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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM NY KLIMALOV 

 
Mandal kommunes arbeidsgruppe for klima, miljø og energi takker for muligheten til å gi innspill til 
Klima- og miljødepartementets høringsnotat «Forslag til lov om klimamål (klimaloven)», og har i møte 
07.12.16 vedtatt å sende følgende innspill:  
 
For å få bli et lavutslippssamfunn må vi ha tydelige mål og en plan for hvordan vi gradvis kan omstille 
oss og kutte utslipp. Klimaloven vil bidra til dette. Det er en overordnet prosesslov, som skal sørge for 
at klimapolitikken holdes på dagsorden år for år, og tallfeste for hvor store utslipp som kan tillates for 
at Norge blir et lavutslippssamfunn i tråd med Paris-avtalen. Dette må følges opp med vedtak om hvor 
store utslipp som kan tillates i hver stortingsperiode, og handlingsplaner som definerer utslippsbaner 
og tiltak i alle sektorer i samfunnet. 
 
Arbeidsgruppa støtter innføringen av en klimalov som etablerer en tydeligere ramme for norsk 
klimapolitikk fordi det også vil kunne påvirke kommunenes mulighet til å bidra til måloppnåelsen. 
 
Mandal kommunes arbeidsgruppe mener at klimaloven bør inkludere tre elementer som kan hjelpe 
kommunene å løfte klima opp på dagsorden i vårt planstyringsarbeid: 
 

1. Klimaloven bør lovfeste at kommuner skal vise klimakonsekvenser av sin kommuneplan ved å 
styrke Plan- og bygningsloven til å bli et klimaverktøy. 
 

2. Klimaloven bør lovfeste at hver kommune bør innføre klimabudsjett for å tallfeste hvordan 
kommunebudsjettet bidrar til å tette gapet mellom kommunenes klimamål og referansebanen 
etter modell fra Oslo kommune. 

  
3. Klimaloven bør stadfeste at offentlige anskaffelser skal fremme klima- og miljøvennlige 

løsninger.  
 
Vi oppfordrer sterkt regjeringen om å styrke og konkretisere innholdet i lovforslaget. En effektiv 
klimapolitikk som kan skape ny og bærekraftig verdiskaping krever tydelige måltall for Norge, 
utslippstak for kortere perioder, konkrete handlingsplaner og jevnlig rapportering til Stortinget.  
 
Vi anbefaler også at staten øremerker penger til gjennomføring av klimaplanlegging i kommunene. 
 
 

Med hilsen 
for  

arbeidsgruppa for klima, miljø og energi 
 
 

Hallfrid Jostedt 
rådgiver 
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