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Ronny Meyer Kommuneutvikling 
  
Årsrapport for klimarådet på Nøtterøy 2015 
 
Medlemmer 
Velforeningene: Hans Marius Råstad 
Miljøbevegelsen: Øyvind Johnsen (Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet) 
Lokale organisasjoner og grupper: Malin Norling (Miljøaksjon Torød) 
Ungdommen: Amanda Myhre Pedersen 
Næringslivet: Lars Holmgren 
De politiske partiene: Roar Jonstang (H), Janet Gullvåg (Ap), Jørn Magdahl (Felleslista 
Rødt/SV), Anne Aashamar (KrF) 
 
Sekretær: Ronny Meyer, kommuneutviklingsseksjonen, Nøtterøy kommune. 
 
Møter i klimarådet  
Rådet hadde fire ordinære møter og behandlet 19 saker. Referater fra møtene er lagt ut på 
kommunens hjemmeside. I tre av sakene ble det gitt orienteringer av inviterte innledere: 
 
Energiportalen. Daglig leder Nicolai Dirdal og energirådgiver Folke Pettersen, Entelligens AS. 
Møtet 16.02. 
 
Utfasing av oljefyringsanlegg i Nøtterøy kommune. Teknisk ingeniør Fritz Rye-Andersen, 
Eiendomsforvaltningen, Nøtterøy kommune. Møtet 16.02.  
 
Vannmetro. Patric Gudmundsen og Stine-Marie Antun, Miljøpartiet De Grønne, Nøtterøy. Møtet 
09.04. 
 
Åpne informasjonsmøter 
Det ble ikke arrangert åpne informasjonsmøter med bidrag fra klimarådet i 2015. 
 
Gjennomførte prosjekter  
TV-aksjonen 2015. Tilskudd til regnskogsaktiviteter på Herstad skole. Klimarådet sendte 
sommeren 2015 en henvendelse til skolene med informasjon om TV-aksjonen, oppfordring til å 
ta i bruk det pedagogiske opplegget og mulighet for å søke økonomisk støtte fra rådet til 
aktiviteter i forbindelse med aksjonen. Rektor for Herstad skole søkte og ble tildelt inntil kr. 
22 000. Skolen benyttet kr. 20 204 av tilskuddet. Midlene ble brukt til ekskursjoner til «Den lille 
dyrehage» i Brokelandsheia for 3 - 6. klasse og oppbygging av en «egen regnskog» på skolen. 
Rektor opplyser at regnskog også var tema i undervisningen, og at dette ble mye mer 
spennende og lærerikt når man kunne kombinere det med aktivitetene det ble gitt tilskudd til. 
Skolen ga halvparten av overskuddet fra Herstaddagen til Regnskogsfondet. Saken fikk positiv 
omtale i lokalpressen. 
 
Innspill til kommunen 
Energiportalen er et nettbasert verktøy for energianalyse rettet mot kommunens boligeiere. 
Målet er å fremme kunnskap og bevisstgjøre om energiforbruk og energimuligheter i boliger. 
Klimarådet anbefalte kommunen å abonnere på Energiportalen. Midler til tiltaket var avsatt i 
budsjettbehandlingen og kommunen inngikk på dette grunnlaget avtale om abonnement for ett 
år.  
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Investeringsmidler til klima- og energiplan – forslag til disponering. Kommunen hadde avsatt 
midler til investeringstiltak for å følge opp klima- og energiplanen. Det gjensto i 2015 kr. 562 000 
eks. mva. av disse midlene. Klimarådet var oppfordret til å komme med forslag til bruken av 
dem, og foreslo at de burde benyttes til innkjøp av elbiler til kommunens virksomhet. Forslaget 
ble tatt til følge og to elbiler ble innkjøpt.  
 
Klimarelaterte vedtak i kommunen 
Disponering av investeringsmidler - anskaffelse av elbiler. Kommunestyret 17.06 (sak 049/15). 
Vedtak om anskaffelse av to stk. elbiler (tjenestebiler) med ladepunkter. Rådmannen fikk 
fullmakt til å avgjøre hvilke virksomheter som skulle anskaffe og benytte bilene. Bilene ble tildelt 
renholdstjenesten og IT-avdelingen.   
 
Ny stilling i administrasjonen til bl.a. klima- og energiarbeid. Hovedutvalg for miljøvern og 
kommunalteknikk 25.03 (sak 062/15). Vedtak om å utlyse en 70 % fast stilling for å jobbe med 
bl.a. klima- og energispørsmål. Noe av begrunnelsen var klimarådets anbefaling om å styrke 
den administrative kapasiteten på dette feltet. Anbefalingen ble gitt i rådets uttalelse til 
evalueringen av handlingsdelen til klima- og energiplanen i 2011. Elise L. Westgaard, med 
mastergrad i naturforvaltning fra NMBU-Ås, ble tilsatt i stillingen og begynte i juli 2015. 
 
Klimaprisen 
Klimaprisen 2014 hadde blitt lyst ut i september 2014 i avisannonser, på kommunens 
hjemmeside og Facebook. Ved fristens utløp 01.11.2014 var det ikke kommet forslag til 
kandidater. Saken ble derfor utsatt til første klimarådsmøte 2015. Pga. manglende kandidater 
vedtok rådet i møtet 09.04.2015 at 2014-prisen ikke skulle deles ut. 
 
Klimaprisen 2015 ble lyst ut to ganger (juni og september). Pga. manglende kandidater 
bestemte rådet at prisen ikke skulle deles ut for 2015. Samtidig ble det bestemt at kandidater til 
prisen kan fremmes på flere måter, både gjennom forslag fra andre, egne forslag og ved at 
rådet selv finner gode kandidater. Statuttene for prisen vil bli endret i tråd med dette. 
 
Miljøfyrtårn 
Nøtterøy kommunes administrasjonsbygg på Tinghaug ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2015. 
 
Internasjonalt samarbeid 
Nøtterøy kommune inngikk i 2010 et klimasamarbeid med landsbyen Ashton Hayes i England. 
Klimarådet sendte en engelsk oversettelse av årsrapporten for 2014 til dem i juni.  
 
Økonomi 
Nedenfor følger en oversikt over klimarådets økonomi i 2015.  
 
Hovedtall: 
 
Budsjett 2015    131 000 
Regnskap 2015     52 788 
 
Regnskapsposter: 
 
Diplom klimapris (keramikkblomst)     2 500  (innkjøpt, men ikke utdelt)  
Tilskudd Herstad skole     20 204  (regnskogsaktiviteter) 
Bidrag oljefri 2015     30 000 
Matvarer              84  (inkl. gebyr) 
 
Totalt       52 788 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


