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Klimakonkurransen: Hvilken kommune i Vestfold 
kutter klimagassutslippet mest? 
 
Innledning 
Naturvernforbundet i Vestfold inviterer kommunene til å konkurrere om å bli den beste 
"klimakommunen". Vi tror at positiv kiving om å være den beste på dette feltet kan 
motivere til økt innsats. Konkurransen startet opp i fjor og utgangspunktet for 
konkurransen ble da klarlagt. Det viste seg at Nøtterøy kommune lå best an. Foreløpig har 
bare tre kommuner meldt seg på, Nøtterøy, Tjøme og Re. Konkurransen fortsetter med 
årlige målinger, og vi håper at flere kommuner vil slutte seg til konkurransen. Det kåres en 
vinner hvert år, men det vil bli ekstra oppmerksomhet omkring konkurransen i forkant av 
kommunevalget i 2011. Det var allerede i fjor stor oppmerksomhet i både aviser og NRK 
omkring konkurransen, og vi regner med at også årets resultater vil vekke oppmerksomhet 
i media. 
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Vilkår for konkurransen 
Det vil bli kåret vinnere av to kategorier: 
 
1. Den kommunen som har lavest utslipp etter en totalvurdering med hovedvekt på egen 
virksomhet. 
2. Den kommunen som kutter energibruk og utslipp mest.  
 
 
Spørsmålene er forsøkt utformet slik at svarene skal bli så entydige og sammenliknbare 
som mulig. Kommunene i Vestfold er høyst ulike både i areal og folketall. Dette er det 
forsøkt tatt høyde for i formuleringen av spørsmålene, og juryen vil også bedømme 
svarene med dette i minne. Det vil også bli gitt hederlig omtale for igangsatte 
administrative og politiske prosesser som vil føre til utslippskutt. 
 
Spørsmålene under vil bli presentert for kommunene på nytt i 2010 og 2011. Ut fra 
svarene vi får, vil vi gi kåre en "foreløpig vinner" hvert år. Resultatene vil bli presentert i 
media. 
 
I tillegg til en symbolsk gave, vil premieringen først og fremst bestå i ros og heder. 

 
Svarfrist: 20. november. Svar sendes på e-post til vestfold@naturvern.no 

 
 
Jury 
Juryen vil bestå av Naturvernforbundet i Vestfold med bistand fra Norsk Enøk og Energi 
AS, avdeling Vestfold.
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Spørsmål 
 
Overordnede spørsmål: 

1. Har kommunen klimautvalg eller klimaråd? 
 

2. Vurderes utslipp av klimagasser som et moment på like linje med andre 
forurensende utslipp ved kommunens saksbehandling? 
 

3. Beregner kommunen utslipp av klimagasser fra bruk av elektrisitet? 
 

4. Har kommunen en revidert (oppdatert) klima- og energiplan? Hvis ja, ber vi om at 
den legges ved svaret på disse spørsmålene.  

 
Generelle spørsmål om kommunens egen bygningsmasse: 
 

1. Har kommunen en enøk-plan for sin egen bygningsmasse, og blir den fulgt opp? 
 

2. Hvilke målsetninger har kommunen for å redusere den totale energibruken i 
kommunens bygningsmasse og for å fase ut fossile energikilder og redusere 
elektrisitetsbruken? 
 

3. Er noen av kommunens enheter / avdelinger / virksomheter miljøsertifisert etter ISO 
14001 eller Miljøfyrtårnprogrammet? I så fall hvor mange? Hvor mange i 2008 og 
hvor mange per oktober 2009? 
 

4. Hvilke krav setter kommunen til vannbåren oppvarming og maksimalt energiforbruk 
i egen bygningsmasse ved nybygging og rehabilitering? 
 

5. Hva var det totale energiforbruket per m2
 bygningsmasse i 2008 og i 2007? Kun 

bygningsmasse med oppvarmingsbehov tas med i regnestykket. Kalde bygg, for 
eksempel lager, regnes ikke med. (Kommuner som deltok i fjor trenger ikke svare 
for 2007, kun 2008) 
 

 
Spørsmål om energibruk knyttet til biler, traktorer og andre mobile energibrukere i 
kommunens egen virksomhet: 
 

1. Hvor mye diesel og bensin ble forbrukt i 2008 og i 2007 i kommunens egen 
virksomhet? (Kommuner som deltok i fjor trenger ikke svare for 2007, kun 2008) 
Oppgi svaret i liter / innbyggere. 
 

2. For hvor mange kilometer ble det betalt kjøregodtgjørsle i 2008 og 2007? (Svar 
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oppgis i km / innbyggere.) (Kommuner som deltok i fjor trenger ikke svare for 2007, 
kun 2008) 
 

3. Har kommunen satt krav til hvilken miljøstandard nye biler skal ha? I så fall, hvilke 
krav? 
 

4. Finnes velferdsordninger eller andre ordninger som stimulerer de ansatte til 
kameratkjøring, bruk av kollektivtrafikk eller til å sykle og gå til arbeidet og på 
befaringer / arbeidsreiser? 
 

Spørsmål som gjelder samfunnet for øvrig: 
 

1. Finnes nær- eller fjernvarmenett i kommunen? Hvis ja, beskriv kort energimengde 
og energikilde som benyttes i disse anleggene. 
 

2. Er målet om redusert utslipp av klimagasser et viktig moment i arealplanleggingen? 
 

3. Har kommunen tatt initiativ til å forbedre kollektivtilbudet? I så fall, beskriv kort 
hvilke initiativ som er tatt. 
 

4. I hvilken grad brukes parkeringsrestriksjoner som et virkemiddel for å begrense 
bilkjøring? (Dette gjelder først og fremst bykommunene.) 
 

5. Hvor mange kilometer sykkelsti har kommunen? Etter kommunens skjønn, hvor 
mange kilomter sykkelsti mangler? (Små og store kommuner vil ikke bli 
sammenliknet på dette punktet.) 
 

6. Stimulerer kommunen gjennom sin næringspolitikk til lavere energiforbruk i det 
private næringslivet? 
 

7. Har kommunen en strategi for å øke kildesorteringsgraden? 
 

8. Hvilke avfallsfraksjoner sorteres og sendes til resirkulering fra kommunen i dag? 
 
 

Andre kommentarer 
 
Her er det mulig å gi kommentarer til konkurransen eller beskrive tidligere innsats for å 
redusere utslippene av klimagasser. 


