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Forslag til høringssvar Klimakur 2030

Klimakur- høringssvar
Fylkesrådens forslag til vedtak
Viken fylkeskommune sender høringssvar til Klimakur 2030 slik fremlagt i brev til
Miljødirektoratet.

03.04.2020
Anne Beathe Tvinnereim
fylkesråd for klima og miljø

Bakgrunn for saken
Miljødirektoratet sendte Klimakur 2030 ut på høring den 3. februar 2020 på vegne av Klimaog miljødepartementet med frist 30.april. Fylkesråden vil gi høringssvar til Klimakur for å
styrke kunnskapsgrunnlaget og understreke (fylkes)kommunenes rolle for å nå nasjonale
klimamål.

Fakta
Klimakur 2030 er en utredning utarbeidet på oppdrag fra regjeringen og er et samarbeid
mellom Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Kystverket, Norges vassdrags- og
energidirektorat, Landbruksdirektoratet og Enova. Formålet med Klimakur 2030 har vært å
belyse mulige tiltak for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp med minst 50 % innen 2030,
beskrive tiltak for å redusere utslipp, samt øke opptak i skog og arealbrukssektoren.
Et viktig formål for høringsprosessen er å undersøke om det er informasjon og kunnskap som
utfyller eller endrer grunnlaget som er benyttet for analysene i Klimakur 2030, eller om det
er tiltak av betydning som ikke er utredet.

Rapporten er delt opp i del A og B, hvor del A går gjennom tiltak for 50 % reduksjon i ikkekvotepliktig sektor, mens del B går gjennom tiltak for «Skog og annen arealbruk.» Del A er delt
inn sektorvis i veitransport, sjøfart, fiske og havbruk, ikke-veigående maskiner og annen
transport, jordbruk, industri og petroleum. Det er i tillegg egne kapitler om kommunens rolle,
bioenergi (inkl. biogass), ladeinfrastruktur og nett.

Problemstillinger og alternative løsninger
Fylkesråden har i forslag til høringssvar vektlagt særlig sektoren transport og landbruk. Det er i
tillegg lagt vekt på kommunesektorens rolle og gjennomføringsevne av tiltak foreslått i
Klimakur. Det er ikke gjort en detaljert analyse av kunnskapsgrunnlaget, men en overordnet
vurdering av tiltak som er vektlagt og innfallsvinkler til hvordan vi nasjonalt skal nå
klimamålet.

Vurdering
Fylkesråden anbefaler å sende høringssvaret slik det fremgår i vedlegget til saken (forslag til
høringsbrev til Miljødirektoratet) med punktene som er nevnt under.










Overordnede innspill
o Kvotepliktig sektor inngår også i lokale og regionale klimamål, og har behov for
nasjonale virkemidler. Klimakur fokuserer kun på ikke-kvotepliktig sektor.
o Referanseåret for klimamål i ikke-kvotepliktig sektor er satt til 2005. Viken
fylkeskommune ønsker at referanseåret omregnes til 2009-nivå eller senere
for at kommuner og fylkeskommuner lettere kan koble sine klimamål til de
nasjonale.
o Begrepet nullutslipp bør omfatte biogass.
Kommunenes rolle og gjennomføring av klimatiltak
o Fylkeskommunens rolle må tydeliggjøres
o Klarere forventinger og prioriteringer fra staten vil forenkle gjennomføring
regionalt og lokalt
o Viken fylkeskommune støtter forslag om økt statlig tilrettelegging med
klimastatistikk, resultatindikatorer og verktøy
Transport
o Virkemidler for å redusere biltrafikk må sees i sammenheng med overgang til
nullutslippsteknologi og biogass
o Biogass kan tas i bruk i dag og er underkommunisert som et effektivt
klimatiltak
o Masseforvaltning har stort potensiale for kutt i klimagassutslipp
o Forberede næringsaktører på det grønne skiftet og nye krav til offentlige
innkjøp
Landbruk
o Et tydeligere skille på klimagassutslipp fra biologiske og fossile kilder, og
potensielle målkonflikter
o Ta hensyn til mangel på omforent beregning av klimagassutslipp fra biologiske
prosesser
Akvakultur og bygging med tre bør styrkes i potensial for karbonopptak
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Konsekvenser
Høringssvaret fra Viken fylkeskommune påpeker en del klimatiltak og perspektiver som
fylkesråden mener er manglende eller for lite vektlagt. Innspillene vil i så måte bidra til at
effektfulle klimatiltak som er gjennomført (og gjennomføres) i Viken blir utredet og inkludert i
nasjonal oppnåelse av klimamål. Innspillet påkeker også at fylkeskommunens og kommunenes
rolle bør styrkes og kan bidra til mer effektive virkemidler for å nå nasjonale så vel som
regionale og lokale klimamål.

Vedtakskompetanse
Fylkesrådet har vedtakskompetanse i saker som berører flere rådsområder jmf. 3.5.2 i
Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i Viken og tildeling av innstillingsrett.
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