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Årsrapport for klimarådet på Nøtterøy 2014 
 
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 21 saker. Referater fra møtene er lagt ut på 
kommunens hjemmeside. I to av sakene ble det gitt orienteringer av inviterte innledere: 
 
Lokal energiutredning for Nøtterøy. Energisparekontrakter. Senior energirådgiver Håkon 
Skatvedt, Norsk Enøk og Energi (NEE). Møtet 15.3.  
 
Prosjektet På sykkel hele året. Rådgiver Tonje E. Orsten Kristiansen, Framtiden i våre hender. 
Møtet 18.9.  
 
Åpne informasjonsmøter 
Åpne informasjonsmøter har vært en del av rådets aktivitet siden starten. 
 
Gøy med klima! Teigar ungdomsskole 8. april. Vårens møte tok utgangspunkt i 
klimafamilieprosjektet, med en positiv vinkling på hva hver og en kan gjøre. En egen 
arbeidsgruppe i rådet hadde laget programmet.  Astrid Bjerke fra Framtiden i våre hender ga 
gode råd og tips i foredraget Klima i familien – en morsom utfordring! Andreas Wahl holdt en 
klimatilpasset versjon av sitt vitenshow Energisk! Klimaprisen ble delt ut. I foajeen hadde Astrid 
Bjerke rigget opp et matkastebord, som viste hvor mye mat en familie kaster hvert år. 
 
Det var ca. 40 personer på møtet, og det var langt mindre enn forventet.  
 
Oljefri. Naturvernforbundet/Oljefri.no og Nøtterøy kommune arrangerte informasjonsmøte om 
miljøvennlig oppvarming i kommunestyresalen 4. november. Mer enn 900 eiere av 
oljefyringsanlegg hadde fått personlig invitasjon, i tillegg til at møtet var annonsert i aviser og på 
nettsider. Møtet var ikke direkte i regi av klimarådet, men ordføreren ønsket velkommen og 
orienterte om rådets virksomhet.  
 
Foredragene dreide seg om fjerning av oljetanker, alternative varmeløsninger og hjelp på veien 
(oljefri.no og støtteordninger fra Enova). Flere leverandører av fornybare oppvarmingsløsninger 
informerte i foajeen. 
 
Møtet samlet ca. 110 deltagere (full sal).  
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Gjennomførte prosjekter  
Klimafamilieprosjektet. Prosjektet var et samarbeid mellom Nøtterøy kommune og Framtiden i 
våre hender, etter initiativ fra klimarådet. Malin Norling og Miljøaksjon Torød tok på seg 
oppgaven med å rekruttere familier. Syv personer fra syv forskjellige familier møttes fire ganger 
i løpet av våren og jobbet med tre viktige temaer: energi, mat og transport. 

Foran hvert møte forberedte familiene seg ved å gå gjennom litt skriftlig materiale og gjøre 
enkle hjemmeoppgaver. På møtene var det faglig innledning ved prosjektleder Astrid Bjerke fra 
Framtiden i våre hender og diskusjon med forslag til tiltak. Materiellet som ble brukt som 
forberedelse til møtene er lagt ut på kommunens hjemmeside. 

Innspill til kommunen 
Oljefriprosjektet. Klimarådet hadde tidligere anbefalt kommunen å inngå samarbeid med 
Naturvernforbundet om prosjektet, som skal gjøre det enklere og tryggere for boligeiere å skifte 
ut oljefyren med mer miljøvennlig oppvarming. Saken ble behandlet politisk i kommunen og 
avtale om samarbeid inngått. Prosjektet startet opp høsten 2014 og skal gå over tre år. 
 
Energisparekontrakter. Tilbud fra NEE om orientering til Eiendomsforvaltningen. Klimarådet 
oppfordret Eiendomsforvaltningen (EF) i kommunen til å sette seg inn i ordningen med 
energisparekontrakter og vurdere om den kan benyttes i kommunen. NEEs tilbud om orientering 
ble også formidlet til EF. EF samarbeider nå med NEE om flere prosjekter. 
 
Elsykkel-prosjekt. Prosjektet På sykkel hele året har som mål å fremme el-sykling generelt og 
el-vintersykling spesielt. Framtiden i våre hender er initiativtaker og prosjektansvarlig. Nøtterøy 
er invitert til å delta sammen med Tromsø, Bodø og Lillehammer. Klimarådet anbefalte 
kommunen å delta, noe som ble vedtatt i den politiske behandlingen. Endelig beslutning om 
igangsetting blir tatt av Framtiden i våre hender når de får svar på sin prosjektsøknad til 
Transnova i februar 2015. 
 
Klimaprisen 
Klimaprisen for 2013 ble tildelt Steinerskolen i Vestfold, avd. Nøtterøy. Overrekkelsen skjedde 
på det åpne møtet 8. april. 
 
Klimaprisen 2014 ble lyst ut i september i avisannonser, på kommunens hjemmeside og 
Facebook. Ved fristens utløp 1. november var det ikke kommet forslag til kandidater. Saken ble 
derfor utsatt til første møte 2015. 
 
Miljøfyrtårn 
To nye virksomheter på Nøtterøy ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2014: Teiegården AS og Foynland 
Storkjøkken AS. Klimarådet sendte gratulasjonsbrev til begge. 
 
Internasjonalt samarbeid 
Nøtterøy kommune inngikk i 2010 et klimasamarbeid med landsbyen Ashton Hayes i England. 
Klimarådet sendte et nyhetsbrev til dem på begynnelsen av året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


