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Kampanjeukene: Vår grønne kampsak 
 
Fra  27. oktober til 10. november skal SV ha miljøkampanje, og ditt lokallag har en 
viktig rolle. Kampanjen skal handle om lokale miljøspørsmål, og alle SVs lokallag skal 
føre en kampanje om en miljøsak i sin kommune og sitt lokalmiljø. Kampanjen heter 
Vår grønne kampsak. 
 
Hovedmålet med miljøkampanjen som SV gjennomfører denne høsten er å hjelpe 
partiorganisasjonen med å forberede kampsaker på miljø fram mot kommunevalget 
neste år. For å få til godt miljøarbeid i valgkampen, er det viktig å starte allerede nå. 
Det kan ta tid å finne en god sak og lære den å kjenne, debattere strategi, skolere 
partimedlemmer og bygge allianser. Kampanjeopplegget forutsetter at lokallaget har 
valgt sin grønne kampsak i god tid før selve kampanjeukene starter.  
 
Fremst i heftet finner du informasjon om kampanjen som det er viktig at alle leser. 
Deretter følger korte artikler om eksempler på lokalt miljøarbeid, og her kan du lese det 
som passer og er aktuelt for ditt lokallag.  Dersom du har spørsmål om kampanjen, kan 
du kontakte SV-sentralt på eposten kampanje@sv.no eller telefon 21 93 33 00 (SVs 
partikontor) 
 
Samtidig som SVs lokallag gjennomfører kampanje for sin grønne kampsak, vil SV 
sentralt prioritere mediearbeid knyttet til følgende temaer: 
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1. Å velge miljøvennlige transportløsninger framfor forurensende bilkjøring 
Vi vil satse på buss, bane og tog fremfor motorveg og parkeringsplasser. SV vil gjøre det 
lett å være syklist og fotgjenger. Vi vil ha økt støtte til kollektivtrafikk i alle kommuner. 
SV vil ha ladestasjoner for elbil over hele landet, og vi vil ha biogassbusser og el-ferjer.  
 
2. Å gjøre norske kommuner oljefrie 
SV vil at norske kommuner skal kutte ut fossil oljefyring og fossile biler. Slik kan 
kommunene vise veien mot fornybarsamfunnet og ta i bruk klimaløsninger som fornybar 
fjernvarme, varmepumper, solvarmere og elbiler. Norske kommuner kan bidra til grønn 
omstilling ved å trekke seg ut av investeringer i fossil energi.  Mange av 
eksempelartiklene i dette heftet handler om å gjøre norske kommuner oljefrie, for 
eksempel ved hjelp av miljøvennlig transport, å sette sykkelen først, klimavennlig 
oppvarming og avfall og renovasjon. 
 
Norske kommuner skal gjøre det lett for folk å velge rett. SV lokalt kan derfor foreslå at 
kommunen støtter grønne frivillighetssentraler som hjelper folk til en grønn hverdag. 
Inspirasjon har vi hentet fra Bærekraftige liv på Landås 
http://www.barekraftigeliv.no/http://www.barekraftigeliv.no/  
 
3. Levende natur for alle 
Vi vil være garantisten mot at uerstattelige naturverdier ødelegges. Alle mennesker i 
Norge skal ha tilgang til naturopplevelser i sitt lokalmiljø. SV kjemper for tilgang til 
strandsonen, for turstier og for trua arter.  
 
SV på Stortinget og partikontoret kommer til å prioritere å lage medieutspill på disse tre 
temaene. SVs sentrale politikere kommer også til å kunne holde foredrag om disse 
temaene. I tillegg vil det bli laget  utkast til lokal løpeseddel, forslag til lokalt 
leserinnlegg og infografikk til sosiale medier på disse tre temaene som dere kan basere 
det lokale arbeidet på. Disse ressursene kommer til å bli gjort tilgjengelig på SVs 
www.sv.no/kampanje . Det vil også bli laget en egen utgave av Del Godene som kommer 
til alle lokallag før kampanjen. 
 
Trenger du kampanjehjelp? Kontakt SV sentralt på 
kampanje@sv.no eller telefon 21 93 33 00. Sjekk også 
www.sv.no/kampanje for mer informasjon.  
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Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag? 
 
Lokallag må bruke tiden fram mot kampanjeukene til å finne en satsingssak på miljø.  
 
Vi har laget noen forslag til kontrollspørsmål man bør stille når man velger sak. Det er 
ofte lurt å gå sammen om stille disse spørsmålene, for eksempel på et lokallagsmøte. 
Flere hoder tenker bedre enn ett:  
 

● Er det en god valgkampsak? Gode valgkampsaker kjennetegnes gjerne ved at 
man får ja på mange av spørsmålene under.  

 
● Hvilken miljøsak engasjerer våre medlemmer i kommunen? Er saken viktig for 

mange i kommunen? Det er viktig at de som faktisk er medlemmer i lokallaget 
føler engasjement for saken, for det er jo dere som skal skrive leserinnlegg, få 
avisoppslag, stå på stand og arrangere møter. Som folkevalgte representerer vi de 
som stemmer på oss. Det er viktig å ha dialog med ulike grupper i kommunen om 
hvilke saker som er viktige for dem. Sjekk om det finnes frivillige organisasjoner, 
fagforeninger, velforeninger eller andre grupper som har en mening om saken. 

 
● Hva mener miljøorganisasjonene i kommunen er de viktigste miljøsakene? 

 
● Har vi et troverdig forslag som kan løse problemet? Hvilke virkemidler ønsker SV 

å foreslå i saken? 
 

● Gjør kommunen beslutninger som kan påvirke denne miljøsaken? Sjekk om 
kommunen har virkemidler som kan påvirke miljøsaken. Dersom det er en sak 
som allerede pågår, lag en liste over når det skjer viktige beslutninger og 
avgjørelser. Og selv om kommunen ikke avgjør alt i en sak, så vil kommunen ofte 
ha medbestemmelse og skal høres i saker som foregår på kommunens arealer. 

 
● Hva mener de andre partiene om saken? Gå gjennom de andre partienes 

programmer, se gjerne også på uttalelser i kommunestyre og i media.  
 

● Er det konflikt i saken? Dersom alle er enige, er det vanskelig for velgerne å 
skjønne hvorfor saken ikke allerede er løst eller hvorfor det er viktig å stemme på 
akkurat SV for å få saken løst. Det finnes mange saker der partiene er enige om 
målet, men ikke hvordan man når målet. Det er enklest å mobilisere velgere og få 
oppmerksomhet rundt de sakene det er konflikt rundt.   

 
● Er saken lett å forklare? Husk at gode valgkampsaker skal feste seg i hodene til 

folk. Frivillige partimedlemmer skal kunne forklare hva saken handler om og 
hvilke løsninger som finnes, både på stand og ved lønsjbordet.  

 
● Er saken mer enn en miljøsak? Mange miljøsaker handler også om andre ting enn 

bare miljø, og dette kan være bra fordi saken da mobiliserer flere enn dem som 
først og fremst er miljøengasjerte. Et godt kollektivtilbud er også bra 
ungdomspolitikk, å kaste ut oljefyren er også bra for luftkvaliteten og dermed 
helsa til folk. Å isolere alle skolebygg bedre, vil trolig kunne bedre 
skoleøkonomien.  
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Tips og triks for å bygge opp miljøsaken lokalt 
 
Bygg et lag: Prøv å samles om en sak som flere i lokallaget brenner for. Man får til mer 
om man jobber flere sammen, og medlemmer får trolig mer lyst å bidra dersom de blir 
involvert og tatt med på råd. Det kan være fristende å gjøre det meste selv, men det er 
sjelden lurt. Bygg et lag gjennom at flest mulig i lokallaget har eierskap til saken. 
Begynn gjerne med å diskutere mulige saker på et lokallagsmøte. Og husk at dette må 
gjøres så tidlig så mulig før kampanjeukene, slik at man rekker både å velge sak, og å 
planlegge aktiviteter i kampanjeukene.  
 
Fakta har makta: Sørg tidlig for å skrive ned fakta om saken. Finn gjerne noen som 
kan holde et foredrag om saken. Lag gjerne et faktaark som er tilgjengelig for alle i 
lokallaget. Vær kritisk til kilder, og husk hvor dere henter ulike tall og fakta fra. Det er 
ikke gøy å bli tatt i faktafeil. 
 
Test ut argumentene: Etter at fakta er på plass, må dere velge hvilke argumenter dere 
vil bruke. Test ut argumenter på venner og kjente, og skriv deretter ned 
hovedargumentasjonen. Lag en god setning som alltid skal med når saken skal forklares.  
 
Snakk med folk: Gå i dialog med miljøer utenfor partiet. Inviter dere selv til andres 
møter. Ofte er det minst like effektivt å møte folk der de er, som å invitere til åpne 
møter. Snakk med velforeninger, miljøorganisasjoner, turlag og SU. De kan ha gode 
innspill og forslag. Få andre aktører til å støtte forslagene som SV fremmer. Vit at dere 
snakker på vegne av noen, ikke bare dere selv.  
 
Gjør budskapet kjent:  Denne jobben kan starte i kampanjeukene. Skriv leserinnlegg i 
avisa. Del plakater på Facebook og vis fram aktører som gjør det SV vil ha mer av. 
Arrangerer gjerne en aksjon som synliggjør hva dere vil. Når dere planlegger aksjoner, 
så tenk at lokalavisa gjerne vil ha bilder som illustrerer saken godt.   
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Tidsplan for miljøkampanjen 
 
Tidsmessig foreslår vi følgende opplegg: 
 

Med en gang Lokallagsleder sender ut dette ressursheftet til styret i 
lokallaget og kaller inn til planleggingsmøte. 

September Lokallaget jobber med å finne ut hva som skal være Vår 
grønne kampsak i sin kommune.  

20.-21. september Folkevalgtkonferanse i Oslo. Åpen for alle SVs 
kommunepolitikere og kandidater til lokalvalget 

Første del av oktober Etter at man har valgt sin grønne kampsak, starter arbeidet 
med å planlegge aktiviteter som kan få saken på agendaen i 
kampanjeukene. Dere kan for eksempel: 
 
- Ha morgenaksjoner med kaffe til alle som bruker 
kollektivtrafikk til jobb. 
- Dele ut SVs miljøblomst til noen som har gjort en innsats 
for deres grønne kampsak. 
- Arrangere lokallagsmøte eller temamøter. Husk å 
mobilisere godt. Ring gjerne rundt og be folk om å komme, e-
poster og Facebook er ofte uforpliktende. 
- Lage organiserte turer til viktige friluftsområder. 
 
Fra 1. Oktober ligger det en klar mal for lokal løpeseddel på 
Web2Publishing. Dersom du ikke har brukt Web2Publishing 
tidligere eller trenger hjelp, kan du kontakte SV-sentralt på 
kampanje@sv.no eller telefon 21 93 33 00. 
 
Skriv leserinnlegg. Utkast til innlegg på nynorsk og bokmål 
på utvalgte temaer kommer til å bli lagt ut på 
www.sv.no/kampanje  
 
Lag infografikk med lokalt innhold til bruk i sosiale medier. 
En infografikk er et bilde med tekst som man kan dele på 
Facebook. Infografikken spres under kampanjeukene og 
sendes også til kampanje@sv.no, slik at vi kan dele deres 
grønne kampsak også fra SVs Facebookkonto. Jobb med å 
finne på en kort og fengende tekst som enkelt beskriver din 
lokale kampsak. 
 
For flere eksempler på aktiviteter, se temaartiklene om 
konkrete miljøsaker senere i ressursheftet. 
 

24.-26. oktober Regionale konferanser 

27. oktober Kampanjeukene Vår grønne kampsak starter. 

10. november Kampanjeukene Vår grønne kampsak avsluttes. 
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Etter 10. november Videre arbeid med å bygge opp kjennskap om saken fram 
mot lokalvalgkampen. Husk: skoler alle SVere i saken, bygg 
allianser, vis fram politiske skillelinjer og gjør saken kjent. 

 

Tips og råd til deg som får besøk fra en sentral politiker 
 
Under kampanjeukene kan lokallaget ditt få besøk av en sentral politiker. Fordeling av 
hvilke sentrale politikere som reiser hvor gjøres tidlig i september. Send innspill til 
kampanje@sv.no dersom du har ønsker om hvem som skal komme på besøk til ditt 
lokallag.  
 
Dersom dere får besøk, er god planlegging nøkkelen til at det blir vellykket. Mye kan 
gjøres på forhånd. Her er en huskeliste du og lokallaget ditt kan ta utgangspunkt i: 
 
Vær tidlig ute. Når det er klart hvem som kommer til ditt lokallag, avklar med en gang 
hva som skal være sted, tidsramme og temaet for besøket.  
 
Velg et passende tema. For å få gjennomslag for ditt lokallags miljøsak, er det viktig å 
ta utgangspunkt i denne når dere planlegger aktiviteter. Dersom lokallaget ditt ønsker å 
besøke et sted med den sentrale politikeren, eller dere ønsker å arrangere et åpent møte, 
er det lurt å velge et sted og et tema som er i tråd med den saken lokallaget har valgt 
som kampanjesak. Se også på forslagene til aktiviteter som er nevnt for hvert forslag til 
sak fra side 9 i dette heftet.   
 
Velg et passende sted. Dersom dere skal ha et åpent møte, velg et lokale som er lett 
tilgjengelig. Vær nøye med å gi gode veibeskrivelser og telefonnummer nye personer kan 
ringe dersom de ikke finner fram. Opplys om møtelokalet er tilgjengelig for folk med 
rullestol eller barnevogn. Husk å merke lokalet godt, for eksempel med SV-plakater og 
ballonger.    
 
Besøk gjerne folk der de er. Noen opplever at det er krevende å få folk til å komme på 
åpne møter, og at man gjerne møter flere velgere ved å oppsøke folk der de allerede er. 
Dette betyr å besøke folk på arbeidsplassen, på velforeningsmøte eller å få holde et 
foredrag for en skoleklasse. Det kan også bety å stå på stand eller dele ut løpesedler og 
“Del Godene” mens folk venter på bussen.  
 
Mobiliser. Tidlig mobilisering er god mobilisering. Lag Facebook-arrangement og send 
invitasjoner til medlemmene i lokallaget så fort programmet er på plass. Ring gjerne 
rundt til medlemmene i lokallaget på forhånd og fortell om arrangementet. Da er det 
alltid mange flere som kan komme. Dersom lokallaget ditt har budsjett til det, kan dere 
også sette inn en annonse i lokalavisa. Spør gjerne også venner, familie og bekjente om 
de kan være interessert i å være med. Husk at det sjelden holder å sende ut en e-post for 
å mobilisere, fordi folk får mange e-poster og det er mer forpliktende å bli spurt 
personlig.  
 
Lag en god tidsplan. Selv om politikere er travle mennesker, trenger de også pauser og 
tid til å spise, drikke og svare på telefoner som kan dukke opp. Dersom dere skal lage 
opplegg for en hel dag for en politiker, sett også av god tid til pauser. Møter bør ikke vare 
lenger enn 2 timer totalt, og man bør alltid ha en liten pause etter 45 minutter med 
innledning eller debatt.    



Vår	  grønne	  kampsak	  –	  SVs	  lokale	  miljøkampanje	  27.oktober-‐10.november	  2014	  

8	  

 
Tenk media. Lokalaviser er ofte interessert i å lage en sak når sentrale politikere 
kommer på besøk, men journalister er travle og vil gjerne vite om saken i god tid for å ha 
mulighet til å få dette til. Ta tidlig kontakt med rådgiveren til politikeren som kommer 
på besøk for å bli enige om vinkling på utspillet. Prøv å tenke på hva som er en nyhet og 
hvordan man kan tilby avisen gode og illustrerende bilder som viser hva saken handler 
om.  Avtal også hvem som kontakter journalisten.  
 
Del besøket med vennene dine. Et politikerbesøk kan være interessant også for de 
som ikke har mulighet til å være der selv. Ta bilde av arrangementet og del det på 
sosiale medier. Da får mange flere høre om SVs aktivitet og politikk.   
 

Om SVs sentrale miljøarbeid framover 
 
SVs miljøpolitikk og fordelingspolitikk henger sammen, og vår visjon er et rettferdig 
lavutslippsutslippssamfunn. Hvordan kan vi løse verdens klimaproblem på en rettferdig 
måte? Hva skal Norge leve av i framtida? Hvordan får vi til en best mulig omstilling fra 
oljeøkonomi til lavutslippsøkonomi? Hvordan kan næringslivet og hverdagslivet endres i 
både mer miljøvennlig og rettferdig retning? Dersom du vil lese mer om disse temaene,  
så finnes det tre temaartikler om det rettferdige lavutslippssamfunn på SVs 
kampanjesider.  
 
Følgende vil være viktig i SVs miljøarbeid på Stortinget i årene som kommer: 
 

● Grønt Norge: Norge er et ressurssterkt land og en stor eksportør av fossil energi. 
Som et rikt land har vi et særlig ansvar internasjonalt for å bekjempe 
klimaendringene, og å støtte fattige land i denne kampen. Kampen mot 
klimaendringene er også en kamp for internasjonal rettferdig fordeling. Norge må 
redusere oljeutvinningen og kutte i egne utslipp og slik vise verden veien mot det 
rettferdige nullutslippssamfunn. Gjennom en grønn omstilling kan vi gi rom i 
økonomien for grønn næringsutvikling og framtidsrettet industri. 

 
● Miljøvennlig hverdag: Det er et politisk ansvar å sørge for at folk kan leve 

miljøvennlig i hverdagen. SV skal komme med forslag som gjør det lett å velge 
rett. Eksempler på saker: kollektivtrafikk, biltrafikk, sykkel, klimatiltak i norske 
hus og kampen mot miljøgifter i varene vi kjøper. 

 
● Levende natur for alle: Norsk natur gir oss glede og nytte, og den har en verdi i 

seg selv. SV skal sørge for at Norge tar vare på artsmangfoldet, og være 
forkjemper for at alle skal få tilgang til naturen. Eksempler på saker: skogvern, 
strandsone og nei til gruvedrift i Førdefjorden og Repparfjorden. 
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Eksempler på gode miljøsaker 
 
På de neste sidene finner du eksempler på gode miljøsaker ditt lokallag kan velge 
mellom. Her presenterer vi blant annet grunnleggende fakta om saken, vurderer om det 
er konflikt i saken, ser på hvem det er mulig å samarbeide med og foreslår aktiviteter 
lokallaget kan gjennomføre. Disse sidene skal hjelpe dere med å bestemme hva som skal 
være vår grønne kampsak for ditt lokallag, samtidig som de kan hjelpe dere med å 
planlegge gjennomføringen av kampanjeukene.  

Forslag 1: Miljøvennlig transport 
 
SVs mål er at det skal være enkelt og rimelig å reise miljøvennlig. Derfor vil vi prioritere 
kollektivtransport, miljøbiler og gang- og sykkelveier. Satser vi på de miljøvennlige 
alternativene, øker vi framkommeligheten over hele landet og reduserer de 
helseskadelige bilkøene. Valget står mellom en politikk for lengre bilkøer, mer asfalt og 
økt forurensing, og en politikk for bedre trafikkflyt, nok grøntområder og renere byluft. 

I distrikts-Norge er mange avhengig av bilen i hverdagen. Her vil SV prioritere 
oppgradering av eksisterende veier, veisikkerhet og rassikring. Mange steder i distrikts-
Norge er også busstilbudet viktig for mange.  
 
Bruken av personbil har blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Dette betyr 
at vi kan reise enklere og raskere enn før, men det har store følger for miljøet. 
Transportsektoren er svært avhengig av fossil energi, og denne sektoren er en av de 
største utslippskildene av klimagasser. Biltransport skaper lokal luftforurensing og tar 
opp mye areal. 
 
For å få ned utslippene, må vi redusere transportbehovet. Det betyr at vi må ha god 
arealplanlegging. Vi må bygge lokalmiljø på en slik måte at folk må reise minst mulig. 
Det betyr tette og levende sentrumsområder, og at vi bygger flere boliger rundt 
kollektivknutepunkt.  
 
Det er et nasjonalt politisk mål at all vekst i bytransporten skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Å bygge flere veier inn til større byer vil føre til 
vekst i privatbilismen. Erfaringen fra alle større byer er at nye veier fylles opp med flere 
biler. Om noen år er køene akkurat like lange, fordi veksten i privatbilismen vil øke.  
 
Derfor må det bli lettere å kjøre kollektivt, gå og sykle og vanskeligere å velge privatbil 
der det finnes grønnere alternativer.  
 
I tillegg må biler og andre kjøretøy gå fra fossil energi og over til fornybar og utslippsfri 
energi. Ladbare elbiler er den mest effektive måten å bruke fornybar energi direkte i 
transportsektoren. Mange kommuner og fylkeskommuner setter ut kollektivtrafikken på 
anbud. I slike anbud er det mulig å stille krav til at busser eller ferjer skal gå på biogass 
eller lignende.  
 
Mulige konflikter: Det er uenighet mellom SV, som vil satse på grønne løsninger, og 
partiene som prioriterer vei foran kollektivtransport i budsjettene, og ofte er vi særlig 
uenige med Høyre og Fremskrittspartiet i disse sakene. Samferdelssaker handler ofte 
om prioritering av penger, om kollektivtrafikk eller mer penger til vei, for eksempel. 
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Dersom dere velger denne saken, prøv å vise frem fordelingseffekten av slike 
prioriteringer.  
 
Mulige alliansepartnere: Ungdomsorganisasjoner som ha bedre busstilbud, 
velforeninger plaget av trafikk og som vil ha trygg skolevei, syklister, pendlere og 
miljøorganisasjoner.  
 
Forslag til hva SV lokalt kan gå til valg på: Vis konkret hva bedre kollektivtrafikk 
og en miljøvennlig transportsektor kan bety lokalt. Foreslå konkrete ting som egne 
kollektiv- og kompiskjøringsfelt eller elbilbruk for hjemmehjelpstjenesten i kommunen. 
Forslå utvidet ungdomsrabatt på bussen eller at det blir gratis å ta med sykkel på 
bussen utenom rushtiden. 
 
Ta gjerne kontakt med SVs samferdselspolitiker(e) på fylkesplan for råd og tips. 
 
Mulige aktiviteter:  

● Tegn inn nye bussruter på kartet, lag nye rutetabeller på løpesedlene.  
● Del ut blomster til busssjåførene, fordi de gjør en viktig miljø-jobb. 
● Inviter en transport-forsker på lokallagsmøte.  
● Del ut kaffe og “Del Godene”-avisa til alle som tar bussen  
● Betale for parkeringsplasser og rigge opp sykkelparkering for en dag 

 
Lokale eksempler 
Ruth Birkeland i Akershus SV har gjennomført debattmaraton mot Høyre i lokalavisen 
Budstikka. Hun har kalt Høyre for et motorveiparti, som nekter å se på alternativer til å 
bygge mer kapasitet på E18. Akershus SV har krevd at det gjennomføres en 
konseptsvalgsutredning som skal se på alternativer til den enorme utbyggingen av E18, 
et veiprosjekt som kan komme til å koste 40 milliarder kroner og være en 14-felts 
motorvei på sitt bredeste. 
 
I Østfold satser en rekke ulike aktører på biogass, laget blant annet av våtorganisk 
avfall fra husholdninger: http://www.biogassostfold.org/?page_id=125 Biogass kan 
brukes som drivstoff i busser eller til å lage strøm.  
 
 
Nyttige ressurser 
På hjemmesiden http://www.tempo2014.no/ finnes mange nøkkeltall for transport, 
utslipp og vurdering av virkemidlers effekt.  
 
På www.naturvern.no/samferdel finner du informasjon om miljøvennlig transport. 
 
Kollektivkampanjen er et samarbeid mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen i 
kollektivsektoren for satsing på kollektivtrafikk, samt restriktive tiltak mot 
privatbilisme. Organisasjonene bak kampanjen er Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, 
Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Naturvernforbundet og 
Natur og Ungdom. www.kollektivkampanjen.no  
 
Seminaret Kollektivt Krafttak arrangeres av Kollektivkampanjen og er i år 26. 
september. Tema for årets seminar er: Hva skal staten kreve av kommunene og hva skal 
kommunene bidra med opp mot Intercity-midler/belønningsavtaler og lignende? Les mer 
på hjemmesidene til Kollektivkampanjen. 
 



Vår	  grønne	  kampsak	  –	  SVs	  lokale	  miljøkampanje	  27.oktober-‐10.november	  2014	  

11	  

Grønn Bil er et prosjekt som jobber for 200.000 elbiler og ladbare hybridbiler på norske 
veier i 2020, i regi av Energi Norge, Transnova, Kommunenes Sentralforbund og ZERO. 
Kommunalt kan man for eksempel bidra ved at kommunen kjøper inn el-biler istedenfor 
fossile biler. www.gronnbil.no  
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Forslag 2: Sykkelen først 
 
SV er et sykkelparti. Syklister sørger for at lufta på hjemstedene våre er frisk. Sykling 
hindrer kø på veiene og lager ikke støy. Sykling gir ingen klimagassutslipp og er bra for 
folkehelsa. Sykkel er et viktig framkomstmiddel for barn og unge, og det er et billig 
fremkomstmiddel.  
 
Tre av fire mennesker i Norge har tilgang til sykkel, men likevel brukes bilen på 70 
prosent av alle reiser under 3 km.  
 
Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan satt et mål om at sykkeltrafikkens andel 
av alle reiser skal være 8 prosent på landsbasis i 2023. Dette er nesten det dobbelte av 
andelen i dag, noe som betyr at antallet syklister må dobles. I Norge skjer fire prosent av 
reisene med sykkel. I Danmark er tallet 17 prosent og i Sverige 12 prosent. 
 
Mange syklister føler seg utrygge i trafikken fordi det ikke er lagt til rette for dem. Dette 
gjør at mange vegrer seg for å sykle. Alt for mange steder blir det prioritert at bilen 
kommer fram foran sykkelen. Det er mangel på sykkelfelt, og eksisterende sykkelfelt er 
for dårlige eller forsvinner når man kommer til kryss og rundkjøringer. Det er mangel på 
trygg sykkelparkering.   
 
SV går til valg på at syklister må komme lettere og tryggere frem. SV kjemper for 
prinsippet «sykkelen først», som betyr at det alltid skal legges til rette for syklistenes 
framkommelighet først når nye veier planlegges og eksisterende veger utbedres. 
 
SV er også opptatt at det skal være trygt å gå i trafikken. Sykling på fortau er tillatt på 
visse vilkår, men kan skape problemer for gående. For å unngå konflikter mellom 
gående og syklende, bør det i størst mulig grad være separate tilbud til gående og 
syklister. 
 
Flere vil sykle dersom det blir bedre og tryggere sykkelfelt. Også konsentrert by- og 
tettstedsutvikling, lavere fartsgrenser i byer og tettsteder og parkeringsrestriksjoner i 
tettsteder, vil gjøre at flere sykler. 
 
Elsykkel er med på å utvide antall kilometer folk bruker sykkelen til, som for eksempel 
til jobb. Den kan bidra til at flere bytter ut bilen med sykkel.  
 
Lokale eksempler 
Sandnes SV har foreslått og fått gjennomslag for at det skal prøves ut å bruke el-sykler i 
et av omsorgsdistriktene i kommunen. Det er kjøpt inn el-sykler som nå er plassert ved 
et av omsorgssentrene i kommunen. I neste periode skal Sandnes SV blant annet jobbe 
for skjermet sykkelparkering ved kollektivknutepunktene, og det skal bli lettere å bruke 
sykkel også om vinteren. 
 
Mulige konflikter: Mot partier som prioriterer bilen i vegbanen og i budsjettene, for 
eksempel Høyre og Frp.  
 
Mulige alliansepartnere: Syklister og foreldreutvalg som ønsker trygg sykling til 
skolen. 
 
Forslag til hva kan SV lokalt gå til valg på: 

● Finn konkrete strekninger for sykkelvei som dere går til valg på. 
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● Det skal være trygt og lett å velge sykkel i vår kommune. 
● Det skal være trygt for barn å unge å gå og sykle til og fra skolen. 
● Fremme «sykkelen først»-prinsippet og utbygging av et sammenhengende 

sykkelvegnett i kommunen. 
● Kommunen må bli medlem i sykkelbynettverket til Statens Vegvesen. 
● Det må lages en kommunedelplan for sykkelvegnettet i kommunen. 
● Finne ut hva sykkelandelen i kommunen er i dag og sette et mål for hvor mye 

sykkelandelen skal økes. 
● Foreslå trygge sykkelparkeringer på viktige knutepunkter. 
● Ja til sykkelopplæring i skolen. 
● El-sykkel eller sykkel i stedet for bilgodtgjørelse på arbeidsplassen. 

 
Mulige aktiviteter: 

● Tegn inn sykkelveier på et kart over ditt nærområde og vis fram på stand. 
● Ha møter med velforeninger, foreldreutvalg, idrettslag og lignende for å kartlegge 

hvilke veier som det bør prioriteres lage trygge sykkelveier på. 
● Lage sykkelpatrulje som kartlegger forholdene for syklister i kommunen. 
● Lage morgenaksjon der man deler ut frukt og SV-brosjyrer som takk for at folk 

sykler, eller henge «takk for at du sykler, SV vil jobbe for bedre og flere 
sykkelveier»-lapp på parkerte sykler. 

● Invitere politiske motstandere med på sykkeltur, eller invitere pressen med på 
sykkeltur for å vise strekninger der det er bra forhold for sykkel og steder der det 
er utrygt å sykle. 

● Lage sykkelparade der det burde vært sykkelvei. 
 
 
Nyttige ressurser: 
Syklistenes landsforening. Sjekk om det finnes lokallag i din kommune 
www.syklistene.no 
 
Sykkelbynettverket. På disse hjemmesidene finner du vedtatte sykkelstrategier 
kommunedelplaner for en del kommuner, fagrapporter om sykling og Statens Vegvesen 
sin sykkelhåndbok: http://www.sykkelby.no/  
 
Sykkelkonferanse i Oslo i oktober: http://sykkelkonferansen.no/program/programmet  
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Forslag 3: Klimavennlig oppvarming og miljøvennlige hus 
SV er et klimaparti som jobber for at samfunnet blir uavhengige av fossil energi. Når det  
gjelder oppvarming av hus, finnes det mange fornybare og utslippsfrie energiløsninger. 
 
I 2012 ble det solgt 451 millioner liter fyringsolje. Det ga et klimagassutslipp på 1,2 
millioner tonn CO2, noe som tilsvarer det årlige utslippet til 400 000 bensinbiler. 
 
En gjennomsnittlig enebolig som varmes opp av et oljefyringsanlegg slipper ut like mye 
klimagasser som 5 bensinbiler årlig. En gjennomsnittlig leilighet i en oljefyrt bygård 
eller blokk slipper ut like mye klimagasser som 1,3 bensinbiler årlig. 
 
Oljefyr i enebolig kan erstattes av bergvarmepumpe, luft/vann-varmepumpe, biokjele 
med pellets, vedkjele eller elkjele. Mange kan ha god nytte av å sette opp en solfanger på 
taket i tillegg. En del oljefyrer med innendørs oljetank kan konverteres til biofyringsolje. 
Parafinkamin i oppholdsrom kan erstattes av pelletskamin, vedovn, luft/luft-
varmepumpe eller panelovn. 
 
Oljefyr i større bygg kan erstattes med fjernvarme, bergvarmepumpe, luft/vann-
varmepumpe, biokjele med pellets eller flis, eller elkjele. I kombinasjon med de nevnte 
løsningene kan store bygg fange solvarme på taket eller større flater på bakken i 
sommerhalvåret og lagre varmen i energibrønner til fyringssesongen. En del oljefyrer 
med innendørs oljetank eller med mulighet for å legge varmekabler i tanken kan 
konverteres til biofyringsolje. 
 
Nedgravde oljetanker er et lokalt miljøproblem og kan føre til forurensing av grunn og 
grunnvann.  
 
Kommunene kan gå foran og fase ut sin egen fossile oljefyring innen 2018. For å bli kvitt 
fossil oppvarming en gang for alle, er det viktig å finne gode, fornybare kilder til spiss- 
og reservelast. Vis fram oljefyrutfasing og fornybare varmeløsninger i media for å 
informere og inspirere innbyggere og næringsliv til å gjøre det samme. 
 
Alle kommuner er pålagt å føre register over nedgravde oljetanker på over 3200 liter. 
Det betyr at kommunen har en unik mulighet til å gjennomføre kontroll av gamle, 
lekkasjefarlige tanker hos innbyggere og næringsbygg, og samtidig drive målrettet, 
oppsøkende informasjonsarbeid om oljefyrutfasing. Fram mot forbudet mot fossil 
oljefyring trer i kraft i 2020, er det mange oljefyreiere i alle kommuner som trenger hjelp 
til å finne ut hva slags fornybar oppvarmingsløsning som passer best for deres hus/bygg. 
Kommunen bør alliere seg med med fagfolk og tilby nøytral kjøpshjelp og gi veiledning 
om støtteordningene til Enova. 
 
Kommunen kan innføre lokal avgift på fyringsolje for å bidra til å øke utskiftingstakten. 
 
Kommunen kan stille miljøkrav i forbindelse med salg av egne tomter, og kommunen 
kan dessuten kjøpe tomter og utvikle dem for salg. Da gjør kommunen tomtene klar for 
salg og stiller krav om hvordan man kan bygge. Standarden for hvordan man bygger hus 
ligger i teknisk forskrift (TEK 10).  
 
Kommuner stiller ofte krav om et visst antall parkeringsplasser i reguleringsplanen for 
utbyggingsområder. Et godt miljøkrav kan være å stille krav om passivhusstandard. Det 
er mulig å stille slike krav, og frafalle krav om antall parkeringsplasser, slik det blir 
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attraktivt å bygge miljøvennlig. I tillegg kan kommunen legge opp gode kollektivtilbud 
til utbyggingsområder. 
 
Lokale eksempler:  
Tynset kommune har satt opp et lite solcelleanlegg på taket av kommunehuset for å 
undersøke mulighetene for solkraft på Tynset, som en service til innbyggerne.  
 
Oslo kommune har faset ut all fossil fyring i egne bygg, inkludert reserve- og topplast 
(den fyringen som gjøres på de kaldeste dagene). 
 
Mulige aktiviteter: 

● Dra på besøk til borettslag som har konvertert fra fossil til fornybar energi og 
dele ut blomster. 

● Dele ut løpesedler om oljefri kommune. 
● Foreslå i kommunestyret at kommunen skal støtte grønne frivillighetsprosjekter. 

 
Mulige konflikter: Partier som ikke vil prioritere å fjerne fossil fyring. Partier som 
bare vil fjerne litt av den fossile oljefyringen (beholde oljefyrer som topplast, som betyr 
bruk når det er kaldt) eller som mener at fossil gass er bra å bruke til oppvarming. 
 
Forslag til hva SV lokalt kan gå til valg på: 
Kommunen skal bli oljefri. Alle fossile oljefyrer i kommunale bygg skal bort og 
kommunale kjøretøy skal gå på fornybare og utslippsfrie drivstoff. Kommunene kan gå 
foran og fase ut sin egen fossile oljefyring innen 2018. Kommunen kan gå foran med 
innovative energiløsninger og energieffektivisering i sine bygg. 
 
Kommunen skal stille miljøkrav i forbindelse med salg av egne tomter, og kommunen 
skal dessuten kjøpe tomter og utvikle dem for salg med miljøkrav knyttet til seg.  
 
Kommunen skal tilby hjelp og veiledning til utskifting av oljefyr og om støtteordningene 
til Enova. 
 
 
Nyttige ressurser: 
 
Naturvernforbundet har i samarbeid med fagmiljøer og bransjeorganisasjoner laget 
nettsiden www.oljefri.no som skal gjøre det enklere å erstatte oljefyrte anlegg og 
ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger 
 
 

Forslag 4: Avfall og renovasjon 
 
Kommuner har mye ansvar for avfall- og renovasjonspolitikken, og det gir mulighet til å 
drive god miljøpolitikk: Man kan få til gode systemer for kildesortering og man kan 
bruke avfall til å lage energi.  
 
Lokale eksempler: 
I Lillestrøm har de bygget opp fjernvarme uten bruk av fossil olje og gass. En av tingene 
som skaper fjernvarme, er biogass fra avfall: 
http://www.akershusenergi.no/kunder/ae/cms.nsf/$all/B5E9F8AD75328C4EC12578E200
4277FA 
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I Østfold satser en rekke ulike aktører på biogass, laget blant annet av våtorganisk 
avfall fra husholdninger: http://www.biogassostfold.org/?page_id=125 Biogass kan 
brukes som drivstoff i busser eller til å lage strøm.  
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Forslag 5: Naturens mangfold 

Naturen forsyner oss med ren luft, friskt vann, mat og medisiner, og naturen har en 
verdi i seg selv. SVs ambisjon er at Norge skal bli det første landet i verden til å stanse 
tap av plante- og dyrearter. 

SV vil sikre at truede arter og naturtyper gis vern eller tilstrekkelig beskyttelse. Vi vil 
opprettholde og verne natur- og kulturlandskap, og styrke allemannsretten og 
allmennhetens interesser. Samtidig vil vi legge til rette for at alle kan utøve friluftsliv og 
bruke naturen, også som grunnlag for verdiskaping. 

Det norske naturmangfoldet trues gjennom menneskelige naturinngrep, herunder 
fornybare energiutbygginger. SV er for å bygge ut ny fornybar energi, men vil at 
utbyggingene skal drives etter et prinsipp om minst mulig naturinngrep. Dette skal 
balanseres slik at vi tar vare på naturen, slik det står i arbeidsprogrammet: “Norge har 
et stort potensial for å bygge ut fornybar energi. Derfor har vi også råd til å si nei til de 
prosjektene som medfører store negative konsekvenser for naturmangfoldet eller store tap 
av inngrepsfrie naturområder.” 
 
Forslag til hva kan SV lokalt gå til valg på: 
Bevare viktige naturområder og naturtyper. Det er viktig at lokallaget her finner fram 
til konkrete områder i kommunen man ønsker å bevare og går til valg på å bevare disse. 
 
Ta stilling til konkrete utbyggingsprosjekter i kommunen. Sjekk Norges vassdrag- og 
energidirektorat (NVE) sin liste over konsesjonssaker om det finnes utbyggingssaker der 
du bor.  
 
Utarbeide en kommuneplan for å få bedre kunnskap om naturen i kommunen og vise 
konkret hvordan naturmangfoldet skal bevares, skjøttes og utvikles. 
 
Kulturlandskapet er viktig for humler, andre pollinerende insekter, og en lang rekke 
andre dyr, planter og sopp som ofte er trua. SV vil bevare kulturlandskapet gjennom å 
bevare og skjøtte ugjødsla slåttemarker, naturbeitemarker og annet kulturlandskap. 
samt sikre fornuftige slåtteregimer for veikanter og andre grøntområder i kommunen for 
å tilrettelegge for mer villblomster, som også er grunnlag for et rikt insektliv. 
 
Arbeide mot spredning av fremmede arter gjennom å bruke stedegne og ufarlige arter i 
kommunale grøntanlegg, hindre bruk av fremmede treslag, bekjempe farlige arter som 
er i spredning, samt etablere forsvarlig mottak og behandling av hageavfall i 
kommunens avfallsanlegg 
 
Villaks: sjekk om villaksen i dine lokale elver trenger hjelp. Mulige tiltak kan være 
laksefelle, stille strengere krav til oppdrettsnæringen eller strengere krav til 
minstevassføring i vannkraftverk.  
 
Mulige alliansepartnere: lokale miljøorganisasjoner og fiskere. 
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Lokale eksempler: 
Rana SV krever at kommunen fjerner trærne som tar livet av humler og bier: 
http://www.ranablad.no/nyheter/article7515347.ece 
 
Både i Finnmark og i Sogn og Fjordane har lokale lag i SV arbeidet  svært aktivt mot 
gruveselskapers planer om sjødeponi av gruveavfall. Dette er ikke saker som 
kommunepolitikere avgjør alene, men likevel er kommunenes meninger viktige: 
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article9763558.ece 
http://naturvernforbundet.no/forurensning/gruvedrift/samler-bygda-splitter-partiene-
article29182-2868.html 
 
Nyttige ressurser:  
http://www.miljostatus.no/slattemark 
www.sabima.no  
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/ 
http://summendehager.no/ 
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Forslag 6: Jordvern 
 
I Norge er kun 3 prosent av arealet jordbruksareal og bare 1/3 av dette er egnet for 
produksjon av matkorn. I en verden som opplever farlige klimaendringer og 
befolkningsvekst, er det viktig å ta vare på en knapp ressurs som matjord. 
 
Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til noe annet enn 
jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette. Omdisponering av dyrka 
mark skjer ved at kommunen vedtar planer etter plan- og bygningsloven om at arealet 
skal brukes til annet enn landbruk. Det kan også skje ved at enkeltpersoner etter 
reglene i jordloven søker om å bruke hele eller deler av eiendommen til noe annet enn 
landbruksproduksjon. I tettstedsnære områder skal bruken av arealene som hovedregel 
reguleres av plan- og bygningsloven. Søknader om omdisponering etter jordloven 
avgjøres av kommunen. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. 
 
 
Mulige konflikter: Partier som vil bygge ut kjøpesentre eller lignende på matjord.  
 
En undersøkelse fra forrige kommunevalg viste at 72 prosent av SV-listetoppene vil ha 
strengere jordvern enn i dag. 42 prosent av Fremskrittsparti-listetoppene mener 
imidlertid at vernet av matjord må bli mindre strengt enn det er i dag. 
http://www.bondebladet.no/article/partiene-svaert-uenige-om-jordvern/ 
 
Mulige alliansepartnere: Bondeorganisasjonene, Natur og Ungdom og 
Naturvernforbundet. 
 
Nyttige ressurser: Hos «Skog og landskap» finner du arealbarometer for alle fylkene. 
Arealbarometeret viser hvordan man bruker arealet og hvordan landbruket har endret 
seg for alle fylkene: http://www.skogoglandskap.no/temaer/arealbarometer. På denne 
nettsiden kan dere finne mange forslag til lokale og fylkessaker. For eksempel: Rogaland 
er blant de fylkene i landet med mest jordbruksareal i dekar, men mye av den beste 
matjorda i landet ligger på Jæren, hvor det også er stort utbyggingspress. 
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Forslag 7: Friluftsliv – Naturen er for alle 
 
Friluftsliv er en kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedre folkehelse, og gir mulighet for 
næringsutvikling. SV vil ta vare på natur- og kulturlandskap, og styrke allemannsretten 
og allmennhetens interesser. SV vil legge til rette for at alle kan utøve friluftsliv og 
bruke naturen. Allemannsretten er den viktigste bærebjelken for at alle skal utøve et 
aktivt friluftsliv.  
 
SV vil at folk skal ha tilgang til strandsonen selv om man ikke eier eiendom ved sjøen. 
En viktig årsak til at den allment tilgjengelige strandsonen har krympet, er særlig på 
grunn av bygging og omgjøring fra utmark til innmark, men også ulovlig oppførte 
hindre, som for eksempel gjerder. Tilgjengelighet for alle er særlig under press i 
kystområdene på Østlandet og langs Skagerrakkysten, men presset på strandsonen er 
økende også vest og nord i landet, særlig i nærheten av byer og tettsteder. 
 
Norge har helt siden «Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag» ble vedtatt i 1977 
hatt en restriktiv lovgivning om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Formålet med 
motorferdselloven er å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag for å verne om 
naturmiljøet og fremme trivselen. Høyre og FrP-regjeringen har varslet at de vil la 
kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark i større grad. I en undersøkelse 
gjennomført av TNS Gallup i 2012, sier om lag 75 prosent av den norske befolkningen at 
de ikke ønsker mer motorferdsel i naturen. SV lokalt blir da viktige for å sikre at folk 
skal få oppleve friluftsliv i stille natur fri for forstyrrende støy. 
 
Mulige konflikter: Partier som vil være liberale i å tillate hyttebygging i strandsonen 
og snøskuterkjøring i fjellet.  
 
Mulige alliansepartnere: Lokale turlag i Den norske turistforening. 
 
Mulige aktiviteter: 

● Arrangere vandring til et viktig naturområde som SV ønsker bedre tilrettelagt 
eller ivaretatt for friluftsliv. 

 
● Ha stand på torget med stort kart, og be folk merke av sitt favoritt-friluftsområde 

og hvilket område som burde bli bedre tilrettelagt.  
 

● Lage og dele ut løpesedler for stille natur og skuterfrie naturområder.  
 
Forslag til hva kan SV lokalt gå til valg på: 
 
Bevare viktige naturområder, ta vare på parker og grønne lunger og legge til rette for 
friluftslivet i kommunen gjennom å merke stier, opparbeide gode badeplasser og 
bålplasser. Det er viktig at lokallaget her finner fram til konkrete områder i kommunen 
og går til valg på disse. 
 
Bevilge mer penger til å kjøpe og oppgradere attraktive friarealer og strandområder til 
allmennhetens bruk. Også her er det viktig å være konkret på hvilke områder man 
foreslår. DNT har foreslått at det bør være et mål at ingen i Norge skal bo mer enn 500 
meter fra et tursti. 
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SV skal være forsvarere for folks rett til friluftsliv uten støy. SV går mot å legge 
snøskuter-løyper i verneområder, villreinområder, viktige friluftslivsområder og områder 
som er særlig viktige for enkelte fugle- og dyrearter og annet naturmangfold. Videre skal 
scooterløypene ikke være til sjenanse for hytteliv, fastboende og annet friluftsliv. Det må 
i tillegg tas hensyn til kulturminner og kulturmiljø. 
  
Nyttige ressurser 
http://www.miljostatus.no/Tema/Friluftsliv/Allemannsretten/  
 

Trenger du kampanjehjelp?  
  
Kontakt SV-sentralt. kampanje@sv.no eller telefon 21 
93 33 00. Sjekk også www.sv.no/kampanje 
 
 
 


