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”Klimakutt i Grenland”

• Grenland har Norges største konsentrasjon av 
klimagassutslipp og står overfor store 
utfordringer for å redusere utslippene

• Grenland står for langt større klimagassutslipp 
enn folketallet skulle tilsi. Dette skyldes 
primært de store industrivirksomhetene 



Bredt samarbeid
• Grenland – med tradisjoner for samhandling for å løse 

miljøutfordringer

• Kommunene, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, 
industri, næringslivet, forskning, høyskole, 
fagforeninger og miljøbevegelse

• Grenlandssamarbeidets initiativ er tatt svært godt i 
mot av næringslivet, og alle ønsker å bidra positivt inn 
i prosjektet 



Lokal plattform 

• Klima- og energiplaner
– Skien, vedtatt 2005, skal revideres i 2008
– Porsgrunn, vedtatt 2000, skal revideres 2008
– Kragerø, Drangedal – i startfase for utarbeidelse av klima- og 

energiplan 
– Bamble og Siljan – avventer i 2008



Hva skal ”Klimakutt i Grenland” oppnå?

• Effektmål (hva vi ønsker å oppnå)
– Økt bevissthet
– Reduksjon av klimagassutslipp
– Mest mulig klimanøytrale kommuner, industri og næringsvirksomhet

• Resultatmål (hva skal prosjektet produsere?)
– Innen 01.01.2010 Handlingsplan med finansieringsmodeller og 

prioriterte tiltak for å redusere samlede utslipp av klimagasser i 
Grenland

– Enkelte tiltak skal også være igangsatt



Prosjektarbeidet
• Del I (er gjennomført)

– Kartlegge og analysere nåsituasjonen

• Del II
– Foreslå handlingsplan med konkrete mål og prioriterte tiltak (kort- 

og langsiktige) som kan bidra til å redusere Grenlands samlede 
utslipp av klimagasser

– Tiltaksplanene skal redegjøre for hvem som har ansvar for 
gjennomføring, mål for reduksjon og forslag til finansiering for 
den utførende fasen for de forskjellige tiltakene

– Del II avleveres til politisk behandling innen desember 2009



Sektorvise arbeidsgrupper

• Energiforsyning – Energibruk i bygg 
• Landbruk
• Avfall 
• Transport og arealplanlegging 
• Industri 
• Klimavettkampanje 
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