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Årsrapport for klimarådet på Nøtterøy 2017 
 
 
 
Medlemmer 
Velforeningene: Richard Fossum 
Miljøbevegelsen: Øyvind Johnsen (Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet) 
Lokale organisasjoner og grupper: Malin Norling (Miljøaksjon Torød) 
Næringslivet: Lars Holmgren 
De politiske partiene: Roar Jonstang (H), Jon Sanness Andersen (Ap), Rut Solvei Arheim (FrP), Patrick 
Gudmundsen (MDG) 
 
Sekretær: Ronny Meyer, kommuneutviklingsseksjonen, Nøtterøy kommune. 
 
Møter i klimarådet  
Rådet hadde et ekstraordinært møte 25. januar med behandling av søknad om tilskudd fra Klimasats 
2017. Rådet hadde deretter kun ett ordinært møte (23. mars). Til sammen ble det behandlet 12 saker i 
disse to møtene.  
 
På grunn av få aktuelle saker som var registrert, samt en travel høst med bl.a. valg og forberedelser til ny 
kommune, ble det ikke avholdt møter i annet halvår 2017. Beslutning om klimaprisen 2017 ble tatt etter 
e-postavklaring med medlemmene 01.11 i stedet for ordinært møte.  
 
Rådet hadde en meget vellykket befaring til Greve Biogass på Rygg 03.05, med omvisning og orientering.  
 
Innspill til kommunen 
Bruk av midler til klimatiltak 2017 – Søknad til Klimasats 2017. Klimarådet var forelagt et forslag fra 
administrasjonen om å disponere kr. 200 000 til ladepunkter for elbiler (tjenestebiler). Midlene utgjorde 
kommunens egenandel på 50 % i søknad til den statlige tilskuddsordningen Klimasats 2017. Med en 
anslått kostnad pr. ladepunkt på kr. 40 000, og tilskudd på 50 %, vil dette være tilstrekkelig til 10 
ladepunkter. Klimarådet sluttet seg til administrasjonens forslag. 
 
Revidering av handlingsdelen til klima- og energiplanen for Nøtterøy. Administrasjonen hadde 
utarbeidet forslag til forenklet utgave av handlingsdelen for Nøtterøy, med noen få prioriterte tiltak: 
 

 Etablere ladepunkter for kommunale tjenestebiler på tjenestesteder med behov (jf. kommunen 
innkjøpspolitiske retningslinjer for anskaffelse av nye biler) 

 Utrede lokalisering av fyllestasjon for biogass 
 Forplikte kommunale utbyggingsprosjekter (tjenestebygg) til minimum passivhus-standard 
 Igangsette arbeidet med en varmesentral på Stangeby i samarbeid med grunneier 

 
Klimarådet sluttet seg til forslaget. 
 



  Side 2 av 3 

Klima- og miljøinformasjon på kommunens hjemmeside. Klimarådet hadde gitt uttrykk for at klima- og 
miljøinformasjon bør ligge lettere tilgjengelig på kommunens hjemmeside. På bakgrunn av 
tilbakemelding fra administrasjonen og drøftinger i rådet, fattet man følgende vedtak: «Klimarådet 
anbefaler at det utarbeides en kommunikasjonsstrategi for natur, miljø og klima i nye Færder kommune. 
Vedtaket oversendes formannskapet med anmodning om at administrasjonen utarbeider en slik 
strategi.» 
 
Forslag om å erstatte klimaprisen med Grønt tilskudd. Administrasjonen hadde på oppfordring laget et 
innspill til klimarådet. Konklusjonen var at en nærliggende løsning var å videreføre dagens ordning frem 
til Færder kommune er etablert, og deretter ta saken opp på nytt. Videre at det kan være 
hensiktsmessig å ta stilling til avvikling av klimaprisen og etablering av et grønt tilskudd som to ulike 
saker. Rådet sluttet seg til dette. 
 
Facebook-saker. Medlemmene hadde forslag til en rekke saker og temaer som kunne være aktuelle å 
formidle gjennom kommunens Facebook-profil, bl.a. Earth hour, miljøvennlig båtpuss, ny klima- og 
energiplan i Færder kommune, hva koster en elbil i året, sykkeltelling, FNs merkedager for klima og 
miljø, strandryddedag og status for Bypakke Tønsberg. Forslagene ble formidlet til administrasjonen. 
 
Informasjonsskriv om å reparere i stedet for å kaste. Forslag om å lage et slikt informasjonsskriv i 
samarbeid med Tønsberg kommune ble formidlet til administrasjonen. 
 
Klimarelaterte vedtak i kommunen 
Disponering av midler til klimatiltak. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk 01.02 (sak 17/018). 
Vedtak om å disponere kr. 200 000 av kommunestyrets midler til HMK til etablering av ladepunkter for 
nye elbiler (tjenestebiler). Egenandel i forbindelse med søknad til Klimasats 2017.  
 
Disponering av midler til klimatiltak. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk 08.03 (sak 17/046). 
Vedtak om å disponere kr. 100 000 til utarbeiding av kunnskapsdokument til klima- og energiplan for 
Færder kommune. 
 
Prioritering av klima- og energitiltak i Nøtterøy kommune. Hovedutvalg for miljøvern og 
kommunalteknikk 16.08 (sak 17/145). Vedtak om å prioritere følgende klimatiltak i Nøtterøy kommune 
frem til Færder kommune er etablert: 
 

1. Utrede lokalisering av fyllestasjon for biogass innenfor kommunens grenser. 
2. Etablere ladepunkter for kommunale tjenestebiler på tjenestesteder med behov. Både avdekking 

av behov og etablering av ladestasjoner for el-biler inngår i tiltaket. 

Klimaprisen 
Klimaprisen 2017 var lyst ut på kommunens hjemmeside og Facebook. Ved fristens utløp var det ikke 
kommet forslag til kandidater. Rådet hadde heller ikke egne forslag. Det ble besluttet ikke å dele ut 
prisen for 2017.  
 
Miljøfyrtårn 
Tømrermester Henning Berntsen AS og Østli Maskin AS ble Miljøfyrtårnsertifiserte i 2017.  
 
Økonomi 
 
Nedenfor følger en oversikt over klimarådets økonomi i 2017.  
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Hovedtall: 
 
Budsjett 2017   121 000 
Regnskap 2017     30 000 
 
Regnskapsposter: 
 
Oljefri-prosjektet     30 000  Siste utbetaling ved prosjektavslutning 
 
Totalt      30 000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


