uten tvil Begna Bruk som har et fyringsanlegg med kapasitet på om lag 15 MW.
Bagn fjernvarme anlegg ble åpnet september 2008. Installert effekt i sentralen er på 400 kW og total årlig
energileveranse er på ca 1 350 000 kWh. Av dette skal 85 % være bioenergi. Til spisslast og lavlast skal
eksisterende kommunale elektro – og oljekjeler benyttes. Råstoff til anlegget er flis fra trelastproduksjonen på
Begna Bruk.
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Tabell 4- Energifordeling per brukergruppe

3 Kort om aktuelle energikilder og teknologier
Ulike energikilder, bruksløsninger og overføringssystemer som finnes drøftes i kapitlet under.
Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange tilfeller er det stor
avstand mellom produksjon og utnyttelse, og energien må derfor overføres gjennom en energiinfrastruktur.
Dette medfører at investeringene i mange tilfeller blir for høye, og energiløsningen er uaktuell å innføre. Når det
gjelder elektrisitet er det utbygget en infrastruktur som kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved andre
løsninger som fjernvarme er det i store deler av landet ikke bygget ut et slikt nett.
Vi skiller tradisjonelt mellom høyverdig og lavverdig energi:
Høyverdig energi / energikilde
Høyverdig energi er energi som enkelt kan anvendes til mange formål. Den mest brukte naturlige formen for
høyverdig energi er elektrisitet, som kan framstilles på mange måter og anvendes i mange apparater og til
spesielt mange formål. Denne energien er også enkel å transportere / distribuere.
Annen høyverdig energi kan være forskjellige oljedestillater som f. eks. bensin og diesel, som hovedsakelig kan
benyttes til forbrenning (varme), men også gjennom rimelig og tilgjengelig teknologi kan omdannes til
bevegelsesenergi eller elektrisitet.
Lavverdig energi / energikilde
Lavverdig energi eller energikilder er energi som i hovedsak kan omdannes til termisk energi (varme) gjennom
forbrenning, og her nevnes kull, olje, gass, ved og trepellets som de mest kjente. I teksten under vil en presentere
flere kilder og teknologier for utnytting av termisk energi.
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3.1

Høyverdig energi / energikilde

3.1.1

Elektrisk energi

Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I Norge er det vann som
anvendes gjennom vannkraftverk. Den elektriske energien må overføres til forbruker via et eget nett gjennom
små tap til omgivelsene.
Bolig, næringsbygg og annen infrastruktur er fullstendig avhengig av elektrisk strøm i dag til belysning og
strømforsyning av apparater som støvsuger, komfyr, tv, video, pc etc. Oppvarming av boliger og næringsbygg
bruker hovedsakelig også elektrisitet som energikilde, som er et særpreg i Norge i forhold til land i Europa.
Mini og mikrokraftverk er små vannkraftverk som har blitt populære de siste årene.
Fordeler:
- Allerede etablert en infrastruktur.
- God erfaring.
- Kostnadseffektiv metode.
- Med hensyn på utslipp av miljøhemmende gasser er dette en meget god løsning.
Ulemper:
- Infrastrukturen krever arealmessig stor plass.
- Vann som kilde til elektrisitet er en knapphetsfaktor i Norge.
- Ved normal år med nedbør og med et rimelig høyt forbruk av strøm forbrukes mer elektrisk energi enn vi
kan produsere, og det er ikke politisk stemning pr. i dag for å bygge ut nye vannkraftverk.

3.2

Lavverdig energi / termisk energi

3.2.1

Bioenergi

Denne energien produseres ved forbrenning av biomasse som for eksempel organisk avfall, ved, skogsflis, bark,
treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg og deponigass fra avfallsdeponier.
Foredlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og mer energieffektiv enn tradisjonell ved.
Energien omdannes typisk til produksjon av varme. Denne kan overføres via et nett fra produksjonssted, men
kan også selvfølgelig forbrennes på stedet.
Eksempler på produksjon, distribusjon og bruk:
- Avfallsforbrenning blir brukt til oppvarming av vann som igjen distribueres til boliger og næringsbygg
gjennom et eget nett. Jo lengre avstanden er, jo dyrere blir det.
- En enkel pelletskamin produserer varme på stedet i en bolig, hvor varmedistribusjonen er luftbåren.
- En pellets fyrkjel, sentral anlegg, kan distribuere energien via et vannbårent anlegg i et næringsbygg.
Regjeringens mål er at fjernvarme skal stå for 14 Twh timer innen 2020. .
I 2007 var produksjonen av fjernvarme 3,4 TWh, og 65 prosent kom fra energigjenvinning
Produksjonen ernær tredoblet de siste 14 årene.
Kilde: Norsk Fjernvarme
Fordeler:
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- Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket.
- Mange boliger har kaminer/peiser som kan utnytte bioenergi, og være et alternativ til elektrisitet i perioder
hvor prisene er høye, og det er lite vann i magasinene.
- Forholdsvis rimelig.

Ulemper:
- Større bioenergianlegg med overføringsnett er kostbart.
- Kan bli konkurransedyktig med økte priser, skatter og avgifter på elektrisitet.
- Produksjon av foredlet bioenergi har ingen opparbeidet verdikjede, og har i dag en for høy kostnad ved
etablering av mindre produksjonsanlegg (inkludert boliger).
- Kan representere en forurensning. (Nye kaminer, ovner i dag representerer en liten forurensning).
- Mangel på langsiktige avfallskontrakter til tilstrekkelig lønnsomme priser som sikrer tilfredsstillende
grunnlast og en viktig del av sentralens inntektsgrunnlag .
- Problemer med god fysisk lokalisering av forbrenningsanlegget i forhold til anleggets varmekunder.
- Høye investeringskostnader og mangel på risikovillig kapital for toppfinansiering.

3.2.2

Varmepumpe

En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, jordsmonn eller luft.
Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke for lav. (Sjø er optimal).
Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan avgi 2-4 ganger så mye energi.
Det er viktig at varmekilden har stabil og relativ høy temperatur (dess mer energi kan den gi fra seg), slik som
sjøvann og berggrunn.
Pumpen installeres som oftest hos forbruker, og kan også overføre varmen til vannbåren installasjon, gjerne
gjennom et sentralt anlegg i en større installasjon eller små mindre lokale anlegg.
Fordeler:
- Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket, som har blitt et populært alternativ de siste 10 årene.
- Lave driftskostnader.
- Miljømessig et godt alternativ.
Ulemper:
- Høye investeringskostnader.
- Kan også være høye drift og vedlikeholdskostnader.

3.2.3

Petroleumsprodukter

Denne energien produseres ved forbrenning av fyringsolje (lett/tung), parafin, og varmen kan distribueres
gjennom luft eller et vannbårent anlegg via et sentralt eller lokalt distribusjonsanlegg.
Fordeler:
- Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket.
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- Lave driftskostnader.
Ulemper:
- Gamle anlegg representerer en forurensning.

3.2.4

Spillvarme

Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller vann uten at det utnyttes
til andre formål.
Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller optimalisering av industriprosessen.
Fordeler:
- Utnytter allerede produsert energi.
- Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og høy temperatur på spillvarmen.
Ulemper:
- Brudd i produksjonen hos industrien kan gi brudd i varmeleveransen hvis ikke det ikke er bygget alternativ
energiforsyning.
- Ved lange overføringsavstander er det svært ofte ikke lønnsomt.
- Studier angir at det realistiske nivå for utnytting av spillvarme er langt lavere enn potensielt tilgjengelig
energimengde. Sannsynligvis vil bare 0,15 TWh kunne realiseres.

3.2.5

Solenergi

Sola er en fornybar energikilde som gir tilstrekkelig varme til at menneskene kan leve på jorden. Men å bygge en
kostnadseffektiv omforming av solenergi til spesielt elektrisitet i storskala har en ennå ikke lykkes med.
Energiløsningen som typisk anvendes i dag:
- Elektrisitetsproduksjon.
- Oppvarming av huset ved bevisst valg av bygningsløsning.
- Varmeproduksjon og overføring gjennom et varmefordelingssystem.
Fordeler:
- Utnytter en evigvarende energikilde.
- Naturlig å anvende i områder der vanlige energikilder er ikke lett tilgjengelig som vanlig elektrisitet som
på hytter og fritidshus.
Ulemper:
- Høye kostnader ved å etablere solceller for energiforsyning.

3.2.6

Naturgass

Gass er en ikke fornybar energikilde som hentes opp fra grunnen og overføres via til deponier via
ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til forbruker via en utbygd infrastruktur eller via tankbil. Gassen
forbrennes på stedet og produserer varme, eller varme kan distribueres via et vannbåret distribusjonssystem.
gassrør Gass kan også selvfølgelig være kilden til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av varme og
elektrisitet.
Fordeler:
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- Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander. Det er derfor naturlig å distribuere gassen allerede
ved ilandføringsstedet.
- Norge har store reserver som kan utnyttes innenlands, men som eksporteres i stor skala til utlandet.
Ulemper:
- Ikke fornybar energikilde.
- Økonomien er avhengig av lengde på nødvendig rørdistribusjon.
- Kan representere en miljømessig belastning. (CO2)

3.2.7

Vindkraft

Vind er en energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet og vindkraftverk må plasseres på steder som gir
stabil energi, og hvor det ligger til rette for å koble seg til annen elektrisitetsoverføring.
Fordeler:
- Fornybar energikilde.
- Mulighet å produsere betydelig mengder med elektrisitet fra vindkraft i Norge. Teoretisk verdi er 76 TWH.
Ulemper:
- Gir et inngrep i landskapet med negativ estetisk innvirkning.
- Høyere produksjonskostnad enn vannkraft i dag, men økning i prisene i et knapt marked og høyere avgifter
kan endre på dette.

4 Fremtidig energibehov, utfordringer og tiltak
4.1

Utnyttelse av lokale energiressurser

4.1.1

Vannkraft

Det er rimelig å anta at den økte interessen for vannkraftutbygging (småkraftverk) vil resultere i flere
produksjonsanlegg. Gjennom samtaler med interessenter / initiativtakere har både Sør-Aurdal kommune
(planavdelingen) og Sør Aurdal Energi registrert flere vassdrag som interessante for utbygging.
En vesentlig utfordring vil være å legge til rette for godkjenning av utbygging i allerede vernede vassdrag.
NVE har gitt ut en veileder tilpasset tiltakshavere og konsulenter som foretar planlegging og utredningsarbeid i
forbindelse med meldinger og søknader.

4.1.2

Bioenergi

Kartlegging gjennomført i samarbeid Begna Bruk, Viken Skogeierforening og Sør Aurdal Energi har vist at det
er et betydelig uutnyttet potensial for produksjon av bioenergiprodukter i lavverdig skogsvirke som tidligere har
blitt benyttet i celluloseproduksjon, eller som ikke blir avvirket.
Det er også betydelig tilvekst av virke som er godt egnet for vedproduksjon.
En utfordring en vil støte på i forbindelse med omsetningen av bioenergi er utbredelsen av systemer som kan
nyttiggjøre seg slike produkter. Lokalt kan det være vanskelig å etablere effektive fjernvarmeanlegg andre steder
enn i Bagn sentrum.

4.2

Behovskartlegging

4.2.1

Aktuelle områder for bygging av ny energi-infrastruktur

Elektriske forsyningsanlegg
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Elektriske forsyningsanlegg anses for ferdig utbygget for den fastboende del av Sør-Aurdals befolkning. Når det
gjelder hytteområdene er det derimot stor interesse for ny utbygging. Det er identifisert interesse for utbygging i
alle deler av Sør-Aurdal hvor det er etablert hyttebebyggelse eller godkjente reguleringsplaner for utbygging. Det
er etablert over 3.000 hytter i Sør-Aurdal og i tillegg finnes om lag 1.000 godkjente tomter. Dette skaper et
behov for utbygging, men utbyggingen vil komme over tid, og er avhengig av bred tilslutning i de respektive
områdene for å bli realisert. Det er de siste 10 årene årene bygget ut nett som kan forsyne om lag 1100 hytter
Ved utgangen av 2009 har Sør Aurdal Energi om lag 930 fritidsboliger tilknyttet nettet. En del av disse er
tidligere bolighus. En kan derfor anta at potensialet for utbygging omfatter om lag 2.500 enheter/hytter. Dette
innebærer en betydelig økning i overført effekt og energi.
Fjernvarmeanlegg
Utbygging av fjernvarmeanlegg krever en viss konsentrasjon av brukere for å kunne gjennomføres på en
lønnsom måte. Fjernvarme kan vanskelig være en kostnadseffektiv løsning annet i Bagn sentrum og i byggefeltet
ved Begna Bruk. Bygningsmassen i de nevnte områdene har et betydelig varmebehov som i dag dekkes med
elektrisk oppvarming eller olje. En fjernvarmeutbygging i Bagn vil kunne avlaste elektrisitetsnettet betydelig. En
kan anta at minst 50% av energiuttaket over el-nettet i Bagn sentrum vinterstid benyttes til oppvarming. Like
fullt må nettet ha tilfredsstillende kapasitet til reserve for eventuell fjernvarmeløsning.

4.3

Framtidig energi- og effektbehov

Framtidig energi- og effektbehov i Sør-Aurdal vil være svært avhengig av i hvilken grad det etableres nye
forsyningsanlegg for elektrisk kraft i forbindelse med hytteutbygging. Om en legger til grunn utbygging som
drøftet i kapittel 4.2.1 vil dette utløse et økt årsforbruk av elektrisk kraft i området 10 - 20 GWh (4.000 - 8.000
kWh per enhet per år). Det økte effektbehovet kan, forsiktig antydet, komme opp mot 8,5 MW (3,3 kW per
enhet). Vi presiserer at dette er grove tall, og at SAE innarbeider slike utbygginger i sine systemplaner etter hvert
som de meldes.
SAE har ikke fått signaler om utbygging av ny industri eller annen næring som antas å være svært energi- eller
effektkrevende. Eksisterende industri er hovedsakelig etablert på plasser i kommunen hvor infrastruktur og
forhold for øvrig ligger til rette for et økt energi- og effektuttak. Det er imidlertid viktig at slike planer blir
løpende meldt, slik at det blir tatt hensyn til både i lokal og regional planlegging av energisystemer og estimater
for energibehov/produksjon.
Kunnskap om framtidig energibehov kommer fram gjennom arbeid med næringsplan, arealplan og andre
kommunedelplaner, samt reguleringsplaner.

4.4

Innføring av nye energisystemer

Innføring av nye energissystemer som nevnt under, vil bidra til å redusere behovet for elektrisk energi. I hvilken
grad de kan tas i bruk er usikkert, da de alle er avhengig av tekniske tilpasninger i eksisterende system eller
etablering av bygningsinternt system for utnyttelse, eksempelvis etablering av system for vannbåren varme.
Aktuelle nye energisystemer i Sør-Aurdal kan være
- Varmepumper
- Biobrensel/fjernvarme
- Solenergi
- Vindenergi
- Gass
Solenergisystemer antas å få liten utbredelse i innlandet om en ser bort fra solcelle-anlegg i tilknytning til hytter.
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MÅL OG TILTAK
1 Sør-Aurdal kommune som tjenesteyter og driftsorganisasjon.
1.1 ENØK-tiltak kommunal bygningsmasse:
Energibruken i kommunale bygg skal reduseres med minst 15 % i forhold til 2006 nivå.
Alle større kommunale bygg skal analyseres med tanke på energi og det skal vurderes
hvilke tiltak som bør gjennomføres. Det skal etableres ett energioppfølgingssystem som
sikrer god kontroll på energiforbruket i de kommunale byggene framover.
1.2 Innkjøpsrutiner med spesifikke energi- og klimakrav.
Det innarbeides spesifikke energi- og klimakrav i gjeldende innkjøpsreglement for
kommunen. Dette gjøres i samarbeid med de andre Valdreskommunene via den felles
innkjøpskoordinator.
Rådmannen initierer dette i 2011

2 Sør-Aurdal kommune som pådriver og kunnskapsformidler.
2.1 Info/holdningsskapende arbeid i skoler og barnehager.
Konseptet ”Regnmakerne” tas i bruk i hele skole- og barnehagsektoren i kommunen.
Det skal legges vekt på involvering av alle aktører i forhold til skoleverket. Arbeidet
starter umiddelbart, men innføring på de ulike skoler skjer gradvis i forhold til det som
er praktisk mulig.
Rådmannen initierer.
2.2 Informasjon og holdningsbygging i forbindelse med hytteutbygging.
Det er åpnet for mange nye fritidshus i Sør-Aurdal.
Det utarbeides en informasjonsfolder om ENØK og klima. Denne rettes spesielt mot
tiltakshavere og entreprenører ved nye reguleringsplaner.
Kommunen og SAE samarbeider om dette.
2.3 Redusere klimagassutslipp fra jordbruket v kunnskap/holdningsskaping.
Kommunen og jordbrukets organisasjoner skal vektlegge særlig energi- og klimahensyn
ved bruken av regelverk og andre tilgjengelige virkemidler.
2.4 Øke skogbrukets bidrag i klimabalansen.
En stadig bedre skogskjøtsel og bedre utnyttelse av skogens tradisjonelle
avfallsprodukter er særlig viktige energi- og klimatiltak på bakgrunn av Sør-Aurdal sitt
store skogareal.
Kommunen og Kontaktutvalget for skogbruk skal vektlegge særlig energi- og
klimahensyn ved bruken av regelverk og andre tilgjengelige virkemidler.

3 Sør-Aurdal kommune som planlegger og samfunnsutvikler.
3.1 Tilrettelegging for fjernvarme/nærvarme.
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Som første tettsted i Valdres har Bagn etablert et fjernvarmeanlegg/nett.
Kommunen skal løpende vurdere mulighet for å oppgradere/utvide fjernvarmeanlegget/nettet
3.2 Etablere ”Energi- og klimaforum”.
Det etableres et ”Energi- og klimaforum” som hvert år innen utløpet av april arrangerer
åpent dialogmøte med kommunens innbyggere for å evaluere tiltakene i energi- og
klimaplanen.
Rådmannen utarbeider mandat for ”Energi- og klimaforum” i 2011.
3.3 Tilrettelegging for å unngå ekstrakjøring ved fritidsaktiviteter
Kommunen og de frivillige organisasjoner skal - på ulike samarbeidsarenaer - søke å
redusere ekstrakjøring ved fritidsaktiviteter.
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