
 

 

 

 

 

 

  

Miljø og 
stedsskaping   

Medvirkning til ny Klima- 
og energiplan 
Innspill fra 8. trinn på Mesterfjellet ungdomskole 

Februar 2020 



 

Medvirkning Klima- og energiplan  2 

Innholdsfortegnelse 

1 INNLEDNING ....................................................................................................................... 3 

2 OM KLIMA- OG ENERGIPLANEN ........................................................................................... 4 

3 GRUPPEARBEID ................................................................................................................... 5 

4 ELEVENES INNSPILL .............................................................................................................. 6 

4 OPPSUMMERING AV ELEVENES INNSPILL TIL KLIMA- OG ENERGIPLANEN ........................... 16 

4.1 Forbruk og avfall ..................................................................................................................... 16 

4.2 Areal og transport ................................................................................................................... 18 

5 BILDER .............................................................................................................................. 19 

 
  



 

Medvirkning Klima- og energiplan  3 

1 Innledning  
 

I løpet av 2020 rulleres Klima- og energiplanen for Larvik kommune. Planen fungerer som et arbeidsverktøy 

for kommunen for å jobbe målrettet mot å redusere kommunens klimagassutslipp og klimatilpasning. I et 

slikt arbeid er det viktig med gode medvirkningsprosesser.  

Dagens barn og unge er engasjerte og opptatt av å ta vare på miljøet. De er også morgensdagens 

forbrukere og ledere. Å skape gode holdninger og bevissthet hos denne gruppen er derfor et viktig bidrag 

for å redusere klimagassutslippene på sikt. Dette gjelder spesielt når arbeidet drives gjennom 

undervisningen. 

12. februar ble det gjennomført medvirkningsprosess med ungdommer på 8. trinn på Mesterfjellet 

ungsomskole. Elevene fikk først høre et foredrag om  FNs bærekraftsmål, kommunens klimagassutslipp og 

kommunens Klima- og energiplan før de delte seg opp i grupper og fikk jobbe med forslag til konkrete tiltak 

til hvordan kommunen kan redusere sine klimagassutslipp.  

Tusen takk til 8a og 8b på Mesterfjellet ungdomskole for bidrag! 
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2 Om Klima- og energiplanen  
 

I 2003 ble kommunens første klima- og energiplan politisk vedtatt. Planen skulle være et verktøy for å 

jobbe målrettet med lokale utfordringer knyttet til energiforbruk, klimagassutslipp og klimaendringer. 

Erfaringer har vist at denne arbeidsformen har gitt resultater for Larvik kommune, for eksempel har 

kommunen redusert energiforbruket betydelig gjennom ENØK-prosjekt.  

Siden 2003 har planen blitt rullert 4 ganger, rulleringen omtalt i denne oppstartsaken vil være den 5 i 

rekken. Hensikten med denne rulleringen er å videreføre det arbeidet som allerede er gjort i tillegg til å 

svare på de globale og statlige utfordringene om lokal innsats for å stoppe klimaendringen innen 2030.  

Larvik kommune har i kommuneplanens samfunnsdel har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftsmålene er utarbeidet for å være en global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 

og stoppe klimaendringene innen 2030. I kommuneplanens samfunnsdel er det lagt spesielt vekt på 7 av 

bærekraftsmålene, videre vil den nye Klima- og energiplanen ha et spesielt fokus på 3 av disse 7 

bærekraftsmålene:  

 11: Bærekraftige byer og samfunn  

 13: Stoppe klimaendringene  

17: Samarbeid for å nå målene  
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3 Gruppearbeid  
 

To av klima- og energiplanens fokusområder 

ble valgt ut for denne medvirkningsprosessen:  

1. Areal og transport  

2. Forbruk og avfall    

Elevene fikk i oppgave å utarbeide forslag til 

tiltak de mente kunne ha en effekt på 

klimagassutslippene i Larvik kommune. 

Deretter skulle de i fellesskap diskutere hvor 

lette tiltakene ville være å gjennomføre, og 

hvor stor effekt man antok at tiltakene ville ha 

på kommunens klimagassutslipp. Lappene 

skulle plasseres i kryssdiagrammet i figur 1.  

 

 

 

Figur 1 - Kryssdiagram til  medvirkningsprosess 
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4 Elevenes innspill  
 

Her presenteres resultatene av elevenes innspill til Klima- og energiplanen, bildene er fra hele 8. 

klassetrinnet.  
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4 Oppsummering av elevenes innspill til Klima- og 

energiplanen  
 

Elevene fikk mulighet til å komme med forslag på tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i 

Larvik kommune. Videre er en oppsummering av tiltakene som ble foreslått.  

4.1 Forbruk og avfall  

Forslagene til tiltak fra elevene innen forbruk og avfall kan deles inn i kategoriene listet opp under:  

1. Kildesortering  

2. Brukthandel/gjenbruk  

3. Redusere matsvinn  

4. Utslipp fra maten vi spiser  

5. Plast  

6. Ryddedugnad 

7. Belønning og sanskjoner  
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Tabellen under viser noen av elevenes innspill til tiltak fordelt på hva Larvik kommune kan gjøre, og hva 

innbyggerne kan gjøre:  

Kategori Tiltak  Innbygger Kommune  

Kildesortering  Resirkulere  X X 

Kildesortering  Flere søppelkasser i byen   X 

Kildesortering  Slutte å kaste plast (søppel) på havet  X X  

Brukthandel/gjenbruk Kjøpe brukte klær, arve klær og ikke kjøpe ting man 
ikke trenger 

X  

Redusere matsvinn Kaste mindre mat  X X 

Redusere matsvinn Kjøpe mindre mat, sjekke hva man har før man 
handler  

X X 

Utslipp fra maten vi 
spiser  

Spise mer økologiske grønnsaker og mindre kjøtt  X  

Plast  En konkurranse to ganger i året for å samle mest 
plast fra naturen  

X X 

Ryddedugnad  Ha dugnader ofte, og gjøre skolene pliktet til å delta   X 

 Ryddedugnad  Gå ut og samle søppel en gang i uken  X   

Belønning og 
sanksjoner  

Pant på søppel   X  

Belønning og 
sanskjoner  

Øke kostnadene på tømming av restavdall  X  
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4.2 Areal og transport  

Forslagene til tiltak fra elevene innen areal og transport kan deles inn i kategoriene listet opp under: 

1. Transportvalg  

2. Drivstoff 

3. Bysykler  

4. Bedre kollektivtilbud  

5. Bilfri dag(er) 

6. Samkjøring  

7. Restriksjoner på bil  

Tabellen under viser noen av elevenes innspill til tiltak fordelt på hva Larvik kommune kan gjøre, og hva 

innbyggerne kan gjøre:  

Kategori  Tiltak  Innbygger Kommune 

Transportvalg  Gå til skolen hver dag X   

Transportvalg  Ikke bruke bil hvis ikke det er langt  X X  

Drivstoff Kjøre bare elbiler eller biler på biogass X X 

Bysykler  Bysykler i Larvik   X 

Bedre kollektivtilbud  Sette busstopp nærmere, så folk velger buss   X  

Bilfri dag(er) En bilfri dag hvor man går eller sykler  X X 

Samkjøring Avtale å kjøre flere sammen til trening og diverse  X  

Restriksjoner på bil  Ikke så mange parkeringshus i byen   X 
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5 Bilder  
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