Saksliste
Faggruppe klima, møte 2/2017
Åmli/Bergene Holm, 10. mai
Møteleder:
Referent:
Tilstede:

Kim Øvland (Kristiansand)
Geir Skjevrak (Setesdal)
Ove Torland (Lindesnes), Ragnhild Hammer (Arendal/Østre Agder), Geir
Skjevrak (Setesdal), Henrik Koefod Nielsen (UiA), Hans Fløystad (AAfk),
Thomas C. Kiland-Langeland (FM) og Kim Øvland (Kristiansand)
Ikke tilstede: Trond S. Kristiansen (VAF), Torstein Thorsen Ekern (Klimapartnere Agder),
Jørgen Tjørhom (Lister)

Møtet ble avholdt hos Bergene Holm avd Simonstad. Dette er en viktig bedrift i Agder hvor
det foredles skog til fornybare byggematerialer og sideprodukter. Videre så er bedriften
også vert for spennende planer om ny industri samt at bedriften er en stor transportbruker.
Direktør Johan Mørland presenterte virksomheten og faggruppen fikk høre om
produksjonsmål som gjør BH til Norges største sagbruk målt i prosessert kbm tømmer, om
Biozin-prosjektet og om kompliserende regelverk knyttet til frakt av tømmer fra sagbruk til
havn, før det ble omvisning på sagbruket.

Saksliste:



Godkjenne saksliste / saker til evt.
o Ok. Ingen saker til eventuelt.
Gjennomgang referat fra møtet 15. februar
o Ingen merknader

Sak 2. Tema
7/173. Veikart Agder – tilbud fra Norconsult og CO2focus knyttet til utlyst
oppdrag
4.
5. Kristiansand kommune sammen med fylkeskommunene har utlyst
oppdrag knyttet til utarbeidelse av faktagrunnlag for arbeidet med
Veikart Agder.
6.
7. Tidsfristene var korte knyttet til dette oppdraget så vi fikk kun 2
tilbud, fra CO2focus og Norconsult.

Ansvar
Kim

CO2focus fikk oppdraget etter en helhetsvurdering, og vant eks frem
på metodikk, beregningsforslag knyttet til offentlige anskaffelser og
timepris.
Endelig rapport skal være ferdig seneste ila juni, mens en del nøkkel
tall må kunne presenteres for Sørlandsrådet 9. juni.
Møte med leverandør 16. mai kl. 13.15 på Skype. Kim kaller inn, de
som har interesse kan delta.
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Veikart Agder – arbeidet videre

8. ALLE

Figur: Enkel prosesskisse

 Kommunal spørreundersøkelse ifm Veikart-arbeidet?
Kristiansand ser på muligheten for å få laget en spørreundersøkelse
som distribueres til alle kommunene i Agder, via Planforum. Målet er
å få en «status på klimaarbeid i kommunen», og begynne
forankringsarbeidet for Veikart Agder. Forslag til spørsmål sendes ut
til resten av faggruppa for kommentarer.
 Oversikt planer og strategier i regionen
Der er flere planer og strategier, både i det offentlige og i
næringslivet/akademia mv., som man må ta hensyn til/se
til/innarbeides i Veikartet.

ALLE
Frist
24.mai

Følgende planer vurderes av følgende personer:
- Regionplan Agder 2020/strategisk notat klima: Hans
- ATP Arendalsområdet: Ragnhild
- ATP Kristiansandsregionen: Kim
- Andre? Hvert faggruppemedlem vurderer dette.
 Andre relevante planer og veikart
Det er viktig at vi også ser til andre planer/strategier av betydning,
eks NTP o.l. Hva betyr disse for Veikart Agder? Hvordan påvirker de
regionen i utvikling av lavutslippssamfunnet?
Faggruppemedlemmene vurderer hva de mener er relevant å se til og
vurdere opp mot veikartet, og kommer med innspill.
De bransjevise veikartene lagt frem av ekspertutvalget for grønn
konkurransekraft er sentrale. Faggruppemedlemmene går inn på
følgende lenke og ser igjennom veikart ihht listen nedenfor:
http://www.gronnkonkurransekraft.no/linker/


Henrik: Veikart 2050 fra landbruk, mat og drikkenæringen til
utvalget for grønn konkurransekraft og Veikart for

ALLE
Frist 19.
mai
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grønnkonkurransekraft i skog- og trenæringen
Hans: Næringslivets transporter – Veikart med høymobilitet mot
nullutslipp i 2050
Thomas: Eiendomssektorens veikart mot 2050
Kim: Veikart for sirkulær økonomi
Trond: Veikart for prosessindustrien og
Jørgen: Vannkart til økt grønn konkurransekraft i vannbransjen
Ragnhild: Veikart for smart omstilling
Thomas: Veikart for grønn Handel
Ove: Sjøkart for grønn kystfart
Geir: Veikart for verdiskaping og reduserte klimautslipp på norsk
sokkel

Punkter til vurdering:
 Hvordan er veikartet bygd opp? Er det en oppbygging som kan
brukes på Veikart Agder?
 Hva er sentralt og hva mener du kan være relevant å ha vurdert
ift Veikart Agder?
 Flere veikart har anbefalinger for det offentlige – dette må
med/vurderes i Veikart Agder-prosessen.
OBS! Se Henriks svar på oppgaven sendt på e-post
 Innholdsfortegnelse Veikart Agder
Vurderes ifm gjennomgang av veikartene over.
 Involvering
Vanskelig med særlig involvering før Sørlandsrådet grunnet kapasitet i
faggruppen. Plan for videre arbeid og involvering i utforming av
veikartet, legges frem for Sørlandsrådet 9.juni.

9/17

 Etablere skrivegruppe
Kim inviterer 3 andre faggruppemedlemmer til å bidra til
skrivegruppe. Nødvendig med mer aktiv og mindre gruppe for å jobbe
med leveranse til Sørlandsrådet.

Kim

Politisk oppdateringstjeneste

Kim

Vi rakk ikke å gå gjennom saken.
10/17 Neste møte
Neste møte i faggruppen er planlagt 23. august. Faggruppens
medlemmer holder av datoen. Kan være aktuelt å sette fokus på
temaet ‘vei og klimagassutslipp’. Invitere aktuelle
personer/virksomheter til møte i stedet for å besøke bedrift.

ALLE
Så snart
som
mulig

UiA har stipendiat som jobber med LCA for veiprosjekt, Nye veier. Det
kan være aktuelt å invitere fra disse.
Avklaring på e-post.
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