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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S3B42B

Klimagassreduserende tiltak i landbruket
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Sandefjord kommune ønsker å styrke sin kunnskap om hvilke muligheter som foreligger for
kliamgassreduserende tiltak i landbruket. Kommunen har flere virkemidler, både som myndighetsutøver,
pådriver og samarbeidspartner overfor landbruksnæringen. Landbruket i Sandefjord kommune er etter en
kommunesammenslåing med Sandefjord, Stokke og Andebu den 01.01.17 Vestfolds største
landbrukskommune med en betydelig plante og husdyrproduksjon.
Det er ønskelig å legge til rette for en klimasmart utvikling av landbruket. Da er det behov for økt
kompetanse om hvilke klimatiltak som kan gjennomføres, hvilke tiltak som gir størst effekt, hva er mest
realistisk og hvordan kan formidling og samarbeid med næringen best gjennomføres.Tiltak kan omfatte
endrede driftsformer, karbonbinding, klimatiltak i skogbruket, bruk av husdyrgjødsel til biogass, bruk av
fornybar energi m.m.
Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Kommunens kunnskapsgrunnlag viser at landbruket står for 10 % av kommunens samlede klimagassutslipp.
Etter transport er dette den største utslippskilden i kommunen. Kommunens landbruksnæring består av
1136 landbrukseiendomer, 93.000 daa fulldyrka areal og et produktivt skogareal på 220 kvadratkm.
Kommunen har behov for en bedre kartlegging av landbrukets klimapåvirkning og hvordan tiltak kan
iverksettes for å gi best effekt. Her vil samarbeid med landbruksnæringen være avgjørende.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Klimavennlig landbruk og skogbruk er definert som eget tema i planprogrammet til kommunens pågående
klima‐ og energiplan ‐ kap. 5.6.
Sandefjord formannskap vedtak den 13.02.18 at kommunen skal søke på klimasatsmidler til forprosjekt for
klimagassreduserende tiltak i landbruket.
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Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet startes opp august 2018.
Arbeidet fullføres november 2018.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Etablere prosjektgruppe med medlemmer fra kommunen og næringen ‐ Sandefjord kommune ‐ August 2018
Utarbeide kravspesifikasjon for utredningsarbeidet ‐ Sandefjord kommune ‐ August/september 2018
Engasjere konsulent/ekstern bistand og gjennomføre forprosjekt ‐ September/oktober 2018
Etter ferdigstillelse av forprosjekt ‐ Vurdere virkemidler og følge opp dette i nært samarbeid med
landbruksnæringen. (fellesmøter ‐ faste møtepunkter m.m.) ‐ Sandefjord kommune ‐ Oktober/november
2018.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
I en presset kommuneøkonomi vil det være svært utfordrende å får midler til denne type tiltak uten at MD
v/Klimasats også bidrar. Støtte er derfor utløsende for prosjektet.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Klimakartleegging av landbruket

150 000

Utredning av aktuell tiltak

75 000

Vurdering av virkemidler og formidling/samarbeid med landbruksnæringen

75 000

Total sum

300 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

300 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

150 000
150 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Ja, men anslått kostnad er begrenset, og det vil være veldig begrenset hva som kommer ut av prosjektet
uten tilskudd.

Utdyping finansiering
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Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Klimasats 2018 ‐ Formannskapet 13.02.18.pdf (Annet)
Klimasats 2018 ‐ Fsk. 13.02.18 ‐ Tillegsutredning.pdf (Annet)
Klima‐ og energiplan ‐ Planprogram vedtatt 26.09.17.docx (Annet)
Merknad:
Vedlegg planprogram klima‐ og energiplan ‐ Se kap. 5.6.

[sign] Morten Lysheim for Sandefjord kommune
Levert 15.02.2018
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