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Innspill til Høringsutkast til planprogram for rullering av Klimaplan for
Hordaland 2010-2020
Naturvernforbundet Hordaland har mottatt og lest Hordaland Fylkeskommunes forslag til
høyringsutkast til Planprogram for rullering av klimaplan for Hordaland 2010 – 2020. Vi har
følgende innspill knyttet til planprogrammet:
GENERELT
Utkastet til planprogrammet virker generelt gjennomarbeidet og godt. Vi synes også at den
forrige Klimaplanen for Hordaland var et solid stykke arbeid, med viktige mål og strategier.
Samtidig frykter vi at spennet mellom mål og ambisjoner på den ene siden, og de konkrete
foreslåtte og iverksatte tiltakene er stort.
For Naturvernforbundet Hordaland er det viktig at ikke løsningen blir å redusere på
ambisjonene, men å øke innsatsen for å nå målene. Vi er også opptatt av at planprogrammet
sikrer en Klimaplan som er overordnet andre fylkesplaner fordi den omhandler noe så viktig
som vårt fremtidige livsgrunnlag.
MÅL, DELMÅL OG STRATEGIER
Naturvernforbundet Hordaland er usikre på om Klimaplanen vil styrkes gjennom at antallet
delmål reduseres, som det foreslås i planprogramforslaget. Fordi planen har en lang
tidshorisont er det naturlig at planens strategier og delmål er omfattende. Vi foreslår heller at
det i planarbeidet jobbes med en tydeligere prioritering av målsetninger på kort og lang sikt.
Dette vil gjøre det lettere å prioritere tiltak i handlingsplanen som rulleres årlig. Vi mener
imidlertid at delmålene kan gjøres noe mer operative, slik at de legger føringer på hvilke tiltak
som må iverksettes for å oppnå de resultatene som ønskes.
HORDALAND FYLKESKOMMUNES ROLLE
Hordaland fylkeskommune har ansvar for viktige områder i klimapolitikken som regional
utvikling, opplæring, kollektivtransport, veier, bygninger og som tilrettelegger for økt
næringslivsutvikling, naturverdier og kultur.
I Klimaplanen for Hordaland har fylkeskommunen spesielt på tiltak i byggsektoren spesifisert
tydelig hvilke delmål som skal gjelde for fylkeskommunens egen bygningsmasse. Dette er
positivt, og Naturvernforbundet Hordaland mener at det vil være positivt om Hordaland
fylkeskommune følger opp med tilsvarende konkrete mål også innen andre sektorer der dere
har betydelig handlingsrom og myndighet. Dette gjelder særlig for utvikling av
kollektivtilbudet og tilrettelegger for gående, syklende og kollektivreisende samtidig som
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klimaskadelige veibygging må begrenses. Vi foreslår også at klimaplanen bør støtte en
videreutvikling av Regionalt utviklingsprogram slik at framtidig økonomisk støtte bare gis til
virksomheter som fremmer lavutslippsløsninger og bidrar til en bærekraftig utvikling. Et mer
konkret forslag til hvordan dette kan gjøres, er sendt til Regional næringsplan for Hordaland
fylkeskommune.
I Klimaplanen til Akershus fylkeskommune avsluttes alle tema med å definere tiltak og
ansvarsområder for både stat, fylkeskommune, kommuner og næringsliv. Dette viser godt
hvordan mulighetsrommet til de ulike aktørene kan benyttes bedre og kan også være nyttig å
gjøre klarere i ny Klimaplan for Hordaland.
ENERGI SOM HOVEDTEMA
Hovedmålet og temaet knyttet til energi i planen er utfordrende. Naturvernforbundet
Hordaland har så langt ikke sett at ny fornybar energiproduksjon fortrenger fossil
energiforbruk i et raskt nok tempo. Økt fornybarenergiproduksjon kan like godt svekke
lønnsomhet for energieffektivisering. Samtidig medfører det økt press på Hordalandsnaturen.
Vi er positive til at disse sidene ved energitemaet belyses og knyttes tettere til Klimaplanen,
spesielt etter innføringen av det grønne sertifikatmarkedet. Samtidig burde Klimaplanen også
bedre vurdere og vekte det enorme tap av på naturverdier og naturmangfold som fornybar
energiproduksjon medfører. Planprosessen og utviklingen av dette temaet i Klimaplanen må
ikke bidra til å ytterligere belaste Hordalandsnaturen. En løsning på sikt kan være å utvide
Klimaplanen til en regional klima- og bærekraftig naturbruksplan, som også kan ivareta
fylkets naturverdier, landskap og naturmangfold.
PLANPROSESS OG ORGANISERING
Naturvernforbundet Hordaland ønsker en forpliktende Klimaplan for Hordaland som legger
føringer på politiske og administrative vedtak i alle saker som har klimakonsekvenser i fylket,
og som samtidig bidrar til at klimaarbeid prioriteres høyere.
Vi mener at planprosessen kan bidra til og vise behovet for nødvendige politiske endringer
både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette vil i så fall bidra til å øke den regionale
Klimaplanens relevans og bidra til at flere av klimamålene nås.
Som forrige gang er vi positiv til å bistå Hordaland fylkeskommune i arbeidet med
Klimaplanen for Hordaland.
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