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Levanger som skrekke
Levanger trekkes fram som skrekkeksempelet i en
ny bok om utslipp av klimagasser. – Ikke overraskende, sier Per Aunet (SV).
Boka «Hva skjer? To besteforeldre
på klimareise i Norge» ble lansert
i går på Litteraturhuset i Oslo.
Boken er skrevet av Svein Skotheim og Bente Bakke. Førstnevnte
har bakgrunn som partisekretær i
SV, mens Bente Bakke er tidligere
stortingsrepresentant for Høyre,
og er nå aktiv politiker i Miljøpartiet De Grønne.
Begge forfatterne er med i Besteforeldrenes Klimaaksjon, som er
en gruppe tidligere toppolitikere
og samfunnsledere som vil sikre
kommende generasjoners levevilkår og klima.
Sammen har de reist fra Hammerfest i nord til Kristiansand i
sør for å undersøke hvordan norske kommuner jobber for miljøet
og redusering av klimagassutslipp.
Konklusjonen deres er at enkelte
kommuner jobber aktivt for å
redusere klimagassutslipp, mens
andre gjør lite eller ingenting.
– Levanger er skrekkeksempelet. De var tidlig ute med
klimaplan og målsettinger, men
etter 2009 har de lagt vekk hele
planen og ikke gjort noen ting.
Klimaplanen skulle evalueres i
2011 i bystyret, men det ble ikke
gjort. Når jeg graver og spør byråkrater og politikere i Levanger, så
sier de at «dette er egentlig bare
tull», sa Svein Skotheim til Dagsavisen onsdag.

Trondheim suveren
Til sammenligning trekker boken
fram Trondheim kommune som en

energibruken i egne bygg, reguleringer av trafikken, bedring av kollektivtilbudet, innsnevring av parkeringsmulighetene for privatbilister og bedre tilrettelegging for
syklister og fotgjengere. Mulighetene er enorme, svarer Bakke.
I Trondheim har kommunen
gjennomført en rekke klimatiltak
de siste årene. I boken trekkes
blant annet fram tiltak å doble
bompengesatsene i rushtida.
Reduserte bussbillettpriser førte
også til 30 prosent økt bruk av
buss. I tillegg har Trondheim kommune vedtatt at alle kommunale
skoler og sykehjem skal ha vannbåren fjernvarme, varmepumper,
bioenergi eller andre fornybare
energikilder innen 2015.

– Skammelig
HVA SKJER? Denne boka utgis
i samarbeid med Besteforeldrenes
klimaaksjon. Inntektene fra boksalget går i sin helhet til arbeidet
for å reise en grasrotopinion for
en ansvarlig klimapolitikk.

klimavinner og et klimaforbilde.
Forfatterne har falt for trønderhovedstadens systematiske arbeid,
målbare tall og politiske klimatiltak som er implementert og plassert i budsjetter.
– Ingen andre jobber så systematisk med sine klimatall som
Trondheim. Det er sånn alle kommuner bør jobbe, sier Skotheim.
Forfatterne krever nå at norske
kommuner børster støv av klimaplanene de har lagt vekk og heller
gjøre konkrete politiske vedtak.
– Det kan være tiltak knyttet til

Per Aunet fra Levanger er sentral i
Besteforeldrenes Klimaaksjon i
Nord-Trøndelag. Den tidligere
stortingsrepresentanten for SV og
nestlederen i Norges Naturvernforbund er flau over å se Levanger
bli omtalt som skrekkeksempel.
Likevel er han ikke overrasket.
– Det har lenge blitt etterlyst en
evaluering av siste miljøplan i
Levanger. Men det har blitt glemt.
Det hører ikke hjemme noe sted i
2013, og det er skammelig. Jeg vil
faktisk ta såpass hardt i, sier Aunet
engasjert.
Han mener at Levanger bør
prioritere klima mer aktivt og synlig for å unngå negativ omtale i
bøker som dette. Selv er han med i
styringsgruppen i klimaaksjonen,
som samarbeider med forfatterne
om boken.

Ordfører Robert Svarva mener at
Levanger kommune tar klimautfordringene på alvor. Han er uenig
med bokforfatterne i framstillingen av kommunen, og mener at
Levanger gjennomfører tiltak som
fungerer.
– Jeg savner litt realitetsorientering i denne boken. Det trekkes fram tiltak, men hva har de resultert i? I Levanger er E6 den
største kilden til klimagasser. Å
stoppe den er ikke et alternativ. Alternativet for oss er da å jobbe for
elektrifisering av Trønderbanen og
å lage logistikknutepunkt som avlaster økende tungtransporten i
regionen. I tillegg får kommunale
bygg vannbåren varme, vi vil lage
en bysykkelordning og går foran

BEDRE ENN SITT RYKTE: Innkjøp
av elbiler er eksempel på godt klimatiltak, mener Robert Svarva.

med innkjøp av elbiler, sier Svarva, som ikke kjenner seg helt igjen
i betegnelsen av at Levanger er et
skrekkeksempel.
Samtidig tar ordføreren selv-

Vil ha miljøleder
Aunet mener bestemt at Levanger
kommune er nødt til å reengasjere
en miljøvernleder i kommunen.
Den siste som innehadde en slik
stilling var Einar Weiseth, og Sv
har tidligere blitt nedstemt på forslaget om en slik stilling.
– En miljøvernleder vil hele
tiden sikre innspill til formannskap og kommunestyre og sørge
for at kommunen får midler til
prosjekter. I tillegg kan det igjen
etableres et utvalg for miljø og
kultur. Det må bli klarere hvem
som har ansvaret for miljø i Levanger. Ellers blir det ikke gjort
noe, sier Aunet og legger til:
– Med 1.000 ansatte i kommunen, så bør det være mulig å la èn
person ha ansvaret for miljø og
klima.
TOR J. FRIBERG
95 81 76 40 - tor@levangeravisa.no

Var tidlig ute
Han har jobbet med klimaspørs-

Tar litt selvkritikk
Ordfører Robert Svarva tar selvkritikk på den
forsinkede klimaplanen, men frykter ikke
skrekkeksempel-statusen.

mål og miljøsaker politisk siden
70-tallet. Han kjenner også forfatter av klimaboken Bente Bakken
fra hennes tid på Stortinget som
Høyres fremste miljøpolitiker.
– Levanger var veldig tidlig ute
med å lage den første klimameldingen for ti år siden. Den var jeg
selv med på å lage, og kommunen
fikk 400.000 kroner i støtte for å
gjøre den ferdig. Så ble planen
lagt i en skuff og ikke prioritert.
Siden er klimaplanen vår glemt. I
dag vet jeg faktisk ikke hvem som
har ansvaret for miljø i Levanger,
og det burde vært veldig synlig,
sier Aunet.

kritikk på at klimaplanene ikke er
fulgt opp godt nok.
– Planene har ikke fått fokuset
de burde ha fått, og det må vi ta til
oss. Men det er viktigere å jobbe
med det som virkelig monner, sier
Svarva og poengterer at klimaplanen skal opp til behandling i nærmeste framtid.
– Jeg vet at det har blitt etterlyst, og det skal tas tak i, sier han.
Samtidig er Svarva ikke redd
for omdømmet til kommunen etter
boklanseringen.
– Vi jobber alltid med å styrke
vårt omdømme, og det er aldri bra
med negativ omtale. Men om dette
resulterer i at vi kan snu arbeidet
til noe mer positivt, så kan jeg ikke
si at jeg er veldig redd for det som
står i denne boka, sier han.
TOR J. FRIBERG
95 81 76 40 - tor@levangeravisa.no

Etterlyser
rapport om
klimaplan
Per Einar Weiseth i Levanger
Venstre vil ha ordførerens svar på
når klima- og miljørapporteringen
i Levanger skal være på plass. Han
har levert spørsmål til kommunestyremøtet neste onsdag.
– I kommunestyremøtet den
23. mai i 2012 ble det vedtatt at
den manglende rapporteringen av
klima- og miljøplan i årsberetningen for 2011, skulles lages som
et tillegg til den så langt fremlagte
årsberetningen. Jostein Trøite påpekte denne mangelen og fremmet
et forslag om utsettelse som falt.
Venstre fremmet så forslaget om
et tillegg som ble vedtatt med 20
mot 12 stemmer, skriver Weiseth i
innlegget.
Pr oktober i fjor var dette tillegget
fortsatt ikke lagt frem for kommunestyret. Under behandlingen
av tertialrapporten i kommunestyremøtet den 31. oktober, etterlyste
Weiseth derfor tillegget.
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