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Behandling:
Endringsforslag fra H:
Til 6.1 Delmål (side 45)
Tiltak :
Nytt punkt:
Det skal innføres kildesortering ved alle offentlige bygg i Rennesøy.
Utgår:
Kommuneadministrasjonen går foran som et godt eksempel
Til 6.2 delmål (side 46)
Tiltak: tillegg pkt 4:

CO2 målere
6.3 delmål (side 47)
Nytt pkt under tiltak:

Legge til rette for og være pådriver for at det blir bygget biogassanlegg i Rennesøy.
6.4 delmål (side 48)
Under strategi 2:

1 pkt utgår
Under strategi 3, mobil energibruk:

Tillegg til pkt 3 ; samt gs veier fra grendene frem til hovedkollektivårene.
Pkt 6 utgår
Nytt pkt: Arbeide for at det etableres gasstappestasjon i Rennesøy
Arbeide for at kommunale kjøretøyer skal nytte gass eller el.
Under strategi 3
Stasjonær energibruk:
Pkt 2 endres til:

Arbeide for at hele kommunen er knyttet til fiber der intelligent strømstyring blir integrert
ifm installering av nye strømmålere.

Under strategi 4
Postadresse
Postboks 24
4159 RENNESØY

E-mailadresse
post@rennesoy.kommune.no

Besøksadresse
Asalveien 6, Vikevåg
RENNESØY

Telefon
51720200

Telefaks
51720250

Tjenesteleverandører
Endring av pkt 2 til:
Miljø skal være et av de områdene som skal vektes ved valg av tjenesteleverandør
Vareleverandører
Endring av pkt 2
Miljø skal være et av de områdene som skal vektes ved valg av vareleverandør.
Rådmannens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Forslag fra Jørn Kyle Finnesand (Frp):
Endringsforslag til klima- og energiplan
Del 1
1.1

Bakgrunn

Andre avsnitt endres til:
Dagens globale klimaendringer
skyldes ifølge de fleste forskere og talspersoner at menneskelig aktivitet og utslipp øker konsentrasjonen av naturlige og
unaturlige varmeabsorberende gasser og partikler i atmosfæren. Disse mener at dette øker og forsterker den naturlige
drivhuseffekten slik at jordens klima er i endring mot en global oppvarming og et annerledes klima. Disse talspersonene
mener økningen i atmosfærens CO2-konsentrasjon betyr mest. Menneskelig utslipp av CO2 skyldes i hovedsak bruk av
fossilt brensel og avskogning i tropiske strøk.
Nytt teksttillegg: Andre forskere som professor og astrofysiker Henrik Svensmark, leder av solklimaforskningen
ved Danmarks Romsenter mener klimaendringene i større grad skyldes kosmisk stråling.
Endringsforslag vedtatt ( Frp 5, H 3, Krf 3, Sp 1)
Del 2
5.6.1

Bakgrunn

Første setning i første avsnitt endres til:
Klimaet på jorden har alltid vært i endring og noen forskere og talspersoner mener klimaet er i endring som følge av
menneskeskapte utslipp av klimagasser.
Endringsforslag vedtatt ( Frp 5, H 7, Krf3, Sp 2)
Del 3
6.1

Delmål 1: Holdninger.

Tiltak
Stryk tiltak 2 – Rennesøy kommune har begrenset økonomi og det er ikke ønskelig å ta

seg slike oppgaver.

Endringsforslag vedtatt ( Frp 5, Ap 3, H 7)
Postadresse
Postboks 24
4159 RENNESØY

E-mailadresse
post@rennesoy.kommune.no

Besøksadresse
Asalveien 6, Vikevåg
RENNESØY

Telefon
51720200

Telefaks
51720250

Stryk tiltak 3 – Rennesøy kommune har begrenset økonomi og det er ikke ønskelig å ta

seg slike oppgaver.

Endringsforslag vedtatt ( Frp 5, Ap 3, H 3)
Stryk tiltak 5 – Rennesøy kommune har begrenset økonomi og det er ikke ønskelig å ta
seg slike oppgaver.
Videre er skolene allerede overregulert og kommunestyret
mener det er ønskelig å la den enkelte lærer og skole selv legge opp undervisning i størst mulig grad.
Endringsforslag falt (Frp 5, H 2)
6.2

Delmål 2: Kommunal energibruk

Tillegg til andre avsnitt:
Såfremt dette ikke går utover kommunens tjeneste- eller velferdstilbud.
Endringsforslag vedtatt (Frp 5, H 7, Ap 3)
Stryk 3. avsnitt – Rennesøy kommune har begrenset økonomi og bør alltid velge det billigste
energialternativet for å sikre en god økonomi.
Endringsforslag falt (Frp 5, H 3, Sp1)
Stryk 4. avsnitt – Rennesøy kommune har begrenset økonomi og bør overhode ikke bruke
ekstra midler på å bygge symbolbygg som vil være med å forverre kommunens økonomiske situasjon.
Endringsforslag vedtatt (Frp 5, Ap 3, H 4)

Tiltak
Tillegg til første setning i første tiltak:
Sålangt dette er det billigste eller like godt alternativ.
Endringsforslag vedtatt (Frp 5, H 7, Ap 3)
6.3

Delmål 3: Lokal produksjon

Tiltak
Stryk siste punkt
Endringsforslag enstemmig vedtatt.
6.4

Delmål 4: Klima og miljø

Det skal opprettes en permanent smal sammensatt kommunal styringsgruppe med følgende mandat:
Prioritere de mest kostnadseffektive tiltakene.
Endringsforslag enstemmig vedtatt.
Strategi 1: Arealplanlegging
Stryk punkt 3 – Rennesøy kommune har som alle andre kommuner allerede alt for mange
reguleringer på bygg og bolig. Det bør ikke innføres slike nye reguleringer.
Endringsforslag falt ( Frp 5, Ap 3, H 2) ordfører dobbelstemme
Postadresse
Postboks 24
4159 RENNESØY

E-mailadresse
post@rennesoy.kommune.no

Besøksadresse
Asalveien 6, Vikevåg
RENNESØY

Telefon
51720200

Telefaks
51720250

Stryk punkt 4 – Rennesøy kommune har som alle andre kommuner allerede alt for mange
reguleringer på bygg og bolig. Det bør ikke innføres slike nye reguleringer.
Endringsforslag falt ( Frp 5, H 3)

Strategi 2: Byggesaksbehandling
Stryk strategidel 2 om byggesaksbehandling – Flere krav og reguleringer er ikke
nødvendig eller ønsket.
Endringsforslag falt ( Frp 5, H 2)

Strategi 3: Redusere energibruk og utslipp i kommunen.
Mobil energibruk
Tillegg til siste punkt:
Sålangt dette er det billigste eller like godt alternativ.
Endringsforslag falt ( Frp 5, Ap 3, H 2) ordfører dobbelstemme
Strategi 4: Innkjøp, avfall og forbruk
Stryk punkt 1 – Rennesøy kommune bør basere sin innkjøpspolitikk på å levere best utstyr
og tjenester til en best mulig pris.
Endringsforslag falt ( Frp 5, H 2)
Stryk punkt 3 – Rennesøy kommune bør ikke subsidere egne miljøtiltak i en stram
økonomisk situasjon. Fokuset bør være på primærtjenestene.
Endringsforslag falt ( Frp 5, H 2)
Stryk punkt 4 – Rennesøy kommune har begrenset økonomi og det er ikke ønskelig å ta
oppgaver.

seg slike

Endringsforslag falt ( Frp 5, H 2)
Tjenesteleverandører
Punktet rundt tjenesteleverandører bør strykes da kommunens valg av tjenesteleverandører utelukkende bør basere seg
på pris og kvalitet for brukere og kommunen.
Endringsforslag falt (Frp 5, H 3)
Vareleverandører
Punktet rundt vareleverandører bør strykes da kommunens valg av vareleverandører utelukkende bør basere seg på pris
og kvalitet for brukere og kommunen.
Postadresse
Postboks 24
4159 RENNESØY

E-mailadresse
post@rennesoy.kommune.no

Besøksadresse
Asalveien 6, Vikevåg
RENNESØY

Telefon
51720200

Telefaks
51720250

Endringsforslag falt (Frp 5, H 3)

Strategi 5: Klimatilpasningstiltak
Stryk de punktene som er nevnt ovenfor.
Endringsforslag falt ( Frp 5, H 2)

7.

Handlingsplan

Punkter som ikke lenger er relevante tas ut.
Endringsforslag enstemmig vedtatt.
Kilder:
The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change ( Henrik Svensmark 2007)

Vedtak:
Rennesøy kommune vedtar kommunedelplan klima og energi 2011 – 2015 for Rennesøy kommune, datert 24.6.2011,
revidert 16.9.2011, i samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 11-15, med følgende endringer:
Til 6.1 Delmål (side 45)
Tiltak :
Nytt punkt:
Det skal innføres kildesortering ved alle offentlige bygg i Rennesøy.
Utgår:
Kommuneadministrasjonen går foran som et godt eksempel
Til 6.2 delmål (side 46)
Tiltak: tillegg pkt 4:

CO2 målere
6.3 delmål (side 47)
Nytt pkt under tiltak:

Legge til rette for og være pådriver for at det blir bygget biogassanlegg i Rennesøy.
6.4 delmål (side 48)
Under strategi 2:

1 pkt utgår
Under strategi 3, mobil energibruk:

Tillegg til pkt 3 ; samt gs veier fra grendene frem til hovedkollektivårene.
Postadresse
Postboks 24
4159 RENNESØY

E-mailadresse
post@rennesoy.kommune.no

Besøksadresse
Asalveien 6, Vikevåg
RENNESØY

Telefon
51720200

Telefaks
51720250

Pkt 6 utgår
Nytt pkt: Arbeide for at det etableres gasstappestasjon i Rennesøy
Arbeide for at kommunale kjøretøyer skal nytte gass eller el.
Under strategi 3
Stasjonær energibruk:
Pkt 2 endres til:

Arbeide for at hele kommunen er knyttet til fiber der intelligent strømstyring blir integrert
ifm installering av nye strømmålere.

Under strategi 4
Tjenesteleverandører
Endring av pkt 2 til:
Miljø skal være et av de områdene som skal vektes ved valg av tjenesteleverandør
Vareleverandører
Endring av pkt 2
Miljø skal være et av de områdene som skal vektes ved valg av vareleverandør.
Del 1
1.1

Bakgrunn

Andre avsnitt endres til:
Dagens globale klimaendringer
skyldes ifølge de fleste forskere og talspersoner at menneskelig aktivitet og utslipp øker konsentrasjonen av
naturlige og unaturlige varmeabsorberende gasser og partikler i atmosfæren. Disse mener at dette øker og
forsterker den naturlige drivhuseffekten slik at jordens klima er i endring mot en global oppvarming og et
annerledes klima. Disse talspersonene mener økningen i atmosfærens CO2-konsentrasjon betyr mest.
Menneskelig utslipp av CO2 skyldes i hovedsak bruk av fossilt brensel og avskogning i tropiske strøk.
Nytt teksttillegg: Andre forskere som professor og astrofysiker Henrik Svensmark, leder av
solklimaforskningen ved Danmarks Romsenter mener klimaendringene i større grad skyldes kosmisk stråling.

Del 2
5.6.2

Bakgrunn

Første setning i første avsnitt endres til:

Postadresse
Postboks 24
4159 RENNESØY

E-mailadresse
post@rennesoy.kommune.no

Besøksadresse
Asalveien 6, Vikevåg
RENNESØY

Telefon
51720200

Telefaks
51720250

Klimaet på jorden har alltid vært i endring og noen forskere og talspersoner mener klimaet er i endring som følge av
menneskeskapte utslipp av klimagasser.
Del 3
6.1

Delmål 1: Holdninger.

Tiltak
Stryk tiltak 2 – Rennesøy kommune har begrenset økonomi og det er ikke ønskelig å ta

seg slike oppgaver.

Stryk tiltak 3 – Rennesøy kommune har begrenset økonomi og det er ikke ønskelig å ta

seg slike oppgaver.

6.2

Delmål 2: Kommunal energibruk

Tillegg til andre avsnitt:
Såfremt dette ikke går utover kommunens tjeneste- eller velferdstilbud.
Stryk 4. avsnitt – Rennesøy kommune har begrenset økonomi og bør overhode ikke bruke
ekstra midler på å bygge symbolbygg som vil være med å forverre kommunens økonomiske situasjon.
Tiltak
Tillegg til første setning i første tiltak:
Sålangt dette er det billigste eller like godt alternativ.

6.3

Delmål 3: Lokal produksjon

Tiltak
Stryk siste punkt
6.4

Delmål 4: Klima og miljø

Det skal opprettes en permanent smal sammensatt kommunal styringsgruppe med følgende mandat:
Prioritere de mest kostnadseffektive tiltakene.
7.
Handlingsplan
Punkter som ikke lenger er relevante tas ut.

Postadresse
Postboks 24
4159 RENNESØY

E-mailadresse
post@rennesoy.kommune.no

Besøksadresse
Asalveien 6, Vikevåg
RENNESØY

Telefon
51720200

Telefaks
51720250

