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Klimakur 2030 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal
fylkeskommune
Forslag til vedtak:
1. Møre og Romsdal fylkeskommune har forventninger om at det fra nasjonalt
hold sørges for tilstrekkelige rammevilkår, samt gode insentiver og virkemidler
til å gjennomføre det grønne skiftet i regionene.
2.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker en tydeligere rolle i klimapolitikken
velkommen. Det er da en forutsetning at det følges opp med tilstrekkelige
insentiver og økonomisk støtte til å gjennomføre den grønne omstillingen.

3.

Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og regional utviklingsaktør må få
en tydeligere posisjon i rapporten. Styrking av de regionale virkemidlene bør
vurderes, da målrettet bruk av næringsutviklingsmidler og regionale forskings-,
utviklings- og innovasjonsmidler kan ha stor effekt i det grønne skiftet. Det
bør utredes å overføre forvaltningen for deler av Klimasatsordningen til de nye
regionene, øremerket klimatiltak i kommunene.

4.

Møre og Romsdal fylkeskommune anser samordnet bolig- areal- og
transportplanlegging som et effektivt tiltak hvor fylkeskommunen kan spille en
vesentlig rolle. For å utnytte potensialet for utslippsreduksjon bør det utredes å
videreutvikle ordningen med byvekstavtaler og tilpasse virkemidlene til også å
omfatte mindre byområder og bygdebyer.

5.

Møre og Romsdal fylkeskommune støtter endringer i Plan- og bygningsloven,
samt finansielle ordninger som gjør det enklere og mer lønnsomt for
kommunene å velge klima- og miljøvennlige arealdisponeringer.

6.

Møre og Romsdal fylkeskommune mener det fra nasjonalt hold bør etableres
regionale data, felles metodikk og effektive verktøy som sikrer
kunnskapsbasert klimaarbeid i regionene.

7.

Møre og Romsdal fylkeskommune mener det er viktig at det raskt sørges for
økt kompetanse på klima- og miljøvennlige anskaffelser i offentlig sektor, og at
det etableres gode verktøy og tilpassede virkemidler som legger til rette for
effektiv implementering av miljøkravene.

8.

Møre og Romsdal fylkeskommune mener at målene for nullutslippskjøretøy er
mulige å nå, med forutsetning om at det sørges for tilstrekkelig utbygging av
fylle- og ladeinfrastruktur og at virkemidlene for innfasing av
nullutslippskjøretøy styrkes.

9.

Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår å videreføre programmet til Enova,
og at Enova øker sin andel fra 40 prosent til minst 80 prosent.

10. Fylkeskommunen støtter Klimakur 2030 i forslaget om en bedre koordinering
mellom nettselskap og ladeoperatører for å redusere utbyggingstiden for
nettet. Vi er positive til en veileder som vil bidra til bedre kommunikasjon
mellom nettselskapet og ladeaktører.
11. Møre og Romsdal fylkeskommune presiserer at det vil være behov
for økt statlig støtte til utvikling og bygging av hydrogen og el-hurtigbåter,
samt oppgradering av energi-infrastruktur og kaianleggene i fylket.
12. Fylkeskommunen mener videre at det bør utredes i hvilken grad
hydrogengående busser kan spille en rolle på distriktsruter og andre
langdistanseruter.
13. Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår at Storting og regjering ruster opp
Raumabanen slik at den kan utføre mer av godstransportarbeidet ut av
fylket. Fylkeskommunen ber videre om at det etableres pilot for testing av
batteridrift, eventuelt med del-elektrifisering eller hydrogen på Raumabanen.
14. Møre og Romsdal fylkeskommunen er innstilt på å stille krav i anbud som gir
miljøvennlig asfaltproduksjon under forutsetning at staten tar hele
merkostnaden for dette tiltaket.
15. Møre og Romsdal fylkeskommune mener at det må sørges for å styrke de
målrettede virkemidlene til forskning og utvikling av lav- og
nullutslippsteknologi i den maritime næringen.
16. Møre og Romsdal fylkeskommune mener at dagens beregningsmodeller for
utslipp av klimagasser fra landbruket er mangelfulle. Det kreves mer kunnskap
og mer helhetlige vurderinger, før det vedtas endringer som kan slå beina
under norsk matproduksjon basert på norske ressurser.
17. Møre og Romsdal fylkeskommune mener det må etableres en større
satsning, med styrkede virkemidler som stimulerer til raskere utvikling av en
bærekraftig og sirkulær økonomi i Norge.
18. Møre og Romsdal fylkeskommune mener tilskuddsordninger vil være det beste
tiltaket for å øke andelen bygg som varmes opp og kjøles ned uten bruk av
mineralolje og gass.
19. Møre og Romsdal fylkeskommune mener at rapporten bør omfatte beskrivelse
og beregning av effektene av klimaeffektive byggeprosesser og gjenbruk av
byggematerialer. Også klimaeffekten av bruk av kortreist trevirke
bør inkluderes.

20. Møre og Romsdal fylkeskommune mener det ligger et stort klimapotensiale i å
se CO2-fangst og hydrogenproduksjon i sammenheng. Tjeldbergodden bør

beskrives særskilt i utredningen som et knutepunkt for transportløsning for
CO2-fangst fra industri i Midt-Norge.
21. Møre og Romsdal fylkeskommune mener at rapporten må presisere at
avskogingen må stanses, og at påskoging av gjengroingsarealer bør prioriteres
som klimatiltak. Det må også etableres konkrete virkemidler som stimulerer til
økt skogproduksjon og CO2-fangst i skog.
22. Møre og Romsdal fylkeskommune mener kunnskapsgrunnlaget må
fremheve bruk av tre som klimavennlig byggemateriale, og at det sørges for
gode insentiver som støtter opp under klimavennlige valg i offentlige og private
anskaffelser.
23. Møre og Romsdal fylkeskommune mener at taredyrking bør løftes frem som et
tiltak i Klimakur 2030, og at det må etableres ei nasjonal satsning med
tilhørende virkemidler for teknologiutvikling og industrialisering for å
utnytte dette potensialet.
Bakgrunn
Klimakur 2030 som ble lagt ut til høring av Miljødirektoratet 3. februar 2020, på
vegne av Klima- og miljødepartementet. Saka kan leses her:
https://www.miljodirektoratet.no/klimakur
Høringsfrist var satt til 30. april. Saksframlegget er derfor administrativt oversendt,
med informasjon om at politisk vedtak blir ettersendt.
Klimakur 2030 skal tjene som et kunnskapsgrunnlag hvor det utredes tiltak og
virkemidler for hvordan Norge kan nå klimamålet for 2030. Rapporten gir en
oversikt over mulige tiltak, kostnader, virkemidler og barrierer innen mange
områder for å nå målet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp i ikkekvotepliktig sektor.
For å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling er det viktig at klimatiltakene blir
vurdert opp mot alle de tre dimensjonene i bærekraftbegrepet. Klimakur 2030 må
bygge opp under regjeringsplattformen som sier at Norge skal være et
foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi. For å oppnå dette vil
det kreves en større satsning og mer tilpassende virkemidler.
Det må legges tydelige rammer fra nasjonalt hold som sikrer at omleggingen til
lavutslippssamfunnet ikke går på bekostning av naturmangfoldet eller andre
vesentlige miljøhensyn. Tiltaka som er omtalt i Klimakur 2030 forutsetter at det
kommer på plass en rekke nye og forsterkede virkemidler.
Møre og Romsdal fylkeskommune har forventninger om at det fra nasjonalt hold
sørges for tilstrekkelige rammevilkår, samt gode insentiver og virkemidler til å
gjennomføre det grønne skiftet i regionene.

Møre og Romsdal fylkeskommune vektlegger i denne
høringsuttalelsen satsningsområder og virkemidler som bør prioriteres for å sikre
effektiv og bærekraftig gjennomføring av det grønne skiftet i regionen.
Det fokuseres på de deler av kunnskapsgrunnlaget som anbefales forsterket eller
konkretisert i rapporten.
Betydning for fylkeskommunen og kommunene
Tiltak og virkemidler som er foreslått i Klimakur 2030 vil potensielt ha stor
innvirkning på utøvelsen av rollen som regional samfunns- og
utviklingsaktør. Rapporten signaliserer at lokalt klimaarbeid kan styrkes ved at
fylkeskommunene og kommunene gis en tydeligere rolle i klimapolitikken, med
tilhørende styrkede insentiver og økt økonomisk støtte til investering i grønn
omstilling. De tiltaksområder som i rapporten løftes frem som mest effektive kan
påregnes å få forsterkede virkemidler. Dette vil i så fall få betydning for
fylkeskommunens prioriteringer og satsningsområder.
Fylkeskommunens rolle
Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker en tydeligere rolle i klimapolitikken
velkommen. Det er da en forutsetning at det følges opp med tilstrekkelige
insentiver og økonomisk støtte til å gjennomføre den grønne omstillingen.
Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og regional utviklingsaktør må få en
tydeligere posisjon i rapporten. Styrking av de regionale virkemidlene bør vurderes,
da målrettet bruk av næringsutviklingsmidler og regionale forskings-, utviklings- og
innovasjonsmidler kan ha stor effekt i det grønne skiftet. Det bør utredes
å overføre forvaltningen for deler av Klimasatsordningen til de nye regionene,
øremerket klimatiltak i kommunene.
Møre og Romsdal ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn for
fremtiden. Fylkeskommunen har derfor etablert satsningen «Berekraftsfylket Møre
og Romsdal», og som et ledd i dette er Møre og Romsdal som første fylke tatt opp i
FN sitt Smartbyprogram. Ny fylkesplan 2020-2024 vil sette kursen for denne
satsningen med tydelig forsterket fokus på den miljømessige bærekraftige
dimensjonen. Med regionreformen fikk fylkeskommunen styrket rollen som regional
samfunnsutvikler og overført nye oppgaver innen klima og miljø.
Samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen skal gi en strategisk retning og utvikling
i regionen, gjennom å samordne på tvers av forvaltningsnivå og sektorer og
mobilisere ulike aktører og tilgjengelige ressurser til å dra i samme
retning. Fylkeskommunen har videre en sentral rolle som næringsutviklingsaktør
med tilhørende virkemidler.
Fylkeskommunenes rolle som regional samfunns- og næringsutvikler er
underkommunisert i rapporten. Fylkeskommunen har mange ansvarsområde som
påvirkes av tiltakene i Klimakur 2030, og hvor fylkeskommunen kan spille en
vesentlig rolle i omleggingen til lavutslippssamfunnet. Fylkeskommunen er en
sentral samarbeidspart for kommuner og næringsliv som ser hele regionen i
sammenheng, og stimulerer samfunnet til å utvikle seg i tråd med
nasjonale forventninger og regionale planer. Dette kan kun skje i et nært samspill
mellom fylkeskommunen, kommunene, andre regionale myndigheter, næringsliv og
frivillighet. Fylkeskommunen er dermed en viktig premissleverandør for
implementering av en bærekraftig klima- og miljøpolitikk i regionene.

Fylkeskommunens rolle skiller seg dermed på flere områder vesentlig fra
kommunenes rolle og dette krever egen omtale i rapporten.
Regional planmyndighet
Rapporten omtaler arealplanlegging som et viktig tiltak for å redusere
klimagassutslipp. Fylkeskommunen har som regional planmyndighet mulighet til å
ivareta nasjonale forventninger og fremme klima- og miljøvennlige løsninger og
bærekraftige arealdisponeringer på tvers av kommunegrenser og i regionen som
helhet. Fylkeskommunen spiller også en vesentlig rolle i klima- og miljøarbeidet
som vannregionmyndighet.
De regionale planene og strategiene er viktige redskap for å sikre
bærekraftige arealdisponeringer i kommunene. Vi vil derfor understreke at
framlegga i Klimakur må kobles til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt
tilhørende økonomiplan.
Samordnet bolig- areal og transportplanlegging (BATP)
Møre og Romsdal fylkeskommune anser samordnet bolig- areal- og
transportplanlegging som et effektivt tiltak hvor fylkeskommunen kan spille en
vesentlig rolle. For å utnytte potensialet for utslippsreduksjon bør det utredes å
videreutvikle ordningen med byvekstavtaler og tilpasse virkemidlene til også å
omfatte mindre byområder og bygdebyer.
Samordnet areal- og transportplanlegging er en viktig helhetlig tilnærming for å
begrense transportbehovet, legge til rette for kollektivtransport, gang og sykkel og
miljøvennlige arealdisponeringer i kommunene.
Det er viktig at ATP evner å se bærekraftige løsninger på tvers av kommunegrenser
og med henblikk til regionen som helhet. Fylkeskommunen kan gjennom regional
planlegging, tilpassende virkemidler og som høringsinstans bidra til å sikre slik
helhetlig planlegging i kommunene.
Rapporten peker på byvekstavtaler som svært effektive virkemidler for å oppnå
ønsket utslippsreduksjon og attraktive bo- og arbeidsregioner. Det ligger trolig et
uforløst potensiale i å utvide ordningen til også å omfatte mindre byområder.
Det er viktig at alle klimatiltak vurderes helhetlig og sees i sammenheng med øvrig
samfunnsutvikling og arealdisponeringer.
Kommunenes rolle
Møre og Romsdal fylkeskommune støtter endringer i Plan- og bygningsloven, samt
finansielle ordninger som gjør det enklere og mer lønnsomt for kommunene å velge
klima- og miljøvennlige arealdisponeringer.
Klimakur 2030 konkluderer med at det er behov for å presisere kommunenes
mulighet til benytte klimahensyn som forankring av reguleringsprosesser etter
Plan- og bygningsloven (PBL). PBL vil da være et godt verktøy for å redusere
klimagassutslipp innenfor planens virkeområde, herunder areal- og
transportplanlegging, satsning på kollektiv, gang og sykkel, ivaretakelse av
karbonrike arealer m.m.

Det finnes få økonomiske insentiver for kommunene til å velge klima- og
miljøvennlig arealdisponeringer, herunder unngå nedbygging av LNFR-områder og
ivaretakelse av korbonrike arealer. Rapporten foreslår utredet insentiver for å
stimulere til klima- og miljøvennlig arealbruk i kommunene.
Klimadata og effektive verktøy
Møre og Romsdal fylkeskommune mener det fra nasjonalt hold bør etableres
regionale data, felles metodikk og effektive verktøy som sikrer kunnskapsbasert
klimaarbeid i regionene.
Kunnskapsbasert klimaarbeid krever gode data og tilpassede verktøy. Det regionale
og lokale klimaarbeidet er avhengig av at det etableres gode data, effektive verktøy
og felles metodikk for å kunne innrette investeringene til de tiltakene som er mest
effektive for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling.
Klimaregnskap og klimabudsjett er blitt viktige grep i det lokale og regionale
klimaarbeidet. For å utarbeide presise klimaregnskap og klimabudsjett i
fylkeskommuner og kommuner er det behov for felles utslippsfaktorer for ulike
utslippskilder for å kunne sammenligne utslippstall og beregne effekten av
fremtidige tiltak.
Det er behov for felles metodikk og verktøy for å tallfeste og sammenligne
klimaeffekten av tiltak på tvers av kommuner og regioner, og ved vurdering av
klimaeffekten for ulike alternativ i forvaltningen. Dette vil rede grunnen for økt
samarbeid og kompetanseutvikling mellom kommuner og på tvers av regioner.
Klima- og miljøvennlige anskaffelser
Møre og Romsdal fylkeskommune mener det er viktig at det raskt sørges for økt
kompetanse på klima- og miljøvennlige anskaffelser i offentlig sektor, og at det
etableres gode verktøy og tilpassede virkemidler som legger til rette for effektiv
implementering av miljøkravene.
Møre og Romsdal fylkeskommune er enig i vurderingen av klima- og miljøvennlige
offentlige anskaffelser som et sentralt virkemiddel for at Norge skal nå sine mål på
klima- og miljøområdet.
Undersøkelser viser at offentlige virksomheter i for liten grad vektlegger klima og
miljø i sine anskaffelser. Rapporten fremhever dermed at det er et viktig grep å
sikre implementeringen av miljøkravene i anskaffelsesregelverket.
Fylkeskommunen er enig i denne vurderingen og mener det er viktig at det sørges
for å styrke kompetansen på innovative og miljøvennlige anskaffelser
hos fylkeskommunene, kommunene og andre offentlige aktører.
Det er videre viktig at det utvikles verktøy og tilpassede virkemidler som støtter
opp under dette, og at det legges til rette for økt samarbeid mellom kommuner og
regioner. Godt tilpassede virkemidler vil være gode insentiver for det offentlige til å
øke kompetansen på feltet, og bidra til mer effektiv implementering av
miljøkravene. En styrking av Klimasats-ordningen bør vurderes.

Transport
Møre og Romsdal fylkeskommune mener at målene for nullutslippskjøretøy er
mulige å nå, med forutsetning om at det sørges for tilstrekkelig utbygging av fylleog ladeinfrastruktur og at virkemidlene for innfasing av nullutslippskjøretøy
styrkes.
Fylkeskommunen har, finansiert av klimasatsmidler, gjennomført en utredning om
etablering av lade- og fyllestasjoner for land og sjøtransport i fylket. Utredningen
tar for seg alle aktuelle energibærere og omfatter alle typer transportløsninger.
Resultatene her viser behov for tydeligere, mer forutsigbare rammevilkår og tettere
samhandling mellom ulike planverk slik som kraftsystemplaner,
kommuneplaner med videre.
Hydrogen som energibærer kan være en viktig brikke i nullutslippsvisjonen.
Produksjon av hydrogen fra fornybar energi er teknologisk moden, og venter bare
på etablering av et marked. Fylkeskommunen mener derfor det er viktig å få på
plass statlige virkemidler som gir gode insentiver for å ta i bruk hydrogen som
erstatning for fossil energi i transportsektoren.
Ferger
Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår å videreføre programmet til Enova, og
at Enova øker sin andel fra 40 prosent til minst 80 prosent.
Fylkeskommunen støtter Klimakur 2030 i forslaget om en bedre koordinering
mellom nettselskap og ladeoperatører for å redusere utbyggingstiden for nettet.
Vi er positive til en veileder som vil bidra til bedre kommunikasjon mellom
nettselskapet og ladeaktører.
Møre og Romsdal fylkeskommune har satset tungt på elektrifisering av ferjedriften
ved å stille strenge miljøkrav i ferjeanbudene de senere årene. Ferjedrifta i Møre og
Romsdal står for fylkeskommunens største utslipp av klimagasser. Enova sitt
program «Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester»
har vært en viktig forutsetning for at disse tiltakene ble politisk vedtatt og satt i
verk. Enova dekker inntil 40 prosent av investeringsstøtten til ladeinfrastruktur som
er nødvendig for å ta i bruk batteri- eller hybridløsninger til sjøtransport. Støtten
kan gå til relevante nett-oppgraderinger, batteribuffere på land, ladeløsninger,
automatiske fortøynings-systemer og andre nødvendige oppgraderinger av
kaianlegg. Fylkeskommunen har mange andre oppgaver utover kollektivtransport,
hvor videregående utdanning er den største. En ekstra satsing innen et
ansvarsområde i fylkeskommunen vil derfor ramme et annet ansvarsområde.
Ferjekaiene ligger ofte i områder med svakt nett, og nett-oppgraderingene blir
svært kostbare for fylkeskommunen. Realisering av disse tiltakene krever utvidede
nasjonale støtteordninger.
Møre og Romsdal fylkeskommune anser forslaget om en bedre koordinering mellom
nettselskap og ladeoperatører for å redusere utbyggingstiden for nettet som et godt
tiltak. Verken ferjeoperatør (dvs. ladeoperatør) eller nettselskapet har den samme
inngående kunnskapen om batteri-teknologien som batteri-leverandøren.
Utviklingen av batteriteknologien går fort, og denne kunnskapen er «ferskvare». Et
typisk eksempel er at ferjeoperatøren ber om tilbud på en batteri-løsning fra

batterileverandøren for den aktuelle el-ferja i et samband, samt tilbud på
batteribank ved kai der det er aktuelt. Det oppstår et behov for samarbeid og
utveksling av teknisk informasjon mellom ferje-operatør, batterileverandør og
nettselskap. Dette samarbeidet og informasjonsdelingen synes undervurdert og kan
være krevende å koordinere. Det tar dermed tid å fastlegge alle
nødvendige parametere slik at nettselskapet kan bestille materiell. Leveringstiden
for elektroteknisk utstyr som transformatorer og likerettere osv. er lang. Dette er
grunner til at oppgradering av nettet tar tid.
Fylkeskommunen er positive til en veileder som vil bidra til bedre kommunikasjon
mellom nettselskapet og ladeaktører. Vi mener at standardiseringsarbeid er viktig
innen dette området, da standardisering trolig vil bidra til å redusere disse
utfordringene.
Det er en fordel at energibehovet og driftsmønsteret for ferjedrift i et konkret
samband er stabilt og forutsigbart over døgnet og året. Fylkeskommunen har i
ferjeanbudene krevd at miljøferjene skal være i drift i 48 timer i tilfelle strømbrudd,
dette kravet har ført til at ferjeoperatørene installerer dieselmotor (generatorsett)
som reserve i tilfelle strømbrudd. For ferjeoperatøren vil det være rimeligere å
kjøre elektrisk (utslippsfritt) når el-ferja er kommet i ordinær drift, og
driftskontrakten har sanksjoner knyttet til forbruk av diesel over et avtalt nivå. Vi
forventer derfor at el-ferjer blir et vellykket klimatiltak.
Hurtigbåter
Fylkeskommunen er takknemlig for at Klimakur 2030 viser til Nasjonal
transportplan 2018-2029, hvor det framgår at «regjeringen vil sikre at alle nye
riksveiferger benytter lav- eller nullutslippsløsninger, og bidra til at
fylkeskommunale ferger og hurtigbåter benytter nullutslippsløsninger.»
Møre og Romsdal fylkeskommune presiserer at det vil være behov for økt statlig
støtte til utvikling og bygging av hydrogen og el-hurtigbåter, samt oppgradering av
energi-infrastruktur og kaianleggene i fylket.
Møre og Romsdal fylkeskommune har fire hurtigbåtsamband. Disse fire hurtigbåtsambandene har et dieselforbruk og klimagassutslipp i omtrent samme størrelse
(noe mindre) som de omlag 380 dieselbussene som er i ruteproduksjon i fylkets
regi. Hurtigbåtsambandene i fylket er relativt korte, så tekniske nullutslippsløsninger som elektrifisering vil sannsynligvis kunne realiseres, og føre til en
betydelig reduksjon av klimagass-utslipp. El-ferjer er i ferd med å bli etablert
teknologi (standardiseringsarbeid gjenstår). Vi ser for oss en tilsvarende utvikling
for hydrogen og el-hurtigbåter for mange samband.
Kostnaden ved å være tidlig ute med ny teknologi i nye anvendelser er høy, og
behovet for støtte i tidlig fase før teknologien er moden, er stort.
Introduksjon av ny teknologi på nye områder er krevende på flere vis, både
teknologisk og økonomisk. Møre og Romsdal har en maritim klynge i
verdensklassen, og bedriftene i denne klyngen vurderes å være fullt kapable til å
utvikle, designe og bygge sikre og funksjonelle el-hurtigbåter. Erfaringene fra
utvikling og bygging av el-ferjene vil være nyttige i utvikling av el-hurtigbåter. Det
er et stort, internasjonalt marked for el-hurtigbåt der Norge vil kan få et fortrinn.

Driften av el-hurtigbåt antas å bli rimeligere enn diesel-drevet hurtigbåt på sikt,
først og fremst fordi drivstoffet strøm er rimeligere enn diesel i Norge, og elektriske
system har høyere virkningsgrad enn konvensjonelle forbrenningsmotorer.
Busser
Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår at Enova øker sin andel i investeringer i
lade-infrastruktur fra 40 prosent til minst 80 prosent, fordi ekstrakostnader innen et
område vil føre til mindre midler til andre områder fylkeskommunens har ansvar
for.
Fylkeskommunen mener videre at det bør utredes i hvilken grad hydrogengående
busser kan spille en rolle på distriktsruter og andre langdistanseruter.
Fylkeskommunen anser målet om at 100 prosent av nye bybusser er elektriske
innen utgangen av 2025 som realistisk. Fylkeskommunen starter elektrifisering av
bybussene med ti elbusser i by-ruter i Ålesund fra 1. januar 2021. Enova har gitt
tilsagn om støtte til investering i ladeinfrastruktur ved depot for elbussene i
Ålesund. Det planlegges for ca ti elbusser i byruter i Kristiansund, og tilsvarende i
Molde. Omfanget av elbusser vil avhenge av kostnader og økonomisk
spillerom. Midler fra Enova for lade-infrastruktur vil være avgjørende for den
videre elbuss-satsningen i byene.
Nullvekstmål for personbiltransporten
Vi støtter Klimasats 2030 i vurderingen om at «For kommuner uten mulighet for
byvekstavtaler er de økonomiske barrierene særlig store...Det bør vurderes om
staten kan tilby byvekstavtaler som er tilpasset og dimensjonert for mellomstore
byområder, eventuelt andre insentiv-ordninger for å premiere reduksjon av
personbiltransporten.»
Nullvekstmålet for personbiltransporten innebærer at veksten i persontransporten i
tett befolkede byområder skal tas av kollektivtransport, sykling og
gange. Klimakur 2030 omtaler byvekstavtalene som det viktigste virkemiddelet for
å nå nullvekstmålet. Andelen kollektivreisende, syklende og gående i de tre største
byene i Møre og Romsdal fylke er lav. Ingen av de tre byene har byvekstavtale
foreløpig. For å nå nullvekstmålet for personbiltransporten og øke andelen kollektivreisende, gående og syklende i tråd med Klimakur 2030 vil det være behov for å
starte bygging og oppgradere kollektiv-infrastruktur og gang- og sykkelveger i de
største byene så snart som mulig. Realisering er avhengig av at bypakkene blir
behandlet i en bompengeproposisjon og positivt vedtak i Stortinget.
Det blir kostbart å investere i infrastruktur for kollektivtransport, gange og sykkel i
et omfang som kan ta hånd om den stipulerte persontransportveksten på en god
måte i fylket. Økonomien til fylkeskommunen gir ikke rom for en slik satsing for
fylkesvegene. De største kommunene i fylket har stor interesse av å bli med i
ordningen om byvekstavtale.
Overføring av gods fra vei til sjø og bane
Fylkeskommunen foreslår at Storting og regjering ruster opp Raumabanen slik at
den kan utføre mer av godstransportarbeidet ut av fylket.
Møre og Romsdal er det største eksportfylket av fisk og står alene for om lag 20
milliarder kroner av denne eksporten, noe som utgjør nærmere 21 prosent av all

fiskeeksporten fra landet. Store deler av denne eksporten utføres på veg. Møre og
Romsdal fylkeskommune vil anbefale at Raumabanen blir styrket som en effektiv
eksportvei ut av fylket, slik at vegnettet blir mindre belastet av de store og mange
vogntogene.
Nullutslippsløsninger for jernbane
Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at det etableres pilot for testing av
batteridrift, eventuelt med del-elektrifisering eller hydrogen på Raumabanen.
Møre og Romsdal fylkeskommune har sendt høringsuttalelse
til Jernbanedirektoratet sin utredning om tiltak som erstatter de dieseldrevne
jernbanestrekningene med utslippsfrie alternativer fra 2025. Fylkesutvalget i Møre
og Romsdal har per 24.2.2020 bedt om at Raumabanen blir en pilot for testing av
batteridrift, eventuelt med del-elektrifisering eller hydrogen.
Konvertering til hydrogen og fast biomasse i asfaltindustrien
Møre og Romsdal fylkeskommunen er innstilt på å stille krav i anbud som gir
miljøvennlig asfaltproduksjon under forutsetning at staten tar hele merkostnaden
for dette tiltaket.
Flytende petroleumsgass, forkortet LPG (Liquid Petroleum Gas), LNG
(liquefied natural gas (LNG) og fossil olje er hyppig brukte varmekilder i
asfaltproduksjon. Konvertering fra fossile brensler til fast biomasse (trepellets) i
asfaltproduksjon reduserer klimagass-utslippene. Det er usikkerhet knyttet til pris
og tilgjengelighet for trepellets og lite lønnsom investering (for «konvertering fra
gass til pellets, er ikke tiltaket privatøkonomisk lønnsomt innenfor en levetid på 15
år», ifølge Klimakur. Det vil sannsynligvis bety at lokale asfaltverk vil vegre seg i
det lengste for en slik konvertering uten betydelig offentlig støtte. Her kan det
åpnes en mulighet til å bruka hydrogen som varmekilde.
Møre og Romsdal fylkeskommune har initiert en utredning om bruk av hydrogen
som energibærer. Dette er et samarbeid med Veidekke Industri som har to anlegg i
Møre og Romsdal som i dag benytter LNG.
Oppsummering transport
Vår vurdering er at det må til et stort krafttak som vil kreve både tid, kompetanse
og økonomiske midler for å få utslippsreduksjoner i transportsektoren i den
størrelsesordenen som Klimakur foreslår.
Møre og Romsdal fylkeskommune mener at målene for nullutslippskjøretøy er
mulige å nå, med forutsetning om at det sørges for tilstrekkelig utbygging av fylleog ladeinfrastruktur, og at virkemidlene for innfasing av nullutslippskjøretøy
styrkes.
Vi støtter vurderingen om at en av de store fordelene med elektrisitet som drivstoff
er at strømnettet er bygd ut i hele landet. Norge har allerede en omfattende
infrastruktur for elektrisitet, og strøm er også et relativt rimelig drivstoff. I tillegg
har viktige komponenter i elektriske framdrifts-system som batterier og elektriske
motorer høy virkningsgrad, som innebærer lite tap ved bruk av strøm som drivstoff
i transportsektoren.

Vår erfaring er at det er fullt mulig å redusere klimagassutslippene, men det
forutsetter kompetanse innen flere felt, å etablere nye lav/nullutslipps-løsninger tar
lengre tid enn planlagt, og prosjektene koster mer enn forutsett. Det er avgjørende
at fylkeskommunen får delta videre i klima-arbeidet innen
ansvarsområdene; kollektivtransport - buss, hurtigbåt og ferje samt fylkesveginfrastruktur. På den måten sikres samme utvikling av statlige og fylkeskommunale
ansvarsområder.
Sjøfart, fiske og havbruk
Møre og Romsdal fylkeskommune mener at det må sørges for å styrke de
målrettede virkemidlene til forskning og utvikling av lav- og nullutslippsteknologi i
den maritime næringen.
Regjeringa la i 2019 fram; Handlingsplan for grønn skipsfart. Her blir det staka ut
en kurs med mulige tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutsleppa fra
innenriks sjøfart og fiske. Fylkeskommunen vil trekke frem følgende med spesielt
stor betydning for vår region inn mot Klimakur 2030:
 Stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier
 Stimulere til ytterligere grønn vekst og konkurransekraft i norsk maritime
næringer, og legge til rette for økt eksport av låg- og nullutsleppsteknologi i
maritim sektor
En halvering av klimagassutsleppa fra skipsfart til 2030 er ambisiøst, men kan
samtidig gi den maritime næringa i Norge konkurransefortrinn globalt innen
utvikling av låg- og nullutsleppsteknologi.
Det er gjennomgående for alle sjøfartssegmentene at nullutslippsløsninger med
dagens virkemidler vil ha høyere kostnader for aktørene enn tradisjonelle
løsninger. I denne sammenheng er det viktig å ha målretta støtteordninger til
forskning og utvikling som er relevante på tvers av de ulike segmenta.
Det er viktig at eksisterende støtteordninger blir videreført og forsterket, og at
eventuelt nye kommer til. Landstrøm er f.eks. et tiltak med stort potensiale for
utslippsreduksjon for alle skipssegmenta.
Matproduksjon i Norge
I Klimakur 2030 fremmes overgangen fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk
som det klimatiltaket med størst reduksjonspotensiale fra landbruket. Det anslås
30% redusert forbruk av rødt kjøtt og som en konsekvens av dette, nedgang i
opprettholdelsen av biologisk mangfold og et helhetlig kulturlandskap. Det er
sannsynlig at produksjonen på mindre og mer vanskeligstilte gårder er det som
først reduseres. Ensidig fokus på redusert kjøttproduksjon uavhengig av
produksjonsmåten blir feil og svært uheldig for Norges evne til å opprettholde
produksjonsgrunnlaget vårt. Det må derfor fokuseres på hvordan vi skal produsere
det kjøttet vi spiser.
Klimadebatten preges av et veldig stort fokus på metan. Dette på grunn av at
metan har stor klimaeffekt på kort sikt, men brytes raskt ned. Redusert
konsentrasjon av metan i atmosfæren vil dermed kunne kjøle ned atmosfæren. Den
store økningen som har vært i metan i atmosfæren de siste årene er foruroligende.
Vi er dermed enig i at det er viktig med fokus på metan. Den store økningen ser
imidlertid ikke ut til å komme fra jordbruket, men fra økt produksjon og bruk av
fossile kilder samt andre ikke kartlagte kilder. Dersom dette fører til redusert

utnytting av grasarealer og beiter i ute i distriktene vil det ta norsk landbruk i en
lite bærekraftig retning.
Dagens beregningsmodeller for utslipp av klimagasser fra landbruket er mangelfulle
og gjenspeiler i for liten grad virkeligheten. Derfor er det viktig at forskerne i langt
større grad arbeider på gardsnivå, og ikke bare med modeller. Metan har stor plass
i klimamodellen, og derfor vil intensivt og kraftfôrbasert husdyrhold med lite utslipp
av metan premieres. Dette gjør kylling, svin og oppdrettslaks til klimavinnere på
bekostning av drøvtyggere. Nordmenn spiser nå fire ganger så mye kyllingkjøtt
som kjøtt fra sau og lam. Dette er i realiteten en permittering av norske bønder,
grasareal, beiteressurser og næringsaktivitet i distrikta.
At beregningsmodeller gjør sau og lam - som er i utmarka halve året - til en av
landbrukets største klimasyndere er uforståelig. Like uforståelig er det at innendørs
og intensiv oppfôring av okser med store kraftfôrmengder gir større klimagevinst
enn beitedrift. Det er også underlig at bruk av importert soya i kraftfôrblandingene
slår positivt ut i det nasjonale klimaregnskapet, sammenlignet med bruk av norsk
korn.
Møre og Romsdal fylkeskommune mener at dagens beregningsmodeller for utslipp
av klimagasser fra landbruket er mangelfulle. Det kreves mer kunnskap og mer
helhetlige vurderinger, før det vedtas endringer som kan slå beina under norsk
matproduksjon basert på norske ressurser.
Industri
Møre og Romsdal fylkeskommune mener det må etableres en større
satsning, med styrkede virkemidler som stimulerer til raskere utvikling av en
bærekraftig og sirkulær økonomi i Norge.
Miljømessig bærekraft og sirkulær økonomi er høyt oppe på den politiske agendaen
i Europa, og det vil være avgjørende for norsk industri å tilpasse seg den nye
virkeligheten. Etablering av effektive virkemidler rettet mot utvikling av norsk
industri i sirkulær retning vil dermed være essensielt for industriens
konkurransekraft og verdiskaping i fremtiden.
Det kan være overføringsmuligheter fra en sektor til en annen. For å hente ut
potensialet i utslippsreduksjoner er det viktig å se tiltak i sammenheng på tvers av
sektorer. Det kan således være gode synergieffekter i å se ikke-kvotepliktig sektor i
sammenheng med kvotepliktig industri. Karbonfangst- og lagring kan være et
eksempel på dette.
Byggsektoren
Møre og Romsdal fylkeskommune mener rapporten har en for snever tilnærming
på byggområdet. Vi vil derfor under dette temaet kommentere områder vi
mener må være med i beregningen av klimaeffekten når det gjelder bygg.
Møre og Romsdal fylkeskommune mener tilskuddsordninger vil være det beste
tiltaket for å øke andelen bygg som varmes opp og kjøles ned uten bruk av
mineralolje og gass.
Fornybare energikilder bør søkes brukt ved alle nybygg og rehabiliteringer.

Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomfører allerede omfattende tiltak for å
fase ut mineralolje og gass som oppvarmingskilder i byggene våre. Beregninger
viser at jordvarme/bergvarme gir mer økonomisk oppvarming av byggene enn
fossilt brensel.
Grunnet isolasjonsevnen i nye og rehabiliterte bygg, vil det bli et økende behov for
kjøling av byggene i varme perioder. Vi savner en beskrivelse av denne
utfordringen i rapporten.
Møre og Romsdal fylkeskommune mener tilskuddsordninger vil være det beste
tiltaket for å øke andelen bygg som varmes opp uten bruk av mineralolje og gass.
Det er den relativt høye investeringskostnaden som utgjør det største hinderet for
jordvarmeanlegg. En avgiftslegging av mineralolje og gass vil gi økte kostnader
over hele levetiden til anlegget, men ikke ha nevneverdig effekt på
investeringskostnaden på byggetidspunktet.
Møre og Romsdal fylkeskommune mener at rapporten bør omfatte beskrivelse og
beregning av effektene av klimaeffektive byggeprosesser og gjenbruk av
byggematerialer. Også klimaeffekten av bruk av kortreist trevirke bør inkluderes.
Møre og Romsdal fylkeskommune oppfatter dagens regelverk for oppføring av nye
bygg/rehabilitering av eksisterende bygg som lite tilpasset ønsket om mer
klimaeffektive byggeprosesser. Kravene til dokumentasjon av byggematerialer
hindrer i stor grad gjenbruk av materialer fra bygg som skal rives. En beskrivelse
og beregning av effektene av slike tiltak burde vært med i rapporten.
Det er heller ingen beskrivelse av hvordan valg av byggematerialer påvirker
klimaeffekten. De siste årene har nasjonal treindustri tilegnet seg økt kompetanse
om byggekomponenter av tre, slik at dette ikke lenger må importeres. Effekten av
økt bruk av kortreist trevirke i bygg burde vært beskrevet og beregnet.
Karbonfangst, lagring og produksjon av hydrogen
Møre og Romsdal fylkeskommune mener det ligger et stort klimapotensiale i å se
CO2-fangst og hydrogenproduksjon i sammenheng. Tjeldbergodden bør beskrives
særskilt i utredningen som et knutepunkt for transportløsning for CO2-fangst fra
industri i Midt-Norge.
Møre og Romsdal fylkeskommune representerer gjennom Tjeldbergodden et av de
større industriområdene i Norge med naturgass som hovedinnsatsfaktor, gjennom
blant annet metanolproduksjon.
Bare omtrent 1/3 av kapasiteten til Haltenpipe blir utnyttet, og resterende kapasitet
kan forsyne nye industrietableringer -slik som industriell produksjon av hydrogen
gjennom reformering av naturgass.
Tjeldbergodden kan utvikles til et industrisenter der naturgass kan reformeres til
hydrogen med fangst av CO2, og der CO2 også kan samles fra andre kilder i Midt
Norge for videre utskiping til endelig CO2 lagring i egnet formasjon på sokkelen.
Det var med glede vi registrerte at Tjeldbergodden ble ført opp som knutepunkt for
transportløsning for CO2-fangst fra industri i Midt-Norge gjennom Klimakur 2020. Vi
mangler denne oppfølgingen i Klimakur 2030.

Ladeinfrastruktur og nett
Møre og Romsdal fylkeskommune vil presisere at det er store utfordringer knyttet
til ledningsnettet i regionen. «Tilgang til strømnettet er generelt ingen stor barriere
for å nå elektrifiseringstiltakene i Klimakur 2030», Klimakur 2030 s.341. Dette er et
kraftig understatement i Møre og Romsdal. Som Norges største fergefylke der nær
sagt alle ferjer skal elektrifiseres er det store utfordringer knyttet til ledningsnettet
-både distribusjonsnett, regionalnett og transmisjonsnett. I tillegg må det påregnes
et enda langt større effektbehov til landstrøm, både for erstatning av drift av
hjelpemotetorer ved landligge og til ladning av batteri til fremdrift. Se ellers avsnitt
om ferje.
I denne sammenheng er fylkeskommunen kritisk til at Statnett nå er i prosess med
å omdefinere deler av transmisjonsnettet til regionalnett, og selge ut til regionale
netteiere som ikke har de samme økonomiske muskler til å oppgradere nettet.
Samtidig vil regningen i større grad overføres til innbyggerne i regionen ut fra
tariffregelverket.
Skog som klimatiltak
Møre og Romsdal fylkeskommune mener at rapporten må presisere at avskogingen
må stanses, og at påskoging av gjengroingsarealer bør prioriteres som klimatiltak.
FN sitt Klimapanel peker på skogplanting og vekst i skogareal som et av de
viktigste tiltakene for å møte klimautfordringene. Dersom vi regner med at Norge
står for 1 prosent av klimautsleppa er det naturlig å tenke at Norge må stå for
1 prosent av den nødvendige økningen i skogarealet. Det utgjør 7,5 mill. dekar. I
Norge har vi i praksis avskoga 58 000 dekar i året, til sammen 1,74 mill. dekar,
siden 1990. Miljødirektoratet har beregnet at vi har 10 mill. dekar gjengroingsareal
i landet. Om vi planter skog på halvparten av dette, vil det gi en CO2-fangst på 9
mill. tonn per år.
Klimakur 2030 bør understreke at avskogingen av Norge må stanses, og at en
innfører en konkret og ambisiøs politikk for å øke skogareala i Norge. Dette må
sjølvsagt balanserast opp mot hensynet til naturmangfoldet.
Møre og Romsdal fylkeskommune mener at det må etableres konkrete virkemidler
som stimulerer til økt skogproduksjon og CO2-fangst i skog.
Klimakur 2030 beskriver en rekke tiltak for å øke skogproduksjonen, og dermed
CO2-fangsten på eksisterende areal. Tiltakene kan være: Skogplanteforedling,
riktig valg av treslag, markberedning, ungskogpleie, tynning, gjødsling m.m. Disse
tiltakene har en kostnad. Derfor er det viktig at Klimakur 2030 er tydelig på at det
må komme statlige midler på bordet for å øke skogproduksjonen og dermed
øke CO2-fangsten.
Møre og Romsdal fylkeskommune mener kunnskapsgrunnlaget må fremheve bruk
av tre som klimavennlig byggemateriale, og at det sørges for gode insentiver som
støtter opp under klimavennlige valg i offentlige og private anskaffelser.
Tre som byggemateriale blir stadig mer brukt i bygg der det tradisjonelt har være
brukt stål og betong. Det skjer stadig innovasjoner som gjør tre mer
konkurransedyktig. Slik oppnår vi både lagring av CO2 i byggkonstruksjonen, og vi
får en substitusjonseffekt ved å bytte ut stål og betong, som har høye
klimautslipp.

Klimakur 2030 må understreke at særlig det offentlige har et ansvar for å bestille
moderne, klimavennlige løsninger i tre, og dermed bidra til å utvikle et marked for
slike løsninger.
Taredyrking som klimatiltak
Møre og Romsdal fylkeskommune mener at taredyrking bør løftes frem som et tiltak
i Klimakur 2030, og at det må etableres ei nasjonal satsning med tilhørende
virkemidler for teknologiutvikling og industrialisering for å
utnytte dette potensialet.
Tang og tare vokser mye raskere enn landplanter og treng ikke gjødsling. De tar
opp seks ganger mer CO2 enn tilsvarende mengder regnskog. Dyrking av tang og
tare har potensiale til å produsere store mengder biomasse raskt. Biomassen kan
brukes i et vidt spekter av produkt, og dyrkinga har i tillegg et vesentlig potensiell
effekt som klimatiltak. Norge har ei lang kystlinje med mye naturlig tareskog, men
også store område som er godt egna for dyrking av tare. Dersom taren går ut av
karbonkretsløpet ved til dømes å bli avsett på djuphavet vil taredyrkinga fungere
som en CO2-sink.
Vår vurdering er at dette er ei framtidig næring med stort potensiale som også blir
en viktig brikke i det grønne skiftet. Møre og Romsdal fylkeskommune fikk i 2016
utarbeid en rapport som viser at de ytre kystområda har potensial for stor
biomasseproduksjon. For å utnytte potensialet må det utvikles effektiv teknologi
tilpasset produksjon i disse områdene.
Møre og Romsdal fylkeskommune har initiert flere forsøksprosjekt innen
makroalgedyrking, og Ocean Seaweed Centre er under etablering. Dette omfatter
både offshore forsøksfelt for taredyrking og laboratorier på land for konservering og
prosessering, og er med å rede grunnen for ei ny næring.
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