
Møte i Barn- og unges kommunestyre 30.11.2016 - Innspill til klima- og energiplanen 

BUK hadde fått et saksframlegg på forhånd. I møtet ble det vist en film som handlet om 
klimaendringer og hva som forårsaker dette. BUK ble så delt inn i tre grupper som skulle 
svare på to oppgaver: 

1. Hva kan kommunen selv gjøre for å bedre klimaet og bruke mindre energi? 

2. Hva bør kommunen gjøre for at det skal være lettere for de som bor i Vestby å bruke 
mindre energi og få ned sine klimagassutslipp? 

BUK hadde følgende innspill: 

Forslag til hva kommunen kan gjøre selv: 

 Kommunens bygninger bør få energi fra miljøvennlige kilder. For eksempel 
solcellepaneler på rådhuset. 

Kommunen jobber med å få ned energibehovet i byggene sine. Det er blant annet planlagt at 
nye Brevik og Bjørlien skole og Pepperstad barnehage skal være passivhus med 
bergvarmepumpe. For rådhuset vil det være svært kostbart og vanskelig å installere solceller 
nå, men det er noe vi jobber med at det skal bli mulig å få til når det bygges nye bygninger i 
sentrum.  

Det er kun garder skole som får energi fra oljefyring, men det er fastsatt mål i klima og 
energiplanen at det skal byttes ut innen 2018. 

 Solcellepaneler på bakken, for eksempel istedenfor å male på gangfelt osv. 

Dette er en veldig god idé, men vi tror det vil bli alt for dyrt for kommunen.  

 Det bør settes opp søppelkasser med mulighet for kildesortering på offentlige 
plasser. Det bør også settes opp flere søppelkasser enn i dag. 

Søppelhåndtering tas med videre til kommunalteknikk som har ansvaret for det.  

 I kommunale bygg bør det være sensorlys som gjør at lys slås av når det ikke er noen i 
rommet. Det lyser for eksempel på noen skoler etter stengetid/kveldstid/helg. 

Vi har dette på alle nyere bygg (ca 2006 – dd) Har ingen eksakt oversikt men: Son skole, 
grevlingen skole, Vestby barneskole, Vestby ungdomsskole, Pepperstadmarka bhg, 
Rådhusgata 2, Thorvaldsen gården, Vestby Arena, solerunden bhg, solerunden boliger, ++ 
Alle nye prosjekter bygges med dette. Vi oppgraderer også til bevegelse sensor ved større 
renoveringer. 

 Ordfører MÅ ha elbil. 

Kommunen kan dessverre ikke pålegge ordføreren å ha elbil, fordi han kjøper bilen sin selv. 
Men det er flott at dere oppfordrer til det, og nå har han kjøpt en hybridbil, så det er bra! 

 Økt fokus på kildesortering i offentlige bygg. Det er for eksempel lagt til rette for 
dette på skolene, men man er ikke så flinke til å gjøre det. 



 Lærere kan snakke mer om klima- og energi, for eksempel om konsekvenser og tiltak, 
på skolen. 

Dette blir tatt med videre til skolesjefen. Både kildesortering på skolene og lærere, som en 
del av den naturlige skolesekken. 

 Høyere skatter til de som eier mer enn en bil. 

Staten og regjeringen som fastsetter skatter, det får ikke kommunen gjort noe med.  

 Det bør bli flere elbiler og elbusser. 

Det er et mål i klima- og energiplanen om at kommunen skal bruke miljøvennlige 
transportmidler, både når de ansatte er ute og reiser i forbindelse med jobb og i transporten 
som kreves av noen som jobber i kommunen, f.eks. hjemmetjenesten. Det bør utredes om 
kommunen har mulighet for å bytte ut hele eller deler av bilparken med el- eller hybridbiler.  

Forslag til hvordan kommunen kan gjøre det lettere for innbyggere å være energi- og 
klimavennlige: 

 Arbeide for at kollektivtransporten blir billigere, går oftere, går der det mangler og at 
de benytter miljøvennlig drivstoff som for eksempel biogass, elektrisitet osv. 7-
bussen som går mot Vestby bør stoppe innom andre stasjoner som kommer før 
Hølen. Det er noen steder i Son bussen ikke kjører i det hele tatt. 

 Legge til rette for elbil ved å etablere flere ladestasjoner. 

Dette er også noe som er fokusert på i klima- og energiplanen. Det skal utarbeides en 
strategi for etablering av ladeinfrastruktur, som skal være en del av at man kan legge til rette 
for at det er lett å bruke elbil.  

 Lage sykkelveier/ Lånesykler i sentrum. 

Det blir for tiden laget et sykkelstrategi for Vestby kommune. Målet er at det skal utvikles et 
sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk. For Vestby blir det viktig å finne ut av hvor 
innbyggerne vil sykle og hvor det mangler sykkelveier. Her vil det bli gjennomført prosjekter 
på skolene som kan vise hvor barn og unge velger å sykle og hvorfor de velger de veiene.  

Planavdelingen har søkt om å få penger til å lage et sykkelbibliotek med el-sykler. Her vil 
innbyggere kunne låne en sykkel over en periode (ca. 1-3 uker.) for at de kan avgjøre om el-
sykkel passer til deres bruk eller ikke. 

Det har også blitt bevilget penger til å bygge sykkelhotell både ved Vestby stasjon og 
Sonsveien togstasjon. Sykkelhotell er sykkelparkeringsplasser som er inne i en bygning, som 
gjør at det er tryggere å parkere syklene sine der. Disse sykkelhotellene skal også ha 
solcellepanel på taket, sånn at de som har el-sykkel kan lade syklene mens de er på jobb.  

 Sende ut budskap til innbyggerne. 
 Lage en app, der det er om å gjøre å være mest miljøvennlig (kåres en vinner hvert 

halvår), Kodeklubben kan utvikle. 



BUK oppfordres til å jobbe videre med forslag om app dersom de har lyst. Kanskje 
Kodeklubben kan involveres.  

 Lage arrangementer og konkurranser, for eksempel om å pante flest flasker o.l. 
 Gjøre folk bevisst på: 

- Forbruk - det brukes for mye penger og tenkes for lite over hva man kjøper. 
- Gjenbruk - nesten alt kan gjenbrukes! 
- Kildesortering 
- Klimavennlige måter å skaffe strøm på; for eksempel vannkraftverk ved hjelp 

av Hølenselva, vindkraftverk på taket på hvert hus. 

Utdanning, informasjon og holdninger er omtalt i kommunedelplan for klima og energi. 
Kommunen har få virkemidler når det gjelder private boliger og bilpark, men å arbeide med 
informasjon, veiledning og holdningsskapende arbeid er veldig viktig. Det vil derfor satses på 
kommunens hjemmeside, der innbyggere kan finne relevant informasjon om tiltak de selv 
kan gjøre, og hva man eventuelt kan søke om tilskudd til. For utdanning og klima- og 
energihensyn er skolene og barnehagene som kommunen har ansvar for viktige arenaer, 
men det må også fokuseres på befolkningen som ikke går på skolen, og eventuelle 
arrangementer for hele befolkningen.  

Administrasjonen vurderer også å foreslå i planen at kommunen kan kjøpe et opplegg fra 
Entelligens. Entelligens er et firma som kan tilby å lage en kampanje som heter «Grønne 
uker» der det tilbys informasjon om hvordan man kan gjøre boligen sin energismart, få 
hjemmebesøk av en energirådgiver o.l. De tilbyr også informasjon til lokale håndverkere. De 
har en nettside som heter Energiportalen, hvor boligeiere kan gjøre en energianalyse av 
huset sitt og få svar på hvilke energitiltak som lønner seg mest.    

 


