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Vestfold fylkeskommune 

 

Tønsberg 21.2.2014 
 
 

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI – 

HØRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 

 
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold(FNF) er et samarbeidsnettverk mellom 
natur- og friluftsorganisasjonene i Vestfold. FNF er opprettet av Friluftslivets 
fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og 

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).  
FNF Vestfold representerer totalt ca 20 000 medlemmer. 

 
 

FNF har gjort seg kjent med forslaget til planprogram til Regional Plan for  
Klima og Energi, og har følgende kommentarer: 
 

Transport og arealplanlegging: 

Vi mener planen må ha store ambisjoner for å legge til rette for at ulik 
virksomhet i Vestfold skal ha redusert klimagassutslipp fra transport. Det er 

derfor svært viktig at det legges vekt på samordnet areal‐ og 
transportplanlegging. Tiltak og utbygginger som støtter opp om knutepunkt og 

kollektivakser og som har et konsentrert utbyggingsmønster, er en viktig strategi 
for å redusere transportbehovet og stimulere til mer miljøvennlige 

transportformer.  
 

Fylkeskommunen har her en viktig styringsrolle som en aktør etter plan- og 
bygningsloven og må for å redusere transportbehov  og stimulere til mer 

miljøvennlige transportformer ved sette tydelige rammer for forutsigbar 

http://www.fnf-vestfold.no/
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arealbruk i fylket – vi ber om at lovens kapittel 8 tas i bruk til 
å lage en arealgrense som kommunene må innarbeide i sine arealplaner 

 
Målsetninger om reduserte klimagassutslipp i både regionale og kommunale 

klima- og energiplaner må gjøres forpliktende for arealplanleggingen i fylket og 
kommunene.  

 
Planarbeidet må gjennom arealplanleggingen også legge til rette for gode 

muligheter for å bedrive friluftsliv i nærhet til bosted. 
 

 
Energi og miljø 

Vi mener at planen må stimulere til redusert energiforbruk i både offentlige og 
private bygg bl.a. gjennom energieffektivisering og nye energikilder, som 
fjernvarme der forholdene ligger til rette for dette. 

Primærnæringene må involveres for redusert avrenning for jordbruket og 
karbonfangst fra skogbruk. 

 
Alle tiltak som bidrar til et bedret klima, vil samtidig gi en gevinst i form av 

bedret folkehelse. 
Dette er en faktor som bør fokuseres i det holdningsskapende arbeidet i 

tilknytning til planen for å motivere Vestfoldbefolkningen til å slutte op p om 
planen. Planen bør legge vekt på hva den enkelte innbygger kan gjøre for å 

oppnå planens målsetninger. 
 

 
Med Vennlig Hilsen 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV VESTFOLD 
 
Ulf Rødvik 

Koordinator 
 

m. 92810966 
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