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Oslo, 09.12.2016 

Høringsuttalelse fra Greenpeace: Klimaloven må ha tenner 

Stortinget ba om en klimalov, men fikk forslag til en uforpliktende grønnvasking 
av regjeringens politikk. Om en klimalov skal gi mening må den bidra til å kutte 
utslippene i tråd med løftene og avtalene som blir inngått, og fungere som en 
gjennomføring av Parisavtalen, klimakonvensjonen og framtidige generasjoners 
rettigheter gjennom Grunnlovens miljøparagaf på klimaområdet. 

Greenpeace mener klimaloven er en god anledning til å lovfeste målene Norge 
har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen, inkludert målet om å stabilisere 
klimaendringene innen 2 grader og nærmest mulig 1,5 graders oppvarming. Det 
må også framkomme tydelig at virkemidlene som er vedtatt hittil, inkludert 
norske innmeldinger til Parisavtalen, ikke er tilstrekkelig til å nå disse målene.  

Loven må også reflektere Parisavtalens mekanismer og avtalen om 
rapportering og innstramming av målene minst hvert 5. år. Klimaloven bør også 
inkludere norske klimagassutslipp gjennom eksport av olje og gass, 
internasjonal flytrafikk, transport og skipsfart, samt import av varer og mat fra 
andre land. 

Norsk klimapolitikk har vært preget av at politikerne vedtar målsettinger og 
virkemidler løsrevet fra hverandre uten å vurdere om utslippskuttene står i stil 
med målene. Resultatet har vært at utslippene gjennom de siste 20 årene har 
økt og at inngåtte forpliktelser ikke blir møtt.  

En klimalov med et system for årlige og oppdaterte klimagassbudsjetter for hver 
enkelt sektor, sammen med en avklart metode for å klimavurdere både 
statsbudsjetter og større tiltak, beslutninger, tilskudd, planvedtak, reguleringer 
og offentlige innkjøp vil synliggjøre om politikken virker, og bidra til en mer 
opplyst debatt om hvilke tiltak som er nødvendig for. Det samme må gjelde på 
kommunalt nivå.  

Punktet der regjeringen foreslår å lovfeste seg bort fra muligheten til å holdes til 
ansvar for klimapolitikken må selvsagt strykes. Norge har nok av uforpliktende 
lovverk og politiske løfter på miljøområdet. Det må bli slutt på at rettigheter og 
plikter på miljøområdet ikke skal ha konsekvenser. 

 

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge 


