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Vi takker for anledningen til å uttale oss om saken, med utsatt frist. Våre innspill 

knytter seg til rapportens anbefalinger på klimaområdet., da vi anser at anbefalingene 

på områdene miljøgifter og biologisk mangfold inneholder mange gode tiltak.  
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Framtiden i våre hender er skuffet over at utvalgets konkrete anbefalinger for norsk 

klimapolitikk ikke handler om hvordan man (på en kostnadseffektiv måte) kan oppnå 

Norges overordnede klimamål, som er at vi skal unngå farlige og irreversible 

klimaendringer – uttrykt gjennom 2-gradersmålet for global temperaturstigning. 

Denne mangelen ved utvalgets arbeid gjør at utvalgets anbefalinger om hva som vil 

være riktig utslippspris på norske klimagassutslipp blir misvisende eller direkte feil. 

Utvalget har i stedet senket ambisjonsnivået til billigst mulig oppfyllelse av Norges til 

enhver tid eksisterende kvantitative mellomstatlige klimaforpliktelser. Dette uansett 

hvor utilstrekkelige disse forpliktelsene måtte være i forhold til både nasjonale 

overordnede klimamålsetninger og hensynet til bærekraftig utvikling. 

Utvalget ender dermed opp i en sirkelargumentasjon som sier at den til enhver tid 

gjeldende markedsprisen på karbonutslipp pr definisjon er den riktige. 

Det overordnede målet for norsk klimapolitikk er i tråd med FNs Klimakonvensjon å 

unngå farlige og irreversible klimaendringer, noe som innebærer å begrense den 

globale temperaturøkningen til 2grader over førindustrielt nivå. I følge IPCCs fjerde 

hovedrapport vil vi sannsynligvis kunne begrense temperaturøkningen til 2-2,4 grader 

dersom de globale klimagassutslippene når toppen mellom år 2000 og 2015, og 

reduseres med 50 til 85 % innen år 2050. Det er også bred enighet, i de internasjonale 

klimaforhandlingene så vel som på Stortinget, om at rike land skal gå foran, og ta 

tyngre belastninger enn fattigere land. 

Det ville vært riktig og viktig om utredningen kunne gitt svar på hvilken karbonpris 

som er riktig med dette som utgangspunkt. Men det gir altså utredningen ikke svar på. 
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Utvalget anser at det er ”stor usikkerhet om hvordan globale karbonmarkeder vil 

utvikle seg”. Dette er en viktig erkjennelse. Likevel unngår utvalget å ta innover seg 

Norges overordnede klimamål. Den praktiske konsekvensen av målet er at de rike 

landene kutte mest, siden de slipper ut mest. For Norge tilsier dette minimum 80 

prosent kutt innen 2050. En analyse av hvordan dette kan skje, må ta for seg sektor 



 

 

for sektor, og gjøre analyser av hvordan hver av disse skal kunne kutte sine utslipp til 

nær null. Da blir utregningene helt annerledes, fordi man må ta som gitt at all 

økonomisk virksomhet i Norge i praksis må finne sted uten klimautslipp. Selv om nye 

næringer vil oppstå, og et sektorperspektiv må være dynamisk, vil det norske 

samfunnet være avhengige av en rekke sektorer som i dag slipper ut store mengder 

CO2, også i 2050. Kostnaden ved å få ned disse utslippene vil variere mellom kritiske 

samfunnssektorer, og det er svært lite sannsynlig at et prismål for klimautslipp, slik 

utvalget foreslår, vil være politiske gjennomførbart i alle sektorer. Man vil da ende opp 

med priser som ligger langt under det som skal til for å få utslippene nedover. Derfor 

må den økonomiske politikken ha virkemidler som er tilpasset ulike sektorer, og som 

skisserer en gjennomførbar politikk som, kan bringe utslippene nær null i løpet av førti 

år.  Utvalgets teoretiske perspektiver på de fysiske klimarealitetene, gjør at slike 

analyser ikke engang blir vurdert som aktuell politikk. 
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For områdene biologisk mangfold og miljøgifter anbefales det at alle støtteordninger 

og tilskudd med negativ miljøvirkning ”gjennomgås med sikte på avvikling eller 

omlegging” (s.130). Dette er et punkt som vi støtter varmt i utredningen.  

Men en tilsvarende anbefaling mangler på klimaområdet. Det finnes en rekke 

tilskuddsordninger og avgiftsfritak med negativ virkning på globale utslipp i dag. 

Enkelte av dem er også påpekt av Særavgiftsutvalget (NOU 2007:8), som eksplisitt er 

nevnt i denne utredningens mandat. Eksempler på slike ordninger og tilskudd er: 

• Taxfree-ordning for skips- og flytrafikk til og fra Norge øker skips- og 

flytrafikken.  

• Støtte til ellers ulønnsomme flyruter øker flytrafikken.  

• Refusjonsordning for utgifter til olje- og gassleting for selskaper uten 

overskudd senker kostnadene til petroleumsleting. 
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Vi mener at utredningen ikke svarer på mandatet for utvalget når det gjelder 

klimautfordringen. Rapporten er derfor svært mangelfull med hensyn til å foreslå 

styringseffektive virkemidler som kan iverksettes på ulike sektorer i økonomien for å få 

ned utslippene, både på kort sikt og på lang sikt til et nivå nær null. 

 

Vi håper derfor at våre innspill tas til etterretning i den videre behandlingen av NOU 

2009:16 Globale miljøutfordringer – norsk politikk. 
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