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Talepunkter: isbading mot 
klimaendringer 
Du har fått media med deg når lokallaget skal isbade.  
Men hva skal du egentlig si når du får mikrofonen i ansiktet?  
Ta gjerne opp lokale miljø- og klimasaker. Her er også noen forslag med SV-politikk du kan ta 
opp. 
 
• Strømpriser og energisparing   
De høye strømprisene kommer på toppen av alle de andre prisøkningene i samfunnet. 
Mange boliger, leiligheter og næringslokaler har store potensiale for å spare strøm. 
Kommunen kan og bør legge til rette for dette gjennom energirådgivning og egne 
støtteordninger. Da sparer folk utgifter og vi får mer kraft til å prioritere til andre prosjekter.  
 

• Lokal strømproduksjon og solceller på kommunale bygg   
Potensialet for lokal strømproduksjon på bygg er svært. Kommunen kan legge til rette for 
solceller på egne større bygg, og legge inn krav om at store næringsbygg må ha solceller. 
Strømproduksjon som blir gjort på egne bygg vil kutte behovet for å bygge ned natur.   
 

• Satsning på kollektivtransport   
Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i norske kommuner. Derfor vil en 
satsning på kollektivtrafikk alltid være et viktig klimatiltak. Gode kollektivløsninger kutter også 
utgifter for folk, som slipper å være avhengig av bil.   
 

• Arealnøytral kommune   
I desember fikk verden ny radikal naturavtale som sa at vi ikke bare skal verne natur, men 
også tilbakeføre natur. All natur i Norge er i en kommune. Kommunene er derfor essensiell i å 
oppfylle naturavtalen. Planer om arealnøytralitet i kommunen vil være et viktig steg på veien. 
Naturens opptak av CO2 er svært viktig for å hindre katastrofale klimaendringer.   
 

• Stans av naturfiendtlige utbygginger    
Hyttefelt, slalomanlegg og andre store utbygginger i natur er kommunens ansvar. Dette fører 
til både økte utslipp og til redusert biomangfold. En kommune som stanser naturfiendtlige 
utbygginger, er en kommune som sikrer levelige økosystem i framtida.   
 

• Klimabudsjett   
Alle kommuner er forskjellige og har forskjellige kilder til klimagassutslipp. Klimabudsjett som 
styringsverktøy sikrer at vi har oversikt i kommunen om hvor våre utslipp er og hva vi skal 
kutte.   
 

• Krav om nullutslipp i offentlige anbud  
Kommunen er storinnkjøper av ulike tjenester. Å stille krav til nullutslipp i offentlige anbud vil 
være et svært sterkt virkemiddel for å kutte utslipp. Det vil også legge til rette for at aktører 
som leverer gode klimaløsninger får utvikle seg.   
 


