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Behandling: 

Forslag fra Lebesby AP: 

Trendene i bilbransjen, båt og transport peker mot en fremtid som er elektrisk. Fosile motorer 

er på tur u. Flere produsenter lutter nå fra 2018 ut dieselmotoren. Det har vært en utvikling 

på EL og hybridbiler i Norge som er ganske unik. Fra 2020 er det ikke lengere lov å bruke 

fosilt brensel til oppvarming. Da må oljefyrte sentralfyringsanlegg skiftes ut. Årsaken til dette 

er nok virkemidlene som er lagt i «potten» for å initiere denne utviklingen, her brukes på pisk 

og gulrot. 

 

Lebesby kommune har produksjon av fornybar energi som overstiger det totale forbruket av 

elektrisk energi i kommunen. Strømmen er ferskvare og må brukes idet den produseres, 

elektronene tar raskest vei noe som betyr at forbruk i kommunen vår nesten alltid vil være 

fornybar kraft produsert av vann og vindkraftressursene våre. 

Vi ønsker at Lebesby kommune skal gå foran. Vi vil at våre samfunn skal bli de mest 

fornybare i landet. Vi vil at så vel kommunens virksomhet som næringslivet og private skal ta 

del i dette. Får å få dette til må EL infrastruktur (landepunkter)være på plass og vi må ha en 

bevisst holdning til dette. Det koster på kort sikt, men for årene som kommer vil det være gode 

investeringer. 

 

Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal være «helt Elektrisk» 

Kommunestyret vedtar å utarbeide en plan for hvordan Lebesby kommune kan bli landets 

fremste fornybarkommune. Planene legges frem på første kommunestyremøte i 2019. 
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