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Postmottak KLD
Høringssvar klimalov

Til Klima og Miljøminister Vidar Helgesen
Viser til Leonardo Di Caprio sin film "Before the flood" og Paris avtalen.
Bruken av fossil energi øker nå co2 nivået med 2-4ppm per år, ref https://www.co2.earth.
Hva skal vi 50-60 åringene svare våre barnebarn i 2036 (om 20 år) på følgende spørsmål?
”Bestefar/Bestemor, hva tenkte du om miljø og global oppvarming for 20 år siden (2016)?
Og hvorfor var det ingen som gjorde mere?
Dere visste jo at CO2 nivået økte med 2 ppm hvert år.”
Norge kan ikke miste utdanning, innovasjon og forretningsmuligheten som er forutsetningene for
overgangen til lavkarbonsamfunnet.
Bloomberg: 2016. Investeringene i fornybar energi prognoser
http://www.bloomberg.com/company/new-energy-outlook/
--Jeg vil ha en sterk klimalov!
Våre liv avhenger av levende natur med et mangfoldig dyreliv, rent vann, frisk luft og nok mat,
men klimaendringene utfordrer den verden vi kjenner i dag. Derfor må utslippene ned. Og alle
må bidra.
Våren 2017 skal Stortinget vedta en norsk klimalov. Det handler om å bestemme oss for at norske
utslipp skal reduseres hvert eneste år slik at vi blir et samfunn uten utslipp i 2050. Dette er
Norges bidrag til en levelig klode.
Dette er de viktigste endringene til regjeringens klimalovforslag:
• Klimamål: Det må defineres hvor store nasjonale klimagassutslipp Norge skal ha i 2050 for å
bli et lavutslippssamfunn i tråd med Parisavtalen.
• Prosess: Stortinget vedtar et tak for hvor mye klimagasser Norge kan slippe ut de neste 12
årene. Regjeringen lager en handlingsplan som viser hvordan de skal nå klimamålene og hvordan
ansvaret fordeles på de ulike delene av samfunnet. Oppfølgingen må skje i en årlig klimadebatt i
Stortinget.
• Klimagassbudsjetter: Statsbudsjettet bør inneholde en oversikt over hvordan budsjettet påvirker
klima og hva regjeringen gjør for å nå klimamålene.
• Kvalitetssikring: En uavhengig gjennomgang må sjekke at politikken som gjennomføres er i
tråd med klimamålene som er vedtatt. Et sterkt faggrunnlag må ligge til grunn for avgjørelsene i
klimapolitikken.
• Regjeringen vil unngå at mangel på måloppnåelse skal få rettslige konsekvenser. Dette må
strykes fra regjeringens forslag.
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