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Vedlegg 4  
Innspill til arbeidet med energi- og klimaplanen.  
 
I løpet av arbeidet av planen har styringsgruppen for energi- og klimaplanen invitert 
innbyggere, politikere og ansatte i kommunen til å komme med innspill til planen, 
hovedsakelig gjennom gruppearbeid og e-post. Innspillene er gjengitt nedenfor. Innspill som 
er gitt pr e-post er ikke gjengitt i sin helhet.  
 
Alle innspill er vurdert av styringsgruppen, og sortert i følgende kategorier: 
 

• Innspill som tas inn i planen, eller som allerede er dekket at foreslåtte tiltak 
• Innspill som sendes direkte til ulike utvalg 
• Innspill som sendes direkte til avdelingene 
• Innspill som videreformidles til eksterne instanser 
• Innspill og gode råd som tas med videre til gjennomføring av tiltakene 
• Innspill som kan egne seg for temadager og aksjoner 
• Innspill som legges til side og tas frem ved senere rullering 
• Innspill som tas til orientering 
• Innspill som forkastes 

 
 

Kategori Innspill/ kommentar 

Innspill som tas inn 
i planen, eller som 
allerede er dekket 
at foreslåtte tiltak 

o Grønt regnskap/ klimaregnskap inn i årsrapport.  

o Forankring i toppledelsen og implementering viktig; fast tema 
på ledermøter? 

o Informasjonsbrosjyre/ oversikt over statlige stimulerings- og 
tilskuddsordninger  

o Kommunen vurderer tiltak for å redusere energiforbruket i 
gatebelysningen 

o El-bil til kommunal bruk 

o Isolere bygg 

o Jobbe for at publikumsrettede statlige/ offentlige kontorer 
legges slik at man ikke trenger å kjøre bil. 

o Be om at landbrukskontoret kommer med forslag til tiltak 

o Sykkelveier-/felt 

o Én takstsone på hele Nesodden.  

o Kommunen en del av bildelingsordningen slik at man får 
utnyttet bilen kl 1600-0800. 

o Kurs i miljøvennlig kjøring 

o Mht kontakt med eiere av private oljefyrer: kommunen må gi 
god nok informasjon om tilskuddsordninger i forbindelse med 
dette.  

o Innspill om at kommunen bør melde seg inn i klimaklubben.no. 
Her kan man også opprette lukkede undernettverk hvor man 
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Kategori Innspill/ kommentar 

kan utfordre/ konkurrere med andre.  

o Sykkelgodtgjørelse. Eksempel med prester i Bergen som fikk 
innført sykkelgodtgjørelse som alternativ til bilgodtgjørelse. 
Dette er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og 
bestemmes ikke av myndigheter. Kan påvirke arbeidsgiver/-
takerorganisasjonene. Er dette noe Nesodden kommune som 
arbeidsgiver kan benytte? 

o I kommunen kan det tilbys bedriftssykler og -el-biler for de som 
har behov for dette i forbindelse med arbeidet. 

o Båtforbindelse langs Oslofjorden og Bunnefjorden, i tillegg til 
Tangen brygge. Dette vil lette presset på parkeringsplasser på 
Tangen, og det kan kjøres færre/ mindre busser. Også 
alternative/ flere ankomststeder på den andre siden blir nevnt 
som ønskelig i tillegg til Lysaker og Aker brygge. 

o Ungdommen er opptatt av ringbussforbindelse, og gjerne 
utvidelse av rushtiden med hyppigere avganger. 

o E-post til miljo@nesodden.kommune.no fra Sally Kemble: 
etterspør bilpool 

o E-post til miljo@nesodden.kommune.no fra Andreas 
Haddeland om endring av båt- og bussruter. 

o E-post til miljo@nesodden.kommune.no fra Mari Haddeland 
om utvidelse av båtrute til Fagerstrand. 

o E-post fra Sweco om tilskudd til private miljøvennlige 
oppvarmingsløsninger fra Enova 

o Innspill til kommunen fra styringsgruppen for 
skogbruksplanlegging i Follo: vurdere skogbrukets rolle og 
muligheter i forbindelse med energi- og klimaplan. 

o Fra menighetenes møte: Kommunen må finne flere plasser for 
fullverdige mottakspunkter for kildesortering. 

o En i planutvalget bør også ha (få) spesiell kompetanse 
(folkevalgtopplæring). 

o Sykkelparkering ved holdeplasser og barnehager, som 
Kongleveien og Skoklefall. 

 

 

Innspill som 
sendes direkte til 
ulike utvalg 

- Til plankomiteen for kommunesenteret: Fra Trondheim er det 
eksempler på at offentlig arbeidsgiver bevisst ikke 
oppretter/skaffer/ tilbyr parkeringsplasser til de ansatte 
(kommuneadministrasjonen og Statens hus). Eventuelt må det 
betales for det. Dette er relevant for det nye kommunesenteret 
på Tangen. 

- Informasjonskampanje; ”hva skjer med din søppel”. 
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Kategori Innspill/ kommentar 

 

Innspill som 
sendes direkte til 
avdelingene 

- Noen i plan- og bygningsavdelingen og teknisk avdeling bør ha 
kompetanse til å svare på spørsmål, og eventuelt vite hvor de 
kan henvise publikum for mer detaljert informasjon. 
Servicesenteret må vite hvem de skal henvise til hvis det 
kommer spørsmål.  

 

Innspill som 
videreformidles til 
eksterne instanser 

- Til fornyings- og adm.departementet og Doffin: Doffin, 
databasen for offentlige innkjøp, er ikke oppdatert i forhold til 
energi- og klimakrav som bør kunne stilles til anbydere.  

- Follo- innkjøpssamarbeidet må innføre miljø- og klimakriterier i 
sine innkjøpsbetingelser. 

- Til Statens vegvesen: Prioritet for el-biler på Tangen (ut over de 
ti som skal settes av) 

- Til miljøverndepartementet: Schrader gartneri tenker alltid på 
reduksjon av omfanget av transport ved sine innkjøp, her 
sammenfaller hensynet til økonomi og miljø. Markedet med 
konkurranse mellom landene er slik at det generer transport. 
Hvis Schrader (lokale gartnerier) hadde hatt merking med 
CO2-utslipp på sine planter som blir solgt her i Norge, ville de 
ligget godt an i forhold til andre. Kanskje ville noen vært villige 
til å betale for planter med lavt CO2-utslipp i produksjonen? 

- E-post fra Liv Klungsøyr om miljøvennlig supermarked (Bread 
and circus) formidles til relevante aktører på Nesodden. 

 

Innspill og gode 
råd som tas med 
videre til 
gjennomføring av 
tiltakene 

- Taktisk eiendomsforvaltning, styringsverktøy. Her er det mye å 
tjene på å få oversikt.  

- I første omgang er det mer aktuelt å bruke el-fyring, og heller 
bruke pengene på andre energi-besparende tiltak. Bytte ut når 
noe går i stykker (når anledningen er der). 

- En effektivisering av bilbruk i hjemmetjenestene vil 
sannsynligvis også føre til en effektivisering av tidsbruken. 
Kompetanse for å kunne gå inn å analysere/ forbedre dette =? 

- Undersøke muligheter for prosjektmidler fra Enova. Kan det 
være en måte å komme i gang på, hvis det ikke er mulig å få til 
en fast stilling.  

- Evaluering – vi må vite hvilke parametre en skal måle. Bli bedre 
på analyse, innhente data, måleindikatorer.  

- Hva med å lage et overskuelig prosjekt, med en start og 
konklusjon? F.eks på Tunet. Angripe de punktene der det er 
mest å tjene.  
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Kategori Innspill/ kommentar 

- Lage fagnettverk for utøvere 

- Må kunne synliggjøre besparelser og dessuten utnytte 
økonomiske støtteordninger i regi av Enova etc. 

- Konkurranser tenner engasjementet hos folk, f.eks komme seg 
fra A til B på en spesiell måte. Konkurranse mellom skoler?  

- Egne prosjekter på skolene knyttet til dette tema, kan 
kombineres med flere fag, f.eks matematikk (ut og telle sykler) 

- Premier og oppmerksomhet stimulerer folk. 

- Samarbeide med universitet og høyskoler om hoved-
/masteroppgaver. 

- Frivillighet – her er det mye å hente.  

- Det er viktig hvordan denne dagen organiseres. Åpent tema, 
arrangert som dialogkonferanse eller kafébord. Næringslivet er 
viktig å ha med. 

- Innsamling og sammenstilling av energi- og klimadata må 
starte f.o.m. 2009. Det (bør) gjennomføres 2 pilotprosjekter i 
2009 (vedr. miljøsertifisering). 

- Varmepumper på skoler (luft/vann). Enhet på 300 kW, gir 1200 
kW, koster 1,5 mill kr. I kombinasjon med etterisolering, med 
oljekjeler som back-up og i funksjon fra ca -7ºC og kaldere. 

- Veglys (LED). Norsk firma har utviklet et automatisert 
dimmesystem. Kan undersøkes. 

- Man burde i forbindelse med det nye pelletsanlegget på Berger 
tenkt på felles system for oppvarming av skolene også (enten 
pellets eller flis). Kan fortsatt noe gjøres her? 

- Kirkelig fellesråd på Nesodden kan være tidlig ute med å bli 
miljøfyrtårn.  

- Premier knyttet til deltakelse og konkurranser gjennom 
klimaklubben.no stimulerer til innsats. 

- Kildesortering: Det kom frem at det kan være villighet til å 
betale for muligheten til kildesortering hvis man ser at det blir 
bedre. Forbrenning på Nesodden (pelletsanlegg på Teigen?) 
ble nevnt. Det er også viktig med gulrøtter; man kan få lavere 
avgifter hvis avfallet leveres ferdig sortert. (dette må avklares 
med FolloRen) 

- Forslag om befaring til andre byer/ steder for å se hvilke 
miljøbaserte resirkulasjonsordninger som kan etableres på 
Nesodden. 

- Innspill fra Inger Johanne Norberg; Inga Marte ønsker å bruke 
Nesodden som prosjekt for ladepunkter for e-biler. 
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Kategori Innspill/ kommentar 

Innspill som kan 
egne seg for 
temadager og 
aksjoner 

- Kutte ut plastposer. 

HVA KAN VI GJØRE FOR Å REDUSERE EMBALLASJE? 
- Forbrukeraksjon, alle forbrukere oppfordres til å dumpe all 

emballasje i butikken 
- Kjøpe Fair-trade eller velge produkter med lite emballasje 
- Bruke gjenbruksnett til å bære i 
- Kjøpe stort (familiepakning) 
- Papp og papir i stedet for plast 
- Flasker i stedet for kartonger 
- Lokalproduserte varer 
-  

HVORDAN KAN VI FÅ FOLK TIL Å HÅNDTERE SØPPEL 
- Bedre tilrettelegging fra FolloRen, f.eks plastretur. 
- Nabolag går sammen om ulike søppelfraksjoner 
- Mottak nær bussholdeplass 
- Tettere mellom mottakene 
- Mer info om avgiftsreduksjon ved kompost 
- Lavere avgift ved mindre restavfall 
- Butikkene må skjerpe seg mht synlighet av returordning 

(lyspærer, el-artikler, batterier etc) 
- Returpunkter for farlig avfall 
- Holdningsendring; ikke bærepose før du ber om det 
- Premiering for søppelhåndtering (på samme måte som 

returkartonger) 
- Incentivordninger for å få folk til å bli deltakere i ”Grønn 

hverdag”. 
 

Innspill som legges 
til side og tas frem 
ved senere 
rullering 

- Noe for lettindustrien? Uttak fra egen (kommunal) skog? 

- Pellets må være interkommunalt. Flis er det som er aktuelt på 
Nesodden. 

- Mottak av slam fra septikanlegg – håndtering? 

- Sykkel på buss 

- Gratis sykkel på buss og båt. 

- Kutte ut plastposer. 

- Energi og klimatiltak i forbindelse med drift av bygninger kan 
organiseres i felles prosjekt på tvers av organisasjoner. F.eks 
menigheter, som kanskje har en bygning hver, kan finne måter 
å tjene på samarbeid om dette. 

- Dette har noe med hele organiseringen av teknisk å gjøre. 

- Informasjon via miljo@nesodden.kommune.no fra Hans 
Schrader 

- Innspill fra Gunnar Steinsholt i Fagforbundet; verneombud og 
det ytre miljø 

- Kjøp av ”ren strøm” til kommunal drift 
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Kategori Innspill/ kommentar 

- Påvirke busselskap mht tomgangskjøring 

- Samlokalisering er miljøvennlig. F.eks Tangen gård står mye 
tomt om kvelden. For dyrt å leie der. (Bedre utnyttelse av 
kommunale kvadratmeter) 

- Gjøre det dyrere å kjøre bil, billigere å bruke offentlig transport 
(oftere, billigere) 

- Avgift på emballasje 

- Avgift på engangsting (forbud?) 
Bruke avgiftsinntektene til miljøvennlige formål 

 

Innspill som tas til 
orientering 

- En Follo-stilling kan ha større påvirkningskraft i forb med 
kollektivtrafikk. 

- Det må foreligge en klar argumentasjon for hvordan stillingen 
skal opprettes og organiseres.  

 
- Dumt å binde seg opp til ”en ny stilling”. Samarbeid og 

implementering i organisasjonen kan være like lurt. 
 

- Alt dette er positive tiltak.  
- Vi frykter at dele-stillinger fører til at Nesodden havner i 

bakevja.  
- Skeptisk til at én stilling på Varden kan hjelpe de som jobber på 

Tunet.  
- Hvis vi tror på dette, kan vi tjene inn stillingen.  
- Motivasjon/ interesse/ lyst driver verket 
- Ros for kildesortering 
- Vi er så lei av drømmer, vi vil ha litt action! 

 
- Minus for dele stilling med Follo: Ha en egen stilling selv, da 

eier vi egen utvikling og kunnskap 
- Må ikke tre tiltak ned over hodene på folk 
- Strømbudsjettet er 15 mill, ta midler til stillingen der 
- Prosjekter hvor det er noe å hente: Nesoddtunet, prosjekt 

smarte løsninger 
- Angripe de svakeste punktene 
- Må ikke bli en ”juletrestilling”, begeistring på grasrota 
- Sette i gang grasrotpersoner 

 

- Mest tro på et interaktivt nettsted, ikke brosjyrer. 

- Mer tro på dialog med interesseforeninger gjennom 
dialogkonferanser eller –kafeer enn årlig klimadag (årlig kan 
være for hyppig).  

 

- Knyttet opp til foreslått administrativ ressurs. 

- For detaljert på et tidlig tidspunkt. 

- Kommunen må spille på andre aktører mht kunnskap og 
informasjon 

- Folk går ikke nødvendigvis til kommunen for å finne info 
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Kategori Innspill/ kommentar 

- Nye tiltak:  

o Premiekasse for gode innsparingstiltak 

 

- Først kommunen internt, så ut til innbyggerne. 

- Å skape debatt er viktig. 

 

- Aktivitetsdager OK 

- Vedr. årlig energi- og klimadag:  

� Ikke bare info 

� bruk en skole til klima/energi/miljødag 

� kafébord. Et med data:www.klimaklubben.no. Et 
med retur 

 

- Kommunen må ansette en ansvarlig energi- og miljørådgiver 
som kan gi veiledning til kommunens innbyggere. 

- Skolene må involveres aktivt i energi- og klimadagen 

 

- Må vurderes om tiltak er  realistisk og økonomisk oppnåelig.  
F.eks 3-lags vinduer. Tiltakene må ikke være så strenge at de 
ikke praktisk gjennomførbare. Vi vet for lite om konsekvensene. 

- Etablering av sentral driftsstyring er i i gang, men mye gjenstår.  

- Tilleggsformulering: ”-inkludert et regnskap for kommunens 
egen drift.” 

 

- Dette (kvalitetsprogram for energi- og klimaspørsmål) bør 
ivaretas gjennom reguleringsplaner. Relevant krav for å styre i 
riktig retning. Utbyggingsavtaler = OK.  

- Etter kartlegging og henvendelse til eiere må vi også bistå med 
råd; vi må yte noe til dem som bytter ut (oljetanker/ oljefyrer).  

- Er det virkelig et markedpotensiale lokalt (pellets/flis)? --
Kommunen er bundet av LOA, men private er jo fortsatt aktuelt. 

- Skole- og oppvekst må uttale seg om dette (Regnmakerskolen) 

- Én takstsone på hele Nesodden.  

- Flere innfartsparkeringer sørover i kommunen, slik at folk ikke 
trenger kjøre så langt m/ bil.  

- Informasjon via nett er bedre enn papirbrosjyrer 
 

- Ved miljøfyrtårnsertifisering er slike innkjøpsbetingelser en del 
av kriteriene. 

- I stedet for handlingsplan: 

• Påvirke Statens vegvesen 
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Kategori Innspill/ kommentar 

• Reguleringsplaner 

- Næringsliv har kanskje litt spesielle behov mht kjøretøy som 
vanskeliggjør bildeling. 

- Innspill fra sosialavdelingen pr e-post om innkjøp av 
miljøvennlige biler 

- Innspill fra Nesoddtunet pr e-post om tiltak som er gjort, og 
ønske om papirinnsamling 

 

Innspill som 
forkastes - Urealistisk å oppnå ENØK-tiltakene før om 5-6 år. 

- Vedr. LCC, det bør tydeliggjøres at det dreier seg om nye 
prosjekter.  

 

- A.2.7.1: Flere pkt i ett. Fokus på tiltak i stedet for målinger. 

- Av de mer kreative/morsomme forslag:ha bestillingsordning for 
matvarer a la tax-freehandel på fly: varene venter i buss-setet 
når man kommer fra jobb. 

- Inger Johanne vil egentlig ha 1,5 stilling, men har ikke turt å si 
det til Arve.  

 
- Forslag: Kan kombineres med en stilling for FDV for 

eiendomsmassen. En innvending mot dette er at det kan føre til 
at andre områder som klima, bilkjøring og kollektivtrafikk 
”drukner” i eiendomsorvaltning.  

 

 


