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Ridmannens forslag til vedtak:
Planutvalget i Namdalseid vedtar rådmannens forslag til uttalel se til NOU 2006:18
"Et klimavennlig NOT^^"

-

Behandiing i Pianutvalget 25.01.2007:
Forslag fra Tej e Stene, SV,til tilfoyelse fsr siste avsniti i rådmannens forslag til uttalelse:

Distrikts-Norge er avhengig av en godt utbygd og mj~jsvennligtransportsektor. Satsing pA
bmk og produksjon av biodrivstoff i distriktene vil derfor vme et viktig bidrag til A redusere
utslipp av klimagassen C 0 2 , Namdalseid kommune ser fram til at nasjonale myndigheter
legger til rette for etablering av p d u k s j ~ nog bruk av biodrivstoff ogsh i utkant-Norge.

Namdalsregionm har godt forutsetainger for å bidra med ristoff til slik produksjon.
Regionen har ogsH infiastniktirr som er egnet med t anke på mmport av råstoff og ferdige
produkter. Namdalseid kommune mener derfor det er både naturlig og viktig at nasjonale
my ndjgheter ini tierer satsing p i produksjon av biodrivstoff i Narndalsregionen.

-

Vedtak f Planutvalget 25.01.2007:
Rådmmens forslag med forslag til tillegg fra Terje Stene enstemmig vedtatt som
kommunens uttalelse til NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge7'.
Utialelsen lyder d m e d :

Smi og store l o k a l s a m h verden over erfarer nå konsekvensene av en pågående
forurensning av j ordkiodens arnosfære. Denne menneskeskapte utviklingen hever nå
menneskeskapte tiltak p i blde globalt, nasjonaIt og Iokait nivå. Milsettingen er nå å fl
etablert raske, effektive og mdvendige utslippsreduksjoner.
Det globale perspektivet behandles kontinuerlig av det intemasjonale klimapanelet IPCC.
IPCC er FNs organ om temaet og disse har framlagt 3 tidligere fagrapporter m emnet og vi l
framlegge en ny konsensusrappott vken 2007,Det er allerede signaler som tyder på at
prognosene for framtiden vi1 bli ytterligere forverret, og at behovet for nadvendige
utslippsreduksjoner vil -omme
enda tydeligert gjennom 1PCC's rapporter vhen 2007,

Larutsl ippsutvdget ble oppnevnt av Bmdwikregjeriagm i 2005 og resultat& av utvalgets
arbeid bla fram lagt for Mitjavernminister Helene B j m q i oktober 2006.UWaJgets mandat
var i utrede hvordan Norge ~ M ~ I2050
I
kunne redusere sine klimagassutslippmed 5 0-80% i
forhold til dagens aivk Utvalgets hovedkonklusjon er at dmne utslippsreduksjom er b u e
nadvendig, gjtmi~mferbartebusk Sett og ikke mulig dyr. Norge k m uten vesentlige
forsakelser bli et klimavennlig land innen midten av detie Arhundre.
1PCCs materiale gn m a get for Kyotoprotokolleo som er mtikert av og& Norge. Det er
av stor betydning at Norge opp&Uer de forpliktelser som de har phtatt seg for tidsperioden
200f4-2012.Miijmmdeparternmtet i Norge har i internasjonale kanfermser markert m aktiv
rolle. Dette internasjonale engasjementet m8 fortsette og &Iges opp med at det vedtas
ambisirast nasjonale utslippsmsl også for de ettddgende tidsprioder.

P å det nasjonale planet er lavutslippsu~algetsarbeid et godt g u d a g for landets ti) tak med ii
redusere utslippene av klimagassa til atmosfæren. Norge har u ~ k l estore
t
rikdommer
gjennom utviklingen av de fossile ressursene under kontincntaldcke1en. Målsettinger om
store utslippsrgduksjoner er derfor naturlig pA grunn av at denne ressunuhyitelsen har bidratt
ti l dagens utslippmivi og som nå m4 sakes redusert. D m finansielle situasjonen gir en
gylden mulighet til sterk satsing pA forskning og utvikling i samsvar med tiiddimgene &a
lavutslippsutvalget.
Uwalgets konklusjoner baserer seg pH teknologiske Imninger som forutsettes iverksatt
innenfor de miljmrer og sektorer som har de starste u t s l i ~ av
e klmagasser i dag. Dette er
petroleumsvirksomheten, prosessindustrien og trzuispw&ektoren. Disse tre sektorene
representerer ovcr % av de totale utstippene og det synes rasjonelt å fokusere p3 disse
sektorene. Dene er en kostnadseffektiv fiamgmgsniåte og som forventes A gi raske og gode
resultat.
Utvalget bar oppwnmcrt sin s M t e g i i 15 forslag til tiltak. Tiltakene priorit m de nevnte 3
sektorene, men medtar ogs8 t a a m e oppvarming og jordbrukssektoren/deponies. Flere av
tiltakene vil ha betydning for lakaisamfunnene.De framtidige lokale endringene bm i
hovedsak initieres gjennom nye rammevikårpil nasjonalt n i d
Det er positivt at utvalget sigdiserer at utslippsrduksjonene kan oppnb gjennom
tehologisk uhrikling og forshing. Det a derfor vikbg at regjeringen raskt tiiretielegger for
en kraftfull endring av forholdene innenfor alle aktuelle sektorer. TidsW r e n er en viktig
ingdiais, og Namdalseid kommune ønsker at de sektorvise planene iverksenes snarest
mulig.

OgsB lokale aktiviteter kan rnedfme utslippsreduksjoner. U t fordringene far lokalsamfunn og
menigmotno er relativt madmte a m o m utvalgets arbeid. Disse forventes aktivisert
gj ennom landsodattende klimakrunpanjer samt indirekte via rammeendringn.Denne
strategien synes riktig for å s h en statlig styring av arbeidd samt for A sihe legitimitet og
forankring av tiltakene på lokalt niv& Statens ressurser kan gi gnudag for bhde en nasjonal,
regional og lokal satsing som gir reelIe endringa. Sveriges behandling av saken fra
Riksdagsvedtak i 2002 og det etteriklgende arbeid kan vare en inspirasjon.
Namdalseid kommune støtter myndighetenes arbeid med 4 iverksette Iisdvendige tiItak. Dette
uttrykkes p4 vegne av v&rt lokalsamfunnog W e minst p&vegne av kommende generasjonw.
Distrikts-Norge er avhengig av en godt utbygd og milj0 v d g transportsektor. Satsing på
bruk og produksjon av biodrivstoff i dismene vil d d o r være et viktig bidrag til å redusere
utslipp av klimagassen C02.Namdalseid kommune ser fram til at nacjonde myndigheter
legger til rette for etabIaing av produhjon og bruk av biodrivstoff og& i utkant-Norge.

Vedlegg:
Brev fra Mifjsvemdeparternentetav 27.1 1.O6
NOU 2006:18 "Et klimavmlig Norge" -
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Andre saksdokumenter:
ingen

Faktiske forhold:
M i l j e v m e t h glennom sin utleggelse av 27.1 1.2006 bedt om uttalelse til NOU
2006:18 " Et klimavennlig Norge". Planutvalget i Namdalseid behandlet temaei wrn
onenteringssak i utvalgsmate den 6.12.2006.Planutvalgsmedlemmene ansket etter dette
abonnement pa klimaforskerne. tidsskrift C i w n e . Dette er effektuert.
Vutderingllssningsforslag:
Namdalseid kommune har giennomgiilt utredningen fra Lavutslippsutvaiget og m k e r A
uttale:

UITALELSE TIL NOU 2006:18 "ET KLIMAVENNLIG NORGE"
Små o g store lokdcamfunn verden ovex erfarer nå konsekvensene av en pagaende
forurensning av jordklodens atmosfzre. Denne menneskeskapte utviklingen krever n&
menneskeskapte tiltak p%bide globalt, nasjonalt og lokalt niv8. Målsettingen er nå å fa
etablert raske, effektive og nadvendige utsIigpsreduksjoner.

Det globale perspektivet behandles kontinuerlig av det internasjonalt klimapanelet IPCC.
IPCC er FNs organ om temaet og disse har framlagt 3 tidligere fagrappotter om emnet og vil
framlegge en ny konsensusrapport vhen 2007.Det er allerade signaler som tyder pil at
prognosene for framtiden vil bli ytterligere forverret, og at behovet for nsduendige
utslippsreduksjaner vi1 framkomme enda tydeligere gjennom IPCC's rapporter v Aren 2007.

Lavutslippsurvalget ble oppnevnt av Bondevikregjeringen i 2005 og resultatet av utvalgets
arbeid ble framlagt for Miljmemminister Helene Bjemy i oktober 2006. Utvalgets mandat
var A utrede hvordan Norge innen 2050 kunne redusere sine klimagassutslipp med 50-80 % i
forhold til dagens nivå Utvalgets hovedkonklusjon er at denne utslippsreduksjonen er bade
mdvendig, gjennamfsrbar tekaisk sett og ikke umulig dyr. Norge km uten vesentlige
forsakelser bl i et klimavennlig land innen midten av dene århundre.
IPCCs materiale ga grunniaget for Kyotoprotokollen som er ratifisert av også Norge. Det er
av stor betydning at Norge oppfyller de forpliktelser som de har patatt seg for tidsperioden
2008-2012. Miljaverndepartementet i Norge har i intanasjonale konferanser mskert en akriv
rolle. Dette internasjonale engasjementet rna fortsette og fslges opp med at det vedtas
ambisisse nasjonale utslippsrnhl ogsh for d e etterfalgende tidsperioder.

P% det nasjonale planet er ~a~tslippsutvalgets
arbeid ut godt grunnlag for landets tiltak m 4 4
redusere utslippene av klimagasser til atmosfæren. Norge har utviklet storc &~3omrner
gjennom utviklingen av de fossile ressursene under konthentalsokbIen. Matsettinger om
storc utslippsreduksjoner er derfor naturlig p%gnwi av at derme ressursutnyttelseri har bi dratt

til dagens urslippsnivå og som n i må sakes redusert. ilen finansieile situasjonen gir en ~ l l d e n
muii ghet ti l sterk satsing på farsbing og utvikling i samsvar m d tilrådmgene fra
laiutslippsutrralget.

t'tvalgets konkhsjoner baseret seg p%teknologiske bsninger som forutsettes iverksatt
innenfor de miljeer og sektorer som bar de stsrste utslippene av klimagassm i dag. Dette er
petroleumsvirksornhetm,prosessindustrien og transportsektoren.Disse b e sektorene
representerer over '/c av de totale utslippene og det spes rasjonelt A fokusere p4 disse
seklorenc. Dette er en kostnadseffektiv frmgangsmhte og som forventes A gi raske o g gode
resultat.

Uivdget bar oppsummert sin strategi i 15 forslag til tiltak. Tiltakene prioriterer de nemte 3
sektorene, men medtar også temaene oppvarming og jordbnikssektaren/ deponier. Flere av
tiltakene vil ha betydnuig for lokalsamfunnene. De Bamtidige lokale endringene bar i
hovedsak ini tieres gjennom nye rammwikh pa nasjonalt nivå.

Det er posjtivt at utvalget signaliserer at utslippsreduksjonene kan oppnås gjennom
teknologisk utvikling og forsloiirig. Det er derfor viktig at regjeringen raskt tilrettelegger for
en kraftfull endring av forholdene h e n f o r alle akhielle sektorer. Tidsfaktoren er en viktig
ingrediens, og Namdalseid kommune msker at de sektorvise planene iverksettes snarest
mulig.
Ogsh lokal e aktiviteter kan medfare utslippsreduksjoner. Utfordringene for lokalsamfunn og
meni pm er relalivi moderate gj ennom utvalgets arbeid, Disse forventes aktiviseri gj mnom
landsomfattende kiirnakampanjer samt indirekte via rammeendringer. Denne strategien synes
riktig for å sihe en statlig styring av arbeidet samt for h sikre legitimitet og foradaing av
tiltakene p& lokalt niv8. Statens ressurser kan gi gmnnIag for b u e en nasjonal, regional og
lokal satsing som gir reelle endringe. Sveriges behandhg av sakm fra fiksdagsvedtak i
2002 og det etterblende arbeid kan vsirre en inspirasjon.

Namdalseid kommune stortter myndighetenes arbeid med å iverksette wdvendige tiltak, Dette
uttrykkes pa vegne av vårt lokalsamfunn og ikke minst pa vegne av kommende generasjoner.

Namdalseid kommune er positiv ti1 å iverksette de mdvmdige lokaie tiltak når de nye
sektarplanene er klare. Det kan også nevnes at kommunen skal implementere miljeledelse i
egen forvaltning, at det er vedtatt et prosjekt for b æ r e m g urnikling i Namdalseid sentrum,
at mergiforbnlket i kommunale bygninger skal s~keskontinuerlig redusert samt at
energikildene skal snlkes faset mrertil fornybare ressurser. Kommunen stmer ogs%
lavutslippsutvaigets fareslbtte Klimavetikampanje.

