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Forslag til høringssvar - Regionalplan 2019-2030, Klima og energi
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Fylkestinget i Østfold har vedtatt å sende forslag til Regionalplan for klima og energi ut på høring.
Halden kommune har mottatt høringsbrev der det bes om innspill til planen. Frist for innspill er
10.09.2019.
Det er utarbeidet en oversiktlig plan som viser både utfordringer og muligheter innenfor ulike temaer. Det
settes ambisiøse mål for Østfoldsamfunnet; mål som er nødvendige for omleggingen til
lavutslippssamfunnet. Målene og planen vil gi føringer for Haldens nye Klima- og energiplan. Det vil
være nødvendig at Haldens mål harmonerer med regionens mål dersom vi skal gjøre vår andel for å
oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen, slik kommuneplanens samfunnsdel sier.
Rådmannens innstilling:
Halden kommune sender følgende innspill til Regionalplan 2019-2030, Klima og energi:
Halden kommunes innspill til planen
Høringsutkastet for Regional plan for klima og energi setter ambisiøse, men nødvendige, mål for at
Østfold skal kunne oppfylle sin andel av Parisavtalen. At det er satt delmål innenfor de ulike kategoriene,
gjør det lettere å se hvor tiltak må settes inn. Delmålene som setter mål om en prosentvis nedgang i
energibruk eller klimagassutslipp, kan med fordel oppgi dagens nivå i planteksten for å få en bedre
forståelse av endringene som må til. F.eks. skal energibruken i bygg i Østfold reduseres med 10 % pr
innbygger i 2030, sammenlignet med 2016, men energibruken i 2016 er ikke oppgitt.
Planen dekker i stor grad alle temaer som kan ha betydning for klimagassreduksjon og
energieffektivisering. Bakgrunn for utvikling av klimagassutslipp i Østfold kunne vært utbrodert
ytterligere, men kapittelet gir likevel en enkel og oversiktlig forklaring av framskrevet utslipp og
historiske endringer.

Nivået på karbonbinding i skog og annen arealbruk beregnet av Miljødirektoratet kunne vært omtalt i
planen for å gi en indikasjon på hvor mye opptak i jord og skog må økes fram mot 2030.
Halden kommune mener at dette er et svært godt forslag til Regional plan for klima og energi. Sammen
med klimabudsjett integrert i økonomi- og styringssystem, vil dette være et utmerket verktøy i jobben mot
lavutslippssamfunnet. Vi vil takke for samarbeidet i forbindelse med kunnskapsinnhenting og
medvirkningsprosesser til nye klimaplaner i Østfold. Den regionale planen vil legge føringer for Haldens
nye Klima- og energiplan, og vår plan vil i stor grad bygge på samme kunnskapsgrunnlag.
Saksutredning:
Bakgrunn
Høringsbrevet forklarer bakgrunnen for planen:
«Regional plan for klima og energi i Østfold er nå på høring. Denne planen skal hjelpe oss med å redusere
klimagassutslippene i fylket og få en raskere omlegging til fornybar energi.»
«For å gjennomføre planen skal det utarbeides årlige klimabudsjett. Her skal strategier og tiltak
konkretiseres nærmere. Hvis du har ideer til gode tiltak, eller innspill til hva slags strategier og tiltak som
bør prioriteres i arbeidet med klimabudsjett, ber vi om at disse spilles inn nederst på siden.»
Fylkeskommunen ønsker svar på om målene er tydelige og ambisiøse nok, om det er temaer som mangler
eller burde vært belyst bedre, forslag til forbedringer og hvilke deler av planen det er spesielt viktig å ikke
endre.
I planen defineres regionens mål innenfor klima og energi. Det er definert fire hovedmål, samt sektorvise
delmål. Hovedmålene er som følger:
-

-

Innen 2030 skal klimagassutslippene i Østfold være redusert med 60 % sammenlignet med 2016.
Innen 2030 skal det produseres minst like mye energi i Østfold som det forbrukes, gjennom økt
produksjon av minst 3000 GWh fornybar energi, energieffektivisering, og økt
fjernvarmeproduksjon.
Innen 2050 skal all energiproduksjon og -bruk i Østfold være fossilfri eller avfallsbasert. Innen
2050 skal det ikke slippes ut mer klimagasser i Østfold enn det bindes (netto null).
For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Østfold redusere forbruk og
redusere klimafotavtrykket på varer og tjenester vi kjøper.

Målene er i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser, men er også ambisiøse, slik statlig
planretningslinje for klima og energiplanlegging og klimatilpasning sier at de skal være. En
utslippsreduksjon på 60 prosent fra 2016 til 2030 er en større reduksjon enn man har mål om nasjonalt (40
prosent). Med fokus på økt matproduksjon, mål om fossilfri transport og landbruk innen 2030 og
industribedrifters egne planer om utslippskutt tilsier dette at utslippsmålet kan og må være mulig å nå.
Planen har som mål å være robust og holdbar over tid. Den gir derfor et generelt faktagrunnlag og
forklarer hvilke utfordringer og muligheter som finnes for klimagassreduksjon, karbonbinding og
energieffektivisering innenfor de fem kategoriene «næringsliv», «arealbruk, stedsutvikling og bygg»,
«transport», «forbruk, avfall og avløp» samt «landbruk». Det gis også eksempler på strategier innenfor
hver kategori. Endelige tiltak vil komme i fylkets klimabudsjett for 2020.
Flere kommuner i Østfold er i ferd med å rullere sine planer for klima og energi, blant dem Halden. Det
har derfor vært en samarbeidsprosess rundt kunnskapsinnhenting og medvirkning mellom Klima Østfold,
fylkeskommunen og de medvirkende kommunene. Det ble gjennomført et betydelig antall møter,
seminarer og workshops høsten 2018, der næringsliv, samfunnsutviklere, energiselskap, landbruk og
andre grupper har deltatt.

Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Konklusjon
Halden kommunes innspill til planen
Høringsutkastet for Regional plan for klima og energi setter ambisiøse, men nødvendige, mål for at
Østfold skal kunne oppfylle sin andel av Parisavtalen. At det er satt delmål innenfor de ulike kategoriene,
gjør det lettere å se hvor tiltak må settes inn. Delmålene som setter mål om en prosentvis nedgang i
energibruk eller klimagassutslipp, kan med fordel oppgi dagens nivå i planteksten for å få en bedre
forståelse av endringene som må til. F.eks. skal energibruken i bygg i Østfold reduseres med 10 % pr
innbygger i 2030, sammenlignet med 2016, men energibruken i 2016 er ikke oppgitt.
Planen dekker i stor grad alle temaer som kan ha betydning for klimagassreduksjon og
energieffektivisering. Bakgrunn for utvikling av klimagassutslipp i Østfold kunne vært utbrodert
ytterligere, men kapittelet gir likevel en enkel og oversiktlig forklaring av framskrevet utslipp og
historiske endringer.
Nivået på karbonbinding i skog og annen arealbruk beregnet av Miljødirektoratet kunne vært omtalt i
planen for å gi en indikasjon på hvor mye opptak i jord og skog må økes fram mot 2030.
Halden kommune mener at dette er et svært godt forslag til Regional plan for klima og energi. Sammen
med klimabudsjett integrert i økonomi- og styringssystem, vil dette være et utmerket verktøy i jobben mot
lavutslippssamfunnet. Vi vil takke for samarbeidet i forbindelse med kunnskapsinnhenting og
medvirkningsprosesser til nye klimaplaner i Østfold. Den regionale planen vil legge føringer for Haldens
nye Klima- og energiplan, og vår plan vil i stor grad bygge på samme kunnskapsgrunnlag.
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