Referat fra møte i klimarådet 19.03.2019
Tid og sted: Tirsdag 19.03.2019 kl. 18.00 i kommunestyresalen, Tinghaug.
Deltakere: Per Espen Fjeld (V), Egil Koch (FRP), Tyra Fevang (Felleslista Rødt/SV), Therese Firing Moen
(velforeningene), Anders Brodin (Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder), Thomas Græsholt
(næringslivet), Ronny Meyer (kommuneutviklingsseksjonen, fung. sekretær).
Forfall: Patrick Gudmundsen (MDG)
Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og referat.
Innkalling og referat ble godkjent. Thomas Græsholt er ny representant for næringslivet, og ble
ønsket velkommen.
Sak 02/19 Årsrapport for klimarået 2018
Årsrapporten var utsendt på forhånd, og ble godkjent. Formannskapet skal i følge reglementet
holdes orientert om aktiviteten i klimarådet gjennom årsrapporten. Sekretæren formidler dette til
administrasjonen.
Sak 03/19 Energiportalen
Informasjon om bruken av Energiportalen var sendt ut på forhånd. Markedsføringen av portalen
vinteren 2019 gjennom Facebook-kampanjer, hjemmeside og avisoppslag hadde en markant effekt.
Portalen vurderes som et godt tilbud til innbyggerne. Bruken mellom kampanjene er imidlertid
meget lav, og abonnementet koster kr. 59 760 + mva pr. år (12 måneder). Klimarådet anbefaler
derfor at administrasjonen forsøker å få til en abonnementsordning der man abonnerer en kortere
periode av gangen (1-2 måneder) og samtidig gjennomfører kampanjer. Slike perioder kan gjerne
legges i tilknytning til andre viktige aktiviteter på klimaområdet, f. eks sluttbehandlingen av klima- og
energiplanen. Sekretæren formidler dette til administrasjonen.
Portalen foreslår lokale håndverkere som kan bistå ved energisparetiltak i boliger. Det ble spurt om
hvordan dette utvalget foregår, og om kommunen kan påvirke dette. Administrasjonen undersøker
dette nærmere. Siden næringslivet kan ha en markedsføringsverdi av portalen, ble det også spurt om
hvorvidt næringslivet selv kunne være interessert i å bidra i finansieringen av abonnementet. Thomas
Græsholt tar dette opp i Færder Næringsforum.
Sak 04/19 Grønn Øy Festival – søknad om tilskudd
Søknad med vedlegg var sendt ut på forhånd. Rådet ser meget positivt på en slik festival, og ønsker å
støtte den. Den delen som omhandler plast i havet faller utenfor rådets mandat. Av de øvrige
aktivitetene ønsker rådet å støtte klimapostkasse og utstilling i Tjøme sentrum med inntil kr. 30 000
og foredrag om klima i nasjonalparksenteret med inntil kr. 10 000. Rådet forutsetter at resultatet av
klimapostkassen sammenstilles og gjøres tilgjengelig. Støtten gis i form av et tilsagn som utbetales
når festivalen er gjennomført. Sekretæren lager forslag til tilsagnsbrev som underskrives av leder.
Klimarådet var også positiv til arrangørenes ønske om at et medlem deltar i festival-komiteen. Per
Espen Fjeld stilte seg til disposisjon og vil delta.

Arrangørene foreslår at klimaprisen deles ut på festivalen. Rådet synes dette er en god ide, og vil
derfor utlyse prisen i vår. Rådet ba om at det sendes en e-post til medlemmene når prisen utlyses.
Sak 05/19 Klimapiloter – foredrag for ungdom
Per Espen Fjeld orienterte om Oslo kommunes ordning med klimapiloter. Han mener denne måten å
nå frem til ungdom på er spennende, og i tråd med klimarådets mandat. Fjeld opplyste også at hans
sønn er en av klimapilotene, og at det er viktig å være oppmerksom på habilitetsspørsmål i den
forbindelse. Klimarådet ønsker å bidra til at ungdom kan få klimainformasjon av yngre formidlere,
som lettere kan engasjere dem. Rådet er derfor innstilt på å bidra økonomisk til dette.
De tre ungdomsskolene og Nøtterøy videregående skole vurderes som aktuelle. Det er skoleledelsen
som må ta stilling til om skolene ønsker et slikt tilbud. Sekretæren formidler derfor tilbudet til
administrasjonen. Hvis tilbakemeldingen er positiv, vil rådet ta kontakt med klimapilotene og
eventuelle andre aktører med samme unge profil. Oslo kommune har opplyst at de ikke har noe imot
at klimapilotene kontaktes, men at de ikke ønsker at man bruker begrepet klimapiloter i forbindelse
med markedsføring, presentasjoner etc. Rådet mente det ville være enkelt å finne andre navn på
tilbudet. Pga. Per Espens Fjelds tilknytning til en av klimapilotene, kommer han ikke til å delta i
prosessen med kontakt og utvelgelse av foredragsholdere. Nestleder vil derfor lede dette arbeidet.
Sak 06/19 Status for klima- og energiplanen i Færder kommune
Klimarådet ga innspill til et utkast i desember. Kommunen mottok deretter et revidert utkast i slutten
av januar, som ble gjennomgått og ytterligere revidert. I slutten av februar mottok kommunen et nytt
utkast, som nå er til gjennomgang i referansegruppen, med frist for innspill 25.03. Etter at
referansegruppens merknader er vurdert og innarbeidet, vil konsulenten levere det ferdige utkastet
og avslutte sitt oppdrag. Deretter skal planen forberedes for politisk behandling med sikte på høring.
Tidsplanen for denne behandlingen er ikke bestemt.
Sak 07/19 Administrativ kapasitet i klimaarbeidet – innspill fra klimarådet?
Leder for klimarådet redegjorde kort for hvorfor han mener det er ønskelig å øke den administrative
kapasiten på området gjennom etablering av en 100 % stilling som klimasjef. Han delte deretter ut et
forslag til uttalelse til formannskapsseminaret 28-29.03. Rådet var enig i at det bør avgis en uttalelse.
Lederens forslag ble deretter gjennomgått, og vedtatt med enkelte justeringer. Uttalelsen som vil bli
oversendt formannskapsseminaret lyder:
Færder kommune har under arbeid en klima- og energiplan som vil bli politisk behandlet i 2019.
Klimarådet har bidratt løpende med innspill til arbeidet med planen. Det har gjennom mange år vært
arbeidet med klimaspørsmål i kommunen og mange tiltak er gjennomført. En klima- og energiplan
som nå kommer vil være et grunnlag for å intensivere arbeidet og prioritere tiltak som har en god
kost-nytte effekt. En slik plan må omsettes i en konkret og forpliktende handlingsplan som involverer
alle sektorer av kommunens virksomhet og har bred politisk forankring.
Klima- og energiarbeidet i en kommune må dreie seg om kommunens egen virksomhet, men også om
kommunens totale klimafotavtrykk og hvordan kommunen kan bidra med informasjon og tiltak som
gjør det mulig for innbyggere og næringsliv å velge smarte løsninger. Erfaringer fra ulike

virksomheter andre steder er at god innsats på klima- og energiarbeidet gir økt lønnsomhet og
økonomiske innsparinger i tillegg til redusert klimafotavtrykk.
For å lykkes med målene i en klima- og energiplan, oppnå økonomiske innsparinger gjennom arbeidet
og integrere klima- og energieffektivitet i alle deler av kommunens virksomheter og aktiviteter, er det
vesentlig at det er tilstrekkelig administrative ressurser tilgjengelig. Dette har vært en utfordring i
begge de tidligere kommunene som nå utgjør Færder kommune. Klimarådet henstiller derfor til
formannskapsseminaret å vurdere en klimasjef i 100 % stilling i budsjettet for 2020. Klimasjefens
oppgaver vil være å følge opp og utvikle kommunens klima- og energiarbeid, inkl. klima- og
energiplanen og handlingsplanen. Klimasjefen skal sørge for at alle sektorer og virksomheter i
kommunen har klart definert konkrete målbare aktiviteter.
Sak 08/19 Plastgjenvinning – oppfølging av eventueltsak
Administrasjonen hadde fått opplyst fra innkjøpsrådgiver at selve avtalen med renovatør ikke er gjort
tilgjengelig, men at de ønskede opplysningene fremkommer i konkurransegrunnlaget. Der opereres
det kun med energiplast, og ikke ulike fraksjoner. Innkjøpsrådgiver hadde videre hatt kontakt med
VOIS, som opplyser at det er opp til den enkelte kommune/deltaker på avtalen å vurdere om man
ønsker en mer omfattende sortering enn energiplast, og evt. avtale det med Norsk Gjenvinning.
Administrasjonen hadde også kontaktet Norsk Gjenvinning og fått følgende opplysninger (notat
181011):
Håndtering av plast som ressurs
Vi i Norsk Gjenvinning opplever at flere nå stiller seg spørrende til hvordan vi håndterer plasten vi
mottar i regionen vår, Telemark, Vestfold og Buskerud (TVB). Med dette ønsker vi å forklare
prosessen vi har og hvorfor vi har stor tro på at det er den beste løsningen for våre kunder og for
miljøet.
I vår hverdag opplever vi en stor variasjon i plastkvaliteten vi mottar fra bedriftskunder og kommuner.
Av all tonnasjen vi mottar er det omtrent 1-2 prosent av plasten som er av såpass høy kvalitet, i form
av renhet og type plast, at det kan gå direkte til materialgjenvinning for ny plast. Den resterende
plasten vi mottar sendes, i TVB, til energigjenvinning for kunden vår Norcem, derav navnet
energiplast.
Norcem er, som de fleste vet, en produsent av sement som konkurrerer internasjonalt med leveranser
på store sementskip til blant annet Manhattan. I et internasjonalt marked kan man undre seg over
hvordan Norcem kan være med i konkurransen med sin 40% lønnsandel når enkelte av konkurrentene
bare har en lønnsandel på 5%? Løsningen er søppel - for i produksjonen av sement brukes store
mengder kull som brensel, og f.eks. bauxitt som råvare til sementen. Men ved at de mottar vårt
avfall, som er avhengig av plastavfallet for å kunne sikre en stabil forbrenningsprosess, bruker de nå
70% avfallsbasert brensel - i stedet for å bruke kull.
Bunnasken som oppstår ved forbrenning går heller ikke til deponi, men direkte inn i produksjonen av
klinker*, altså et godt eksempel på materialgjenvinning. Dermed vil vi hevde at alle ressursene
utnyttes.

Med alt dette i bakhodet, synes vi at det uansett er viktig å huske på at det aller viktigste er at plasten
havner som avfall hos en aktør som oss og ikke ute i naturen. Deretter sikrer vi at energiplasten gjør
nytte for seg ved å erstatte kull til forbrenning, at det fraktes kortere enn alternativet, samtidig som vi
sikrer konkurransedyktigheten til en viktig næringsaktør i nærmiljøet. Ser vi på hele miljøregnskapet,
og ikke kun plasten, tør vi å påstå at denne måten å behandle avfallet på nok er den beste.
* Klinker er et mellomsteg når man produserer portlandsement. Det består av små klumper på 3 –
25mm som produseres ved sintring
Rådet tok saken til orientering.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

