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Høringssvar - Klimakur 2020 

Rapporten ”Klimakur 2020” vil danne et godt utgangspunkt for det videre arbeid med å redusere 
miljøutslipp. Difi ønsker fra sitt ståsted å komme med følgende synspunkter på rapportens 
innretning og funn: 

 

Sektorbaserte løsninger 
Rapporten har valgt å fokusere på sektorvise tiltaks- og virkemiddelanalyser. Vi tror det er 
korrekt primærtilnærming til dette brede området, men tror også at det er viktig å bringe inn 
tverrsektoriell tenking. Normalt vil en sektor ivareta den nødvendige optimalisering av effektivitet 
og redusere utslipp innen sitt område, mens kanskje de største utfordringene ligger å få til 
samarbeid av sektorene på tvers. Løsninger på tvers av tradisjonelle sektorer kan føre til 
reduserte utslipp og større effektivitet. I mange tilfeller vil et tiltak i en sektor gi gevinster i andre 
sektorer. For eksempel vil tilrettelegging og økt bruk av eLæring og videre utbygging av 
bredbånd kunne redusere behovet for reiser. Det kunne kanskje vært fokusert mer på dette i 
rapporten. 

 

Verktøy for å måle miljøutslipp og gevinster – som ivaretar effekter på tvers av 
landegrenser 
Det er behov for å få på plass omforente internasjonale standarder for måling av utslipp. Norge 
bør delta aktivt for å få etablert slike standarder, og selv bruke standardene når de kommer på 
plass. Siden klimakrisen er et globalt problem, bør standardene og ansvaret gå på tvers av 
landegrenser. Dersom rike land kan ”flytte” mye av sine utslipp til lavkostland, vil ikke 
klimakrisen løses. 

 

Helhetstenking 
Rapporten viser de utfordringer det ligger i å redusere utslippene til de nivåer som er bestemt. 
Rapporten viser med all tydelighet at det ikke vil være tilstrekkelig med noen enkle grep for å 
komme i mål. Det er viktig å fokusere på de største områdene for utslipp, men vi tror at det vil 
være nødvendig med mer gjennomgripende tiltak for å nå de mål som er satt. Selv mindre tiltak 
vil være av betydning for å redusere utslipp. 
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Svakheter med utslippsregnskapet 
 
Utslipp utenfor Norge 

Det norske utslippsregnskapet omfatter alle utslipp som skjer innenfor Norges grenser. I 
Klimakur 2020 er det tatt utgangspunkt i dette utslippsregnskapet. Det betyr blant annet at 
utslipp som følge av transport og handel mellom Norge og andre land ikke omfattes, verken 
utslipp i produksjonslandet for varer som importeres til Norge, eller utslipp i andre land som 
følge av bruk av varer produsert i Norge. 

Denne avgrensningen i utslippsregnskapet er uheldig. Mange tiltak som vil ha betydning for de 
globale utslippene innebærer kjøp av varer fra andre land. For eksempel blir biler, maskiner, it- 
og mobilutstyr i liten grad produsert i Norge, samtidig som tilvirking innebærer betydelige 
miljøutslipp. En reduksjon i forbruk av varer vil innebære betydelige reduksjoner i det globale 
utslippet, og er et tiltak hvor hele det norske samfunnet kan bidra. Denne type adferdsendring 
bør kunne måles i det norske klimaregnskapet.   

For offentlig sektor vil avgrensningen i utslippsregnskapet ha konsekvenser. Hvorfor skal 
offentlig sektor for eksempel bruke ressurser på å effektivisere datasentre i Norge, når tilvirking 
av komponentene til et datasenter skjer i utlandet og energien som kreves for drift er 
vannbasert? 

Dette er en grunnleggende svakhet med den metodiske tilnærming man har valgt i rapporten. 
Uten et mer helhetlig ansvar for utslippene, vil det bli svært vanskelig å møte de globale 
utfordringene vi står overfor. 

 

Energiproduksjon 
Norge skiller seg ut fra andre land ved at elektrisitet dekker 70 prosent av den stasjonære 
energibruken og ved at denne elektrisiteten i det vesentlige stammer fra fornybare kilder, særlig 
fra vannkraft. Klimagassutslippene fra norsk produksjon av kraft og varme for salg i markeder 
var i 2007 på 0,6 millioner tonn CO2. Dette utgjør én prosent av de nasjonale utslippene. 
Utslippene kommer i all hovedsak fra gasskraftverk og fjernvarmeproduksjon. 

I rapporten gir energieffektiviserende tiltak liten miljøeffekt. Så mye som mulig av 
overskuddsenergien bør kunne selges til utlandet, hvor man har mer CO2-krevende 
energiproduksjon. Samtidig vil energieffektivisering kunne redusere behov for import av mer 
forurensende energi i perioder med høyt forbruk. 

Det er en svakhet i modellen som ikke understøtter det faktum at dette er et globalt problem 
som krever globale løsninger. 

 

Bruk av ”smart”-teknologi 
Rapporten reflekterer i liten grad bruk av IT som verktøy for oppnå miljøgevinster. Rapporten 
“Smart 2020: Enabling the low carbon economy in the information age” er i dag et 
referansedokument innenfor OECD-området. Denne rapporten estimerer at ved bruk av IT kan 
man redusere de menneskeskapte utslippene med ca 15 %, globalt. Med spredt bosetning i et 
langstrakt land langt mot nord burde det være store potensialer for reduksjon av utslippene ved 
bruk av ”Smart” teknologi. 
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Transport 
Analysen viser at det er mulig å oppnå en samlet utslippsreduksjon på 3-4,5 millioner tonn CO2-
ekvialenter innen 2020. I Klimakur 2020 fokuseres det på tiltak som utbygging av miljøvennlig 
infrastruktur, overgang til bioetanol og økte avgifter.  

I rapporten “Smart 2020: Enabling the low carbon economy in the information age” vurderer 
man potensialet for reduksjon i utslipp gjennom bruk av IT. Logistikk (Smart logistics) omfatter 
både transport av varer og lagerbeholdning. Det estimeres i rapporten at ved optimalisering av 
logistikk kan man globalt redusere utslippene med 16 % innen transport. Viktige tiltak for å 
oppnå reduksjon av varer og tjenester er gjennom optimalisering av logistikknettverk, bedre 
verktøy for optimalisering av lagerbeholdning, bedre verktøy for ruteplanlegging, endret 
kjøreadferd og redusert emballasje. Det offentlige kan i stor grad påvirke og gjennomføre tiltak 
som vil kunne ha stor effekt her. 

Videre vil det å erstatte fysiske transport med e-tjenester, hjemmekontor, e-læring og 
videokonferanser kunne redusere transportbehovet. Offentlig sektor har en viktig rolle for å 
stimulere og tilrettelegge for løsninger innen dette området. 

 

Offentlig sektors rolle 
Offentlig sektor bør gå foran som et godt eksempel både som tilrettelegger, rolleskaper og som 
miljøbevisst virksomhet. Tiltak som kan være aktuelle for redusere offentlig sektors utslipp er 
økt bruk av hjemmekontor, e-læring og videokonferanser. Energieffektivisering av bygninger og 
datasentre er også viktige tiltak. Det offentlige kan også spille en viktig rolle ved å stimulere og 
tilrettelegge for bruk av smart teknologi. Frigivelse av data kan gi næringslivet økte muligheter til 
innovasjon og utvikling av mer miljøvennlige løsninger innen mange sektorer. 
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