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Uttale til forslag til Kommunedelplan for Klima og energi 2021-2030 Haugesund kommune - Rogaland fylke
Vi viser til deres brev datert 12.05.2021 vedrørende ovennevnte planarbeid.
Det fremgår av mottatt planforslag at hovedmålet er at «Kommunen skal fram mot 2030
kutte klimagassutslippene med minimum 55 prosent, sammenlignet med referanseåret
1990». Videre opplyses det at «Veitransport, sjøtransport og annen mobil forbrenning
utgjør til sammen 76,95 prosent av det totale utslippet i Haugesund kommune
(76,3 ktCO2-e). Dette gjør at begrensning i utslipp fra transportsektoren og endring av
reisevaner, spesielt i utførelsen av korte reiser, til de viktigste tiltakene Haugesund
kommune og dens innbyggere kan gjøre for å nå kommunens vedtatte klimamål».
Kommunen har i handlingsplanen listet opp delmål og tiltak for å nå det overordnede målet.
Et av disse delmålene er å «Redusere klimagassutslipp fra skip i havn med 100 prosent
innen 2030». Tiltak som er beskrevet for å nå dette målet er å «etablere landstrøm i
havneanlegg i Haugesund kommune», samt at «Kommunen skal være en pådriver for
etablering av tilstrekkelig infrastruktur for landstrøm gjennom sitt eierskap i Karmsund
havn».
Det overordnede målet for Nasjonal transportplan 2022-2033 er et effektivt, miljøvennlig og
trygt transportsystem innen 2050. Et av fem delmål er å Bidra til oppfyllelse av Norges
klima- og miljømål. Det fremgår videre av NTP 2022-2033 at regjeringens målsetting er å
halvere utslippene av klimagasser fra transportsektoren innen 2030 med bl.a. å legge til
rette for utvikling av null- og lavutslippsløsninger i transportsektoren. Elektrifisering innen
sjøtransporten og utbygging av anlegg for landstrøm er tiltak som bidrar til å redusere
utslipp.
I de statlige planretningslinjene fremgår det under punkt 4.2 ”Utbyggingsmønster og
transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik at transportbehovet
kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Videre fremgår det i punkt 4.6 ”Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet
for næringstransport må vektlegges i planleggingen. Virksomheter for godstransport bør
lokaliseres med god tilgjengelighet til jernbane, havn eller hovedvegnett”.
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I de Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vil Kystverket særlig
trekke frem følgende forventning «Det er et nasjonalt mål at en større andel av
godstransporten skjer på sjø og jernbane. Det er viktig at egnede arealer til effektive
logistikknutepunkter som godsterminaler og havner avklares i plan, gjennom samarbeid
mellom kommuner og statlige fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken inngår i disse
avklaringene. Virksomheter som skaper tungtransport har behov for god tilgjengelighet til
jernbane, havner og/eller hovedvegnett». Sjøtransportens konkurransefortrinn er å tilby
effektiv og sikker godstransport i større enheter, i hovedsak for å dekke næringslivets
behov, med liten negativ miljøpåvirkning.
Det forventes vekst i havnæringene og sjøtransporten fremover, samtidig som det
forventes økte effekter av klimaendringer. Prioriteringer framover må ta høyde for både
klimatilpassing, reduksjon av klimagassutslipp, utvikling av kunnskapsgrunnlag og
virkemidler, og evne til å ta i bruk ny teknologi. Vi regner med at kommunen og Karmsund
havn samarbeider om å komme frem til gode lokale løsninger fremover.
Med hilsen
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avdelingsleder
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