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BNL-innspill til høringen av "Perspektiver på en klimalov" 
 
Det vises til høringsbrevet Perspektiver på en klimalov av 3. november 2014. Nedenfor følger 
høringssvar fra Byggenæringens Landsforening, BNL. BNL er en arbeidsgiverorganisasjon 
med 14 bransjer innen bygghåndverksbedrifter, entreprenører, byggevareindustri og 
eiendom. BNL er nest største landsforening i NHO og har over 4000 medlemsbedrifter med 
mer enn 63 000 ansatte. 
 
De tre spørsmålene i høringsbrevet er følgende: 

1. Vil en klimalov gi merverdi i norsk sammenheng? 
2. Er det behov for mer rapportering og formidling av informasjon i Norge som om 

klimagassutslipp og effekter av tiltak? 
3. Vil et uavhengig klimaråd være et hensiktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk? 

Hvilken rolle bør det i så fall fylle? 
 
BNL har valgt å gi høringsinnspill på de to første spørsmålene. 
 
 
1. Vil en klimalov gi merverdi i norsk sammenheng? 

 BNL mener dagens juridisk bindende verktøy for å nå lavutslippssamfunnet i 2050 er 
mangelfullt. Det sikrer ikke at skiftende regjeringer jobber i den retningen som 
trengs. Vi er likevel usikre på om en klimalov i seg selv vil gi merverdi. Vi ser behov for 
at man først beskriver hvilke hensikter man skal dekke, for så å se på om 
eksisterende regelverk kan benyttes for å oppnå hensikten. Dersom gjennomgangen 
avdekker at vi mangler effektive juridiske verktøy innenfor eksisterende regelverk, 
kan en klimalov være aktuell. Den må i så tilfelle være spesielt godt koordinert med 
eksisterende lovverk. 
 

 Med unntak av kvotepliktig sektor mener BNL at dagens klimamålsetting er for 
upresis. Dette gjelder både (manglende) tallfestede mål, hvilke sektorer som skal nå 
hvilke mål, uklart hvem som er ansvarlig for å følge opp at målene nås etc. Det fører 
til en pulverisering av ansvar og at svært lite skjer i realiteten. I tillegg gir det liten 
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forutsigbarhet for næringslivet.  
 

 BNL mener det bør settes sektorvise, forpliktende og konkrete mål som raskt følges 
opp med virkemidler og tiltak. De konkrete sektormålene må være brutt ned til noen 
milepæler (periodemål) hvor man kan justere innsatsen. Det må være klart hvem 
som har ansvar for å følge opp og sørge for at man når målene, og det må få noen 
konsekvenser om målene ikke nås. Forutsigbarhet i mål og virkemidler er særdeles 
viktig for næringslivet. 
 

 Det må klargjøres tydeligere hvor mye utslipp som skal tas hjemme og ute. 
 
 
2. Er det behov for mer rapportering og formidling av informasjon i Norge som om 

klimagassutslipp og effekter av tiltak? 

 Det er behov for å rapportere på de mål og delmål som blir fastsatt. 

 En instans må få ansvar for helheten, og den som får ansvar for sektorer må kunne 
hente ut data fra dette stedet. Miljødirektoratet kan være denne instansen. 

 Det må beskrives nøyaktig hvordan man skal måle utviklingen og hvem som gjør det. 
Det må ikke være tvil om hverken verdier eller målepunkter/utgangspunkt. 

 
3. Vil et uavhengig klimaråd være et hensiktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk? 

Hvilken rolle bør det i så fall fylle? 

 BNL har ikke tatt stilling til dette. 
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