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Høring – NOU 2009:16, ”Globale miljøutfordringer – norsk politikk” 

Tekna har mottatt høring på NOU 2009:16. Under følger våre kommentarer til utredningen. Vi har i 

høringsuttalelsen fokusert på kapittel 9, ”Klimapolitikk og regulering av klimagassutslipp”, og 

kapittel 10, ”Virkemidler knyttet til teknologiutvikling”. 

 

Virkemidler i klimapolitikken  

Utvalget anbefaler at hovedvirkemidlene overfor klimagassutslipp bør være kvoter og avgifter. I 

utredningen (kap. 9.3.1) står det at ”Med en global klimaavtale som fører til en felles internasjonal 

karbonpris, vil den internasjonale prisen vise kostnaden ved norske klimagassutslipp, og dermed 

være utgangspunkt for all innenlandsk virkemiddelbruk”. Samtidig viser utvalget til at det er egne 

nasjonale mål for utslippskutt i Norge (avsnitt 9.2.3). 

 

Tekna mener at den norske virkemiddelbruken på klimaområdet ikke utelukkende kan ta 

utgangspunkt i at det eksisterer en global klimaavtale med en felles internasjonal karbonpris. En ny 

klimaavtale vil være lite forpliktende i lang tid fremover – og det vil ta lang tid før vi får en 

internasjonal karbonpris som er høy nok til å gi uttelling i form av utslippsreduksjoner i Norge.  

Tekna mener at bruken av virkemidler må tilpasses de mål for utslippskutt som er vedtatt av 

Stortinget, og som utvalget viser til. Parallelt bør Norge være en aktiv pådriver for å få på plass en 

global klimaavtale som forplikter – som forhåpentligvis vil ha en global effekt på sikt.  

 

Om karbonlekkasje (kap. 9.3.2)  

Tekna deler utvalgets oppfatning om at innenlandsk utslippsreduksjon som motsvares av en 

utslippsøkning i et land uten kvoteplikt, ikke samsvarer med målene i forhold til Kyoto-protokollen 

og i forhold til Klimaforliket på Stortinget. Vi deler også utvalgets oppfatning om at det vil være 

vanskelig å fastlå i enkelttilfeller om virksomheter motiveres av flytting fordi de kan få reduserte 

avgifter på utslipp. Men slik vi ser det er det urimelig å etablere avgiftssystemer som er lite 

hensiktsmessige utelukkende fordi alternativene er vanskelige å få på plass.  
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Tekna støtter derfor ikke utvalgets anbefaling om at det ikke skal tas hensyn til risiko for 

karbonlekkasjer. Tekna mener at staten bør anstrenge seg ekstra der hvor faren for karbonlekkasje 

er stor – og etablere rammebetingelser som balanserer ulempene med støtteordninger og risikoen 

for karbonlekkasje på beste mulig måte.   

 

Mye av norsk kraftkrevende industri er i verdensfront når det gjelder utvikling og bruk av effektive 

og renere produksjonsprosesser, fordi vi har en unik kombinasjon av høy kompetanse i industrien 

og utslippsreguleringer fra myndighetene. Samtidig er Norge i en særstilling, fordi vår landbaserte 

industri i stor grad baserer seg på fornybar energi. Begge deler er viktige bidrag fra Norge i forhold 

til å holde de globale klimagassutslippene nede. Tekna mener derfor at risiko for karbonlekkasje bør 

med i vurderingen når rammevilkårene for industrien fastsettes - slik at vi ikke havner i en situasjon 

hvor utslippene fra norsk industri forsvinner fra Norge på grunn av nedleggelser, mens utslippene i 

virkeligheten økes på grunn av flytting til land uten klimareguleringer.  

 

Innenlandske mål (kap. 9.5) 

Tekna støtter ikke utvalgets anbefaling om at innenlandske mål kun bør være knyttet til samlede 

norske utslipp, og ikke til enkeltsektorer. Tekna mener at de overordnede nasjonale utslippsmålene 

bør følges opp med sektorvise klimahandlingsplaner. Dette vil være helt nødvendig for å få til en 

omstilling til lavutslippssamfunnet innen det tidsløpet som er gitt med FNs klimapanels 2-graders 

mål; og som også den norske regjeringen har sluttet seg til.  

 

Innenfor flere utslippssektorer vil behovet for omstilling være så stort, at moderate utslippsavgifter 

ikke vil ha den ønskede effekten. En internasjonal karbonpris vil heller ikke løse utfordringer 

knyttet til for eksempel infrastruktur, å løfte teknologiløsninger opp til industriell skala m.m. 

 

For eksempel er transportsektoren, nærmere bestemt veitrafikken, den sektoren hvor utslippene øker 

mest i Norge i dag. Samtidig er vi blant de landene i verden som har høyest CO2-avgift, og vi har 

hatt CO2-avgift over lang tid – uten at det har ført til at folk kjører mindre bil. Siden det vil ta lang 

tid før en europeisk CO2-prising (og enda lengre tid for en internasjonal CO2-prising!) vil komme 

opp på nivå tilsvarende dagens norske avgiftsnivå på drivstoff, vil transportsektoren kunne fortsette 

med å øke sine utslipp fremover dersom vi følger utvalgets anbefalinger.  

 

Tekna mener at det er nødvendig å etablere mål og virkemidler innenfor alle utslippssektorer for å 

lykkes med å få til en rask nok overgang til lavutslippssamfunnet. I transporteksemplet vil dette 

medføre at en rekke tiltak må implementeres i tillegg til CO2-avgiften, herunder subsidiering av 

kollektivtilbud, og innfasing av miljøvennlige kjøretøy og drivstoff ved hjelp av subsidiering, 

avgiftsreguleringer, investeringer i infrastruktur m.m.. Det er derfor positivt at vi ser en utvikling i 

denne retning på virkemiddelbruken i dag. 
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Subsidier til fornybar energi (9.3.4) 

Utvalget anbefaler ikke subsidier til fornybar energi, på grunn av faren for økt energibruk. Utvalget 

mener i stedet at regulering med kvoter og avgifter vil gi de nødvendige utslippskvotene. Tekna 

mener at Norge med sine naturgitte og kompetansemessige fortrinn har mulighet til å bli en ledende 

energinasjon – også etter oljen. Derfor bør Norge ha ambisjoner om å bli en stor eksportør av 

fornybar energi. I likhet med for eksempel i Tyskland kan det kreve at det etableres forutsigbare 

støtteordninger, som kan sikre utvikling av teknologi og selskaper som på sikt kan levere lønnsom, 

fornybar energi.   

 

Norge er et særlig interessant energimarked, fordi vi har mulighet til å levere stabil vannkraft til mer 

ustabile energisystemer basert på fornybar energi fra for eksempel vind. Derfor er Tekna glad for at 

det nå ser ut til at vi får et marked for grønne sertifikater i løpet av stortingsperioden. Tekna er 

samtidig opptatt av at en satsing på utbygging av fornybar energi i Norge må skje parallelt med at 

det satses på utbygging av nettkapasiteten; både nasjonalt og til utlandet – slik at vår fornybare kraft 

kan eksporteres. Det er mulig at økt produksjon av fornybar energi vil gi økt energiforbruk, men det 

er nettopp derfor det er viktig med separate mål for energieffektivitet, produksjon av fornybar 

energi og utslippsreduksjoner – som EUs 20-20-20 mål. En utfasing av vår fossile avhengighet må 

etter vår mening skje parallelt med en oppbygging av fornybar energi – hvis ikke vil vi tape 

verdifull tid i klimakampen.  

 

Virkemidler for forskning og teknologiutvikling (kap. 10) 

Tekna er enig med utvalget i at en satsing på miljøteknologi og særskilt satsing på forskning for å 

redusere klimautslipp primært bør begrunnes ut fra miljøpolitiske hensyn. Men Tekna er uenig med 

utvalget i at det ikke foreligger egne næringspolitiske hensyn som kan begrunne en økt satsing på 

denne type teknologiområder. Vi viser her til de vurderinger som er gjort i forbindelse med 

storingsmeldingene om innovasjon (st meld nr 7 2007-2008) og forskning (st meld nr 30, 2008-

2009). Det blir her påpekt at områder hvor Norge har særlige fortrinn bør styrkes gjennom satsinger 

på kunnskap og tilrettelegging for innovasjon. Innenfor fornybar energi og miljøteknologi har 

Norge både noen naturgitte fortrinn og etablert kompetanse som tilsier at dette er områder som 

Norge kan høste store gevinster av framtidige investeringer.  

 

Når det gjelder bruk av virkemidler mener Tekna, i tråd med de vurderinger som ble gjort i 

innovasjonsmeldingen, at det eksisterer markedssvikt utover det utvalget beskriver som 

eksternaliteter forbundet med gevinster av kunnskapssatsinger. FoU- og teknologiprosjekter har 

også betydelig usikkerhet knyttet til seg, og langsiktigheten forbundet med avkastningen av 

investeringene gjør at det ofte vil være for små kunnskapsinvesteringer i næringslivet. Dette gjelder 

både innenfor forskning og i utprøving av forskning gjennom for eksempel pilotprosjekter. Nye 

løsninger som forutsetter ny infrastruktur vil dessuten gjøre det nødvendig å kombinere 

investeringer med reguleringer, for eksempel innenfor energisektoren.  
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Tekna utdyper gjerne disse momentene i den grad det er behov for dette i møte eller ved 

supplerende underlag. Vi viser særlig til det arbeidet som er gjort innenfor Tekna klimanettverk. 

Omtale av dette, og det brev som er sendt regjeringen fra nettverket, finnes her: 

http://www.tekna.no/ 
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