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1

Dagsorden og møtedokumenter sendt ut 23.04.2018
• Gjennomgang og kommentarer og justeringer av utsendt forslag til mål og tekst
• Gjennomgang av momenter som ikke er med i utsendt materiale – hvor kan de inngå? (andre steder i kommuneplan, tiltaksplan,
tekniske hovedplaner, styringsindikatorer, kommunestyremelding klima og energi, annet)
• Aktiviteter/medvirkning i høringsperioden
• Høringsutkast regional plan for klima og energi i Follorådet og HMBP
• Eventuelt
Følgende dokumenter var utsendt i forkant, 16.04.2018:
Disposisjon tekst kommuneplan klima og energi til komite 180416
Bakgrunn_landbruk april 2018
Oppdatert grunnlagsnotat samfunnsdel kommuneplan 180409
Gjennomgang og kommentarer og justeringer av utsendt forslag til mål og tekst
Administrasjonen jobber med layout for ny kommuneplan – utkast ble delt ut i møtet. Dette synliggjør hvordan en kortere, mer spisset
kommuneplan tenkes kommunisert.
Utsendte forslag til målformuleringer ble gjennomgått og drøftet i møtet.
Generelle tilbakemeldinger;
Overordnede mål i kommuneplanen har et ok nivå.
De overordna målene må konkretiseres i kommunestyremelding for klima og energi og/eller andre planer, slik som hovedplan for vei.
Hovedmål bør også ha en forklarende tekst, på samme måte som de tematiske målene. Begrepet klimanøytral må defineres.
Beskrivelsen av landbruk kan også justeres. Kobling mellom mål og omtale av områdene kan gjøres tydeligere.
Informasjon i samfunnsdelen refererer til underlagsnotatene, så det er enklere å gå videre for å skaffe mer kunnskap.
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Hovedmål
Tydeliggjøre at hovedmålet refererer til direkte utslipp
Vi går videre med begrepet klimanøytral
Transport
Bygg og anlegg
Vi tydeliggjør at dette handler om byggevirksomhet (fossilfri byggeplass)
Stasjonær forbrenning
Vi tydeliggjør at stasjonær forbrenning handler om oppvarming av bygg
Gjennomføring av EPC skal gi 43% reduksjon i strømforbruk. Målsetting kan være høyere ambisjon – som antyder at vi skal gjøre
ytterligere enøktiltak
Landbruk
Legg inn mål for kommunen som organisasjon – knyttet til kommuneskogen
Forslag om å legge til kortreist grønnsaks- og bærproduksjon samt stimulering til god agronomi – som samfunnsmål
Fire samfunnsmål på landbruk – bør knas til noe færre mål
Avfall
Bør sirkulærøkonomi eller kretsløpsfokus innarbeides i målet – ev. under indirekte utslipp
Avfallsreduksjon….
Matsvinn…
Innspillene ble innarbeidet direkte i dokumentet underveis i møtet og tas med til utformingen av endelige forslag til samfunnsdel.
Oppdatert mål oversendes så fort som overhode mulig, fortrinnsvis mandag. Komiteen behandler forslaget elektronisk og oversender sin
tilråding til administrasjonen i løpet av uke 18.
Gjennomgang av momenter som ikke er med i utsendt materiale – hvor kan de inngå? (andre steder i kommuneplan, tiltaksplan, tekniske
hovedplaner, styringsindikatorer, kommunestyremelding klima og energi, annet
Mål og strategier som har vært drøftet i komiteen, men som ikke er forslått løftet opp i samfunnsdelen, er i noen grad systematisert og vil tas
med videre inn i andre plandokumenter. Komiteen skal gi innspill til kommunestyremelding for klima og energi.
Planstrategien angir sluttføring av kommunestyremelding for klima og energi i 2019.
Grunnlagsdokument for klima og energiområdet er utarbeidet og vil følge kommuneplanens samfunnsdel. I sak om prioritering av planoppgaver
(HMPB ) var kommunestyremeldingen feilaktig oppgitt for ferdigstilling våren 2018. Det er grunnlagsnotatet som ferdigstilles.
Aktiviteter/medvirkning i høringsperioden
Vi planlegger et åpent møte i høringsperioden (aug/sept) for å orientere om planforslaget som er på høring, og for å forankre de fire
satsingsområdene. Ev. velge ut noen målsettinger for mer konkret jobbing – workshop kan være en arbeidsform.
Det må være enkelt å gi innspill. – vi har en høringsside på nett som kan brukes https://www.frogn.kommune.no/felles/horinger/
Ev. kan denne tilpasses, eller det kan utvikles mer interaktive høringsformat.
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Det blir viktig å kommunisere målene. Hvordan dette gjøres har stor betydning for om målene vil nås.
Kommunikasjon er tema i gjeldende kommuneplan – kap. 7. Vi har en kommunikasjonsstrategi. Vi jobber videre med disse. Miljøkommunikasjon
vil være aktuelt tema for kommunestyremelding for klima og energi.
4

Høringsutkast regional plan for klima og energi i Follorådet og HMBP
Rådmannskollegiets forslag til høringsuttallse ble vedtatt av Follorådet 13.4.2018. Dette lå som vedlegg til sak i HMPB 2Dd
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Eventuelt:
Miljøstatus har en definisjonssamling http://www.miljostatus.no/definisjoner/k/ Klimnøytral er definert slik her:

«Hvis en aktivitet (eller en bedrift) skal være klimanøytral, må det gjennomføres tiltak som til sammen sørger for at
klimaeffekten blir den samme som om aktiviteten ikke hadde funnet sted. Dette kan skje ved å gjennomføre tiltak for å
redusere eventuelle utslipp og kjøp av sertifiserte klimakvoter for restutslippene.
Følgende kriterier er utarbeidet av Forbrukerombudet for bedrifter som ønsker å være klimanøytrale:
•Forplikte seg til å beregne egne utslipp
•Redusere egne utslipp etter en nærmere fastsatt og verifisert plan
•Utarbeide klimaregnskap
•Kjøpe sertifiserte klimakvoter for restutslippe
•Være helt åpne på hvor store utslipp de har og hvor store klimakvoter de kjøper
•Gjenta denne prosessen med jevne mellomrom»
Lenke til forbrukertilsynets veileder knyttet til begrepet klimanøytral https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-ogretningslinjer/forbrukerombudets-veiledning-bruk-pastander-klimanoytral-o-l-markedsforing
InspirasjonshefteMi
ljøkommars15[1].pdf

Inspirasjonshefte om miljøkommunikasjon som forandringskraft.
Dato for neste møte?

FRIST

