
 
 
Høringsuttalelse Regional plan for energi, klima og miljø i Innlandet 
 

Klosser Innovasjon oversender en høringsuttalelse på Regional plan for energi, klima og miljø i Innlandet. Vårt viktigste 
innspill er at planen må gjennomarbeides for å inkludere en offensiv, konkret og koordinert fornybar energipolitikk som 
legger til rette for grønn industrivekst.  

Industrien i Innlandet har et stort vekstpotensial. I Kongsvingerregionen hvor Klosser Innovasjon sammen med 
industriklyngen 7sterke har foretatt en kartlegging av fremtidige vekst og energibehov, er det et potensial for en 
dobling av omsetningen inn mot 2030. Mye av denne omsetningsøkningen er eksportrettet og energieffektiv og i 
henhold til regjeringens ambisjoner for vekst i fastlandsindustrien. Industrivekst betyr økt produksjon, som ut fra 
dagens produksjonslogikk vil kreve en svært mye høyere strømforbruk og effektbehov enn i dag. Flere bedrifter skal 
også omstille fra gass/olje som energikilde til karbonfri produksjon. Samtidig vil langtransporten omlegges fra fossil til 
elektrisk og kreve en ladeinfrastruktur og mer energi. I tillegg arbeides det aktivt for etablering av nye industribedrifter 
med stort kraftbehov, og høyt verdiskapningspotensiale. Nå er verken distribusjonsnettet (effekt) eller strømtilgangen 
tilstrekkelig til å dekke fremtidens behov. Innlandet satser tungt innenfor bioindustrien med klyngene NCE Heidner 
Biocluster og Norwegian Wood Cluster. For å kunne realisere planlagt vekst er det også her helt avgjørende å kunne 
dekke kraftbehovet. 

Der er derfor avgjørende at man i Regional plan for energi, klima og miljø i Innlandet definerer tiltak og strategier som 
underbygger potensialet i grønn industrivekst i Innlandet. 

Basert på dette har vi følgende innspill: 

1. Planen må i større grad synliggjøre behovet for å fleksibel utnyttelse av energiinfrastrukturen (innenfor et 
næringsområde eller en definert geografi). I dette vil lokal produksjon av kraft, smart styring av energiforbruket i 
enkeltbedrifter og på tvers av bedrifter være viktige innsatsfaktorer. Det er her avgjørende at energiselskap og 
nettleverandører er med å tilrettelegge for en slik fleksibilitet. Ved siden av redusert strømforbruk og effektbehov i 
enkeltbedrifter vil dette bidra både til å sikre eksisterende industri kraft til sin vekst og sikre at nye bedrifter har en 
forutsigbar mulighet til å koble seg på kraftforsyningen og skalere sin virksomhet. 

2. Planen må enda tydeligere poengtere behovet for utbygging av mer bærekraftig og fornybar energi, og knytte dette 
til muligheten for etablering og skalering av grønn industri. 

3. Det må legges til rette for at lokalprodusert energi skal kunne benyttes lokalt. Lokale inngrep skaper lokal 
verdiskapning og mindre tap i overføringsnettet. 

4. Planen må i større grad tydeliggjøre en ambisjon om at nye industriområder skal ha en strategi for intern utnyttelse 
av energi, og at energileverandører og distribusjonsaktører (Elvia/Statnett) skal bidra til å legge til rette for dette 
(Smart grid). 

5. Det må synliggjøres et behov for å styrke overføringsnettet til regioner med høy industritetthet, som i neste omgang 
sikrer muligheten for vekst i eksisterende industri og etablering av ny industri. 

6. Planen må synliggjøre behovet for å gjennomføre forskning innenfor utvikling av smarte energisamfunn/smarte mini-
grids og fornybar energi mm. Dette for å skape økt kunnskap om hvordan Innlandet kan skape ny energi, og utvikle 
smarte energisamfunn til det beste for lokal og nasjonal industriell verdiskapning. 
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