
Komite for kultur og miljø 
 
Sak 046/12 Overordnet strategi fornybar energi og miljøteknologi 
   
Fylkesrådets innstilling til vedtak: 
 
Fylkestinget gir sin tilslutning til at det etableres en overordnet strategi for fornybar energi og 
miljøteknologi i Nordland. Strategien skal være retningsgivende i forhold til disponering av 
personellmessige og økonomiske ressurser i denne sektoren i Nordland fylkeskommune. 
 
Strategien skal fokusere på følgende hovedsatsingsområder og følge de vurderinger som er 
beskrevet i saken: 
 
Satsingsområder for fornybar energi og miljøteknologi i Nordland: 

• Leverandørutvikling innenfor fornybar energi og miljøteknologi  

• Realisere ressurspotensialet for produksjon av ny fornybar energi 

• Legge til rette for industrielle energiklynger og testing av miljøteknologi 

• FoU, utdanning og kompetanseutvikling 
 
 
Overordnet politisk og administrativt fokus: 

• Tydeliggjøre og kommunisere fylkeskommunens mål og strategier til samarbeidspartnere, 
kraftselskaper og andre sentrale aktører i sektoren. 

• Være aktive i forhold til høringsinnspill på sentrale meldinger fra regjeringen, som 
nettmeldingen, klimameldingen og etter hvert energimeldingen. Sikre viktige regionale 
interesser i utformingen av en langsiktig nasjonal energipolitikk. 

 
 
 
Fra komiteens behandling: 
 

Torill Ø. Hanssen, FrP,  fremmet på vegne av FrP, Høyre, Sp og Venstre følgende forslag 
til endring under satsingsområder for fornybar energi og miljøteknologi i Nordland: 
 
Kulepunkt 1. 
Leverandørutvikling innenfor fornybar energi og miljøteknologi, eksempelvis vannkraft, 
vindkraft og bioenergi. 
 
Kulepunkt 3. 
Legge til rette for industrielle energiklynger og testing av miljøteknologi, samt 
energikrevende virksomheter slik at man utnytter allerede utbygd kraft til bruk i 
kraftforedlende virksomheter lokalt og regionalt. 
 
Votering: 
 
Fylkesrådets innstilling med endringsforslag fra FrP, Høyre, Sp og Venstre enstemmig 
vedtatt. 



 
Komiteen rår fylkestinget til å fatte følgende: 
 

Vedtak 
 
Fylkestinget gir sin tilslutning til at det etableres en overordnet strategi for fornybar energi og 
miljøteknologi i Nordland. Strategien skal være retningsgivende i forhold til disponering av 
personellmessige og økonomiske ressurser i denne sektoren i Nordland fylkeskommune. 
 
Strategien skal fokusere på følgende hovedsatsingsområder og følge de vurderinger som er 
beskrevet i saken: 
 
Satsingsområder for fornybar energi og miljøteknologi i Nordland: 

• Leverandørutvikling innenfor fornybar energi og miljøteknologi , eksempelvis vannkraft, 
vindkraft og bioenergi 

• Realisere ressurspotensialet for produksjon av ny fornybar energi 

• Legge til rette for industrielle energiklynger og testing av miljøteknologi, samt 
energikrevende virksomheter slik at man utnytter allerede utbygd kraft til bruk i 
kraftforedlende virksomheter lokalt og regionalt 

• FoU, utdanning og kompetanseutvikling 
 
 
Overordnet politisk og administrativt fokus: 

• Tydeliggjøre og kommunisere fylkeskommunens mål og strategier til samarbeidspartnere, 
kraftselskaper og andre sentrale aktører i sektoren. 

• Være aktive i forhold til høringsinnspill på sentrale meldinger fra regjeringen, som 
nettmeldingen, klimameldingen og etter hvert energimeldingen. Sikre viktige regionale 
interesser i utformingen av en langsiktig nasjonal energipolitikk. 
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