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Innspill til høringsforslag «Regional plan for klima, energi og miljø» 
 
 
Gjøvikregionen ønsker å komme med innspill til «Regional plan for klima, energi og 
miljø».   
Generelt er dette en godt gjennomarbeidet utviklingsplan, og vi støtter hovedmålene i 
planen. Gjøvikregionens hovedinnspill er at:  
  
 Gjøvikregionen ønsker å legge til rette for omstilling av dagens bedrifter og næringsliv. 

Dette bør løftes opp i målsettingene i planen.    
 Gjøvikregionen mener at satsningsområdet innovasjon og næringsutvikling for grønn 

omstilling bør utvides og i større grad også vektlegge andre næringer enn 
bioøkonomi.  

 Gjøvikregionen mener at satsningsområdet omstilling til og bruk av fornybar energi 
må støtte behovet for omstilling mer generelt, ikke kun omstilling til og bruk av 
fornybar energi.  

 Det er viktig at den regionale planen legger opp til at kommunene beholder lokal 
frihet i kommunenes arealbruk og muligheter til å etabler boligområder eller områder 
for næring, innenfor handlingsrommet gitt i plan- og bygningsloven. 

 Vi ønsker å løfte fram at Gjøvikregionen og Innlandet har sterke kompetansemiljø på 
trebygg.  

 Vi ønsker å styrke felles innsats for å sikre rent drikkevann fra Mjøsa.  
 Fylkeskommunen bør være pådriver opp imot nasjonale myndigheter, Statnett og 

Elvia, slik at tilgangen til og infrastrukturen for kraft i Innlandet blir prioritert.    
 
 Satsningsområde 1 Innovasjon og næringsutvikling for grønn omstilling:  
Del 5.1 av handlingsprogrammet bør i større grad vektlegge innovasjon og 
næringsomstilling også utenfor bioøkonomi sektoren. Det bør også belyses hvordan man 
kan benytte forskningsmiljøene i Innlandet for å oppnå dette.  
 
Under satsningsområde 1 Innovasjon og næringsutvikling for grønn omstilling i Innlandet 
kan man også tydeliggjøre en rød tråd fra den Regional plan for verdiskaping i Oppland 
fram til 2030. Her finner vi elementer man kunne knyttet til utvikling av bærekraftige 
arbeidsplasser som også er relevant for den Regionale planen for klima, energi og miljø.  
Gjøvikregionen og Innlandet har sterke kompetansemiljø på trebygg, blant annet på 
NTNU. Dette bør synliggjøres i planen.  
 
Vedrørende kommentar om komplette verdikjeder på side 17, foreslår vi at det slås fast 
muligheten for å utvikle lengre verdikjeder og øke verdiskapingen av skogbruket.   
Et mer bærekraftig jordbruk forutsetter å ta i bruk forskning og høyteknologi. Eksempler 
på viktige aktører i vår region som ikke er nevnt i planen er NIBIO på Østre Toten og 
SINTEF på Raufoss.   
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Delmål 2.1 klima: Planen bør bedre redegjøre for bakgrunnen for det målet som er satt. 
Klima 2.1 delmål 1. Vi viser til Innlandsstatistikk, som fastslår at største utslipp fra 
jordbruk, reiseliv og veitrafikk. Planen må i større grad tydeliggjøre konsekvensene av å gå 
ned 55%. I utkastet benyttes 55% med referanseår 1990 til 2030, mens det ellers er 
vedtatt halvering med referanse 2018.   
 
Delmål 2.2 energi: Vedrørende Punkt 2.2 Energi vil vi spille inn at dette gjelder to 
forskjellige ting. Det er et mål i seg selv at energiproduksjonen må øke. Dette målet bør 
vurderes tallfestet. Under punkt 3 foreslår vi at det tydeliggjøres at dette ikke kun 
distribusjonsnett, men et samlet nett; legge til transmisjonsnett og regionalnett.  
 
Satsningsområde 3. 4 klimatilpasning: jordbruket og skogbruket er viktige næringer i 
fylket, disse vil også kan ha behov for klimatilpasning. Som eksempel kan endringer i 
temperatur og fuktighet nevnes som aktuelle problemområder.    
 
Satsningsområde 3.2 Arealbruk: Under overskriften «Arealer er under press» (side 19) vil 
vi bemerke at Innlandet ikke har mangel på areal.  Ifølge Innlandsstatistikk er 1,76% av 
arealet bebygd, noe som er under landsgjennomsnittet.  · Det er viktig at den regionale 
planen legger opp til at kommunene beholder lokal frihet i kommunenes arealbruk og 
muligheter til å etabler boligområder eller områder for næring, innenfor 
handlingsrommet gitt i plan- og bygningsloven. Videre vil vi bemerke at tiltak 2.6 
lokalisering av fritidsboliger bør nyanseres.    
 
Satsningsområde 5: natur- og kulturmiljø og naturmangfold. Mjøsa er kun kort nevnt. Vi 
ønsker å synliggjøre viktigheten av rent drikkevann, og det bør komme tydeligere frem at 
det finnes en rekke utfordringer knyttet til å sikre Mjøsa som drikkevannskilde. Strategi 
5.5 bør styrkes, og nevne kompetansemiljøer i Innlandet. Selv om Oppdrag Mjøsa allerede 
er nevnt i tiltak 5.5.2 trengs det fortsatt sterk felles innsats på dette området.  
 
Satsningsområde 6 er omstilling til og bruk av fornybar energi. Vi må støtte behovet for 
omstilling også utenom omstilling til og bruk av fornybar energi.   
 
Vedrørende tiltak 6.2.3. om å etablere regionale energirådgivertjenester i regionene. 
Dette mener Gjøvikregionen er positivt, men forutsetter at det medfølger finansiering fra 
fylkeskommunen.  
 
Vedrørende tiltak 6.3 mener Gjøvikregionen at fylkeskommunene bør lede 
påvirkningsarbeidet overfor nasjonale myndigheter, og ikke overlate pådriverrollen til 
energiselskapene. Vi foreslår at det i tillegg til 6.3.1 legges til et tiltak om at 
fylkeskommunen skal være pådriver opp imot nasjonale myndigheter, Statnett og Elvia, 
slik at tilgangen til og infrastrukturen for kraft i Innlandet blir prioritert.    
 
Del 5.7 av planen (temaovergripende tiltak) bør synliggjøre hvordan fylkeskommunen skal 
nyttiggjøre FOU og kompetanse miljøene i fylket, både som kompetansesenter og i FOU 
prosjekter.   
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 Kulepunkt 2: Kan være å ha som målsetning at fylkeskommunen oppretter en eller 
flere kombinerte stillinger på doktorgradsnivå (offentlig PhD) i samarbeid med 
NTNU.  

 Kulepunkt 3: Under overskriften Øke kompetansen bør det fortelles hvordan vil 
man videreutvikle FOU innen byggfag generelt, med spesiell vekt på bruk av tre i 
bygg.  

 Under overskriften delta i nasjonale og internasjonale forsknings- og 
utviklingsprosjekter vil vi utfordre fylkeskommunen til å i større grad benytte 
NTNU og FOU miljøene i Gjøvikregionen.   

 
  
Vi takker for muligheten til å gi innspill, og ser fram til videre samarbeid.  
 
 


