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Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050 - Høringsuttalelse Froland 
kommune  
Den globale målsetningen med klimareduksjon må være å oppnå global klimanøytralt. Slik sett er 
det riktig å se på det totale klimaregnskapet, utslippet veid opp mot karbonbinding fra naturen. Det 
må allikevel sees i sammenheng med potensialet for reduksjon.  
At EU, for å oppnå en reduksjon på 2030-målet tilsvarende 50-55% reduksjon, må motregne dette 
mot karbonbinding i naturen, viser tydelig hvilken gunstig situasjon Norge er i. At regjeringen har 
meldt inn nye innskjerpet mål for 2030-målet (50-55% reduksjon uten medregnet karbonbinding), 
forutsetter vi i Froland er faglig undersøkt og faglig vurdert til å være et potensielt mål. Da kan det 
være riktig å melde inn. Men, dersom potensialet for reduksjon av klimagassutslippet ikke ligger til 
grunn blir det feil å melde dette inn. 
Froland kommune sett isolert og selvstendig er allerede klimanøytral. Vårt utslipp er betydelig 
mindre enn karbonbindingen i naturen. Vårt utslipp i 1990 var allerede den gang på et meget lavt 
nivå. Mye er gjort for å begrense vårt utslipp allerede. Sammen med statlige tiltak, som f.eks. 
høynet innslag av biodrivstoff i diesel og bensin, og de tiltakene som kommunen selv ser vi kan 
bidra med, gjør at vi øyner også at vi kan oppnå en reduksjon av klimagassutslippet på 50% innen 
2030. Men, så langt som våre framtidsutsikter kan se, så vil Froland kommune ha store problemer 
med å innfri en reduksjon av klimagassene til 90-95% av 1990-nivået i 2050. Det kan være at 
større byer med mye industrivirksomhet og store havneanløp kan ha et potensiale for en slik 
reduksjon. Det kan også være at Norge samlet kan ha et slikt potensiale. Men, fra Froland ståsted 
så er en reduksjon av klimagassutslippene på 80% ut fra kommunens klimagassutslipp nivå fra 
1990 innen 2050 et ambisiøs og reel målsetning, mens et innskjerpet mål for 2050 på 90-95% ser 
helt urealistisk ut. Froland kommune vil derfor be om at dersom målet for 2050 på 90-95% blir 
meldt inn så må det presiseres at det er et nasjonalt mål og ikke en forutsetning for kommunene å 
oppnå. 
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