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SAKSPROTOKOLL
Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2030 - høring
Kommunestyret har behandlet saken i møte 17.12.2018 sak 110/18
Møtebehandling

Representanten Iren Beisvåg (Ap) fremmet følgende forslag:
Nittedal kommune skal sertifiseres som miljøfyrtårn. Rådmannen bes om å prioritere
dette arbeidet slik at man får en snarlig igangsetting av prosessen frem mot
sertifisering. Sertifisering skal være ferdig tidligere enn det handlingsplanen antyder.
Representanten Vidar Myhre (MDG) fremmet følgende forslag:
I dette forslaget til klima – og energiplan for kommunen er det mange gode foreslåtte
tiltak. Rådmannen med administrasjonen skal ha ros for meget godt arbeid.
En liten hake er vel at man trekker inn økonomi i forhold til BREAM sertifisering. Man
har jo selv valgt å investere i overkant av hva økonomien tillater. Dette er en villet
avgjørelse. Når det da på grunn av dette skal nedskalere kravet til sertifiseringen, blir
det noe selvmotsigende. Vi kan ikke få i pose og sekk, og da må vi velge det som for
framtiden betyr mest, at vi ikke forbruker vår klode.
Representanten Øyvind Nerheim (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag som skal inn i
høringsdokumentet:



Nittedal Kommune skal bidra til at minst mulig brukbar mat kastes av
næringslivet i Nittedal.
Gjennom informasjon og koordinering kan det legges til rette for at butikker,
restauranter og matprodusenter i Nittedal kan tilknyttes en matsentral i Oslo eller
Akershus.

Votering

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 4 stemmer (FrP).

Forslaget fra representanten Iren Beisvåg (Ap) til nytt punkt 3 ble vedtatt med 17 mot 12
stemmer (H og FrP).
Forslaget til representanten Øyvind Nerheim (KrF) ble vedtatt lagt ut på høring (nytt
punkt 4) med 25 mot 4 stemmer (H og FrP).
Forslaget fra representanten Vidar Myhre (MDG) ble trukket.
Vedtak
1. Forslag til kommunedelplan for klima og energiplan i Nittedal kommune 2018 –
2030 legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 11-14.
2. Forslag til ladepunktstrategi legges frem ved 2. gangs behandling.
3. Nittedal kommune skal sertifiseres som miljøfyrtårn. Rådmannen bes om å
prioritere dette arbeidet slik at man får en snarlig igangsetting av prosessen frem
mot sertifisering. Sertifisering skal være ferdig tidligere enn det handlingsplanen
antyder.

4. Legges ut på høring:
Nittedal Kommune skal bidra til at minst mulig brukbar mat kastes av
næringslivet i Nittedal.
Gjennom informasjon og koordinering kan det legges til rette for at butikker,
restauranter og matprodusenter i Nittedal kan tilknyttes en matsentral i Oslo eller
Akershus.
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