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Klimaproblemet er blant de aller største utfordringene verden står ovenfor. Uten tiltak for å 

redusere utslippene er vi ifølge FNs klimapanel på vei mot en klode som kan bli 2,7 til 4,8 

grader varmere enn i førindustriell tid. Samtidig er verdens ledere blitt enige om et mål om at 

temperaturøkningen skal begrenses til 2 grader. Da må de globale utslippene reduseres med 40-

70 prosent fra 2010 til 2050 og være null eller negative i 2100. Dette er mulig, men det er 

nødvendig å iverksette betydelige utslippsreduksjoner raskt.

Det er flere særtrekk ved klimaproblemet som gjør det krevende å nå målene. 

Klimautfordringen kjennetegnes ved at klimagassutslippene i liten grad rammer oss i dag, men 

kan få store konsekvenser for natur og samfunn i framtiden. Fraværet av umiddelbare 

konsekvenser medfører risiko for at vi skyver utfordringen med å få utslippene ned foran oss. I 

følge FNs klimapanel vil det å utsette kraftige utslippskutt til 2030 eller senere øke 

utfordringene med å begrense oppvarmingen til to grader betydelig. Kostnadene ved omstilling 

og de langsiktige økonomiske virkningene øker.

Klimautfordringen er så alvorlig og særegen at det etter vår vurdering er behov for klare 

langsiktige mål for utviklingen og mekanismer som kan bidra til å hindre at vi skyver problemet 

foran oss. Vi mener utfordringens art medfører et særlig behov for solid og regelmessig 

resultatstyring i henhold til de til enhver tid gjeldende målene i klimapolitikken. Dette kan i seg 

selv ikke garantere måloppnåelse, men vil sikre at både allmennheten og Stortinget vet hvordan 

vi ligger an i forhold til de langsiktige målene – som igjen er viktig for muligheten for å gjøre 

tilstrekkelig grep for å justere politikken i tråd med langsiktige mål. 

Miljødirektoratet tror det kan gi merverdi å lovfeste de langsiktige målene og hovedelementene 

i et rapporteringssystem. Lov markerer høytidelighet, autoritet og viktighet og vil kunne sende 

et tydelig signal om at staten er fast bestemt på å realisere lavutslippssamfunnet. Lovfesting av 

det langsiktige målet om et lavutslippssamfunn kan bidra til forutsigbarhet og sikkerhet for 

retningen på samfunnsutviklingen og dermed gjøre det mer attraktivt å investere i klimavennlig 

teknologi og dermed bidra til det grønne skiftet. Ved å lovfeste et resultatrapporteringssystem 

sikrer man en regelmessig, grundig og åpen prosess om status og utvikling. Lov er normalt også 

en god garanti for langsiktighet, i det lov bare kan endres ved lov.  Å lovfeste en langsiktig 

ambisjon og et rapporteringssystem fra regjering til Stortinget er utradisjonelt, men samtidig er 

det ingen rettslig skranke mot å gjøre dette. En klimalov gir ingen garanti for at nødvendige 

tiltak for å få utslippene ned iverksettes – det vil alltid være avhengig av det til enhver tid 
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sittende politiske flertall. En klimalov kan ikke «tvinge politikerne til å tvinge seg selv», men en 

klimalov kan gi økt forutsigbarhet og langsiktige signaler som kan ha positiv effekt. Vår 

vurdering er derfor at det er gode argumenter som taler for at en klimalov kan gi merverdi også 

i Norge. 

Det nylig opprettede klimarådet til Tine Sundtoft vil kunne være en av flere nyttige arenaer for 

å sikre god dialog om klimapolitikken og den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

For å få på plass et tilstrekkelig faglig grunnlag for mål- og resultatstyring mener vi det vil være 

hensiktsmessig å bygge videre på den gode tradisjonen vi har i Norge med at det er 

fagdirektoratene som fremskaffer dette faglige grunnlaget.

Vi viser til Klima- og miljødepartementets invitasjon til innspill vedrørende perspektiver på en norsk 

klimalov, datert 3. november 2014. 

Nedenfor har vi gitt våre vurderinger av de tre hovedspørsmålene i høringsnotatet:
- Er det behov for mer rapportering og formidling av informasjon i Norge om klimagassutslipp 

og effekter av tiltak?

- Vil en klimarammelov gi merverdi i norsk sammenheng?
- Vil et uavhengig klimaråd være et hensiktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk? 

Hvilken rolle bør det i så fall fylle?

1. Klimautfordringens alvorlighet og særegenhet

Klimaproblemet er blant de aller største utfordringene verden står ovenfor i dag. Ifølge FNs

klimapanels femte hovedrapport er det ekstremt sannsynlig at klimagassutslippene fra menneskelig 

aktivitet er hovedårsaken til temperaturendringene siden 1950.

Uten nye klimatiltak er vi ifølge FNs klimapanel på vei mot en verden som kan bli 2,7 til 4,8 grader 

varmere enn i førindustriell tid. Dette vil få svært alvorlige konsekvenser. Hetebølger forventes å 

bli hyppigere og vare lengre. Nedbøren kommer til å øke i noen områder, eksempelvis på høyere 

breddegrader, men bli redusert andre steder. Ekstremværhendelser, blant annet i form av storm og 

ekstreme nedbørsmengder, vil bli hyppigere og verre. Kystområder er utsatt for stigende havnivå. 

Havforsuringen vil ha negative konsekvenser for de marine økosystemene. Endringene vil ramme 

marginaliserte grupper hardest, og spesielt for de fattigste utviklingslandene vil klimaendringene ha 

negativ påvirkning på levebrødet. Matsikkerheten kan bli svekket både på grunn av påvirkning på 

fiskebestander og reduserte avlinger. Det er sannsynlig at klimaendringene kommer til å redusere 

økonomisk vekst og drive flere mennesker på flukt.

For å unngå de farligste konsekvensene av klimaendringene har verdens ledere blitt enige om at 

temperaturøkningen skal begrenses til 2 grader (togradersmålet). Mengden klimagasser i 

atmosfæren akkumuleres. For å ha mer enn 66 prosent sjanse for å nå togradersmålet må de 

akkumulerte utslippene over tid ikke overstige 2 900 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. Av dette 

karbonbudsjettet har vi i dag allerede brukt opp to tredjedeler. Med dagens utslippsnivå gjenstår 

det kun 20-30 år før hele karbonbudsjettet er brukt opp.

Ifølge FNs klimapanel må de globale utslippene reduseres med 40-70 prosent fra 2010 til 2050 og 

være null eller negative i 2100 dersom vi ikke lykkes med å redusere utslippene tilstrekkelig før 



3

2050. Negative utslipp innebærer at CO2 må fjernes fra atmosfæren. Dette vil kreve teknologier

som for eksempel produksjon av bioenergi der CO2-utslippene fanges og lagres, samt omfattende 

skogplanting. 

Til tross for bred enighet om at utslippene må reduseres, fortsetter klimagassutslippene å øke. Fra 

1970 til 2010 har de globale utslippene av klimagasser økt med over 80 prosent og vekstraten har 

vært høyest de siste ti årene. I følge FNs klimapanel vil det å utsette kraftige utslippskutt til 2030 

eller senere øke utfordringene med å begrense oppvarmingen til to grader betydelig. Kostnadene 

ved omstilling og de langsiktige økonomiske virkningene øker.

Det er flere særtrekk ved klimaproblemet som gjør det spesielt og særlig krevende å løse. 

Utslippenes skadevirkning er uavhengig av hvor utslippene finner sted, og man vil isolert sett ikke 

oppnå noen lokal klimagevinst av å redusere egne utslipp. Klimautfordringen favner alle sektorer i 

samfunnet og utviklingen mot lavutslippsamfunnet medfører behov for omstillinger både i levesett 

og infrastruktur samt betydelig teknologiutvikling, og det vil ofte ta tid fra virkemidler og tiltak 

iverksettes til man ser effekt i form av reduserte utslipp. Ingen enkeltregion, land eller sektor kan 

løse klimautfordringen alene. Alle enkelttiltakene som i sum kan begrense oppvarmingen til to 

grader, kan hver for seg føles nytteløse. Klimautfordringen kjennetegnes også ved at 

klimagassutslippene i liten grad rammer oss i dag, men de vil kunne få svært alvorlige konsekvenser 

for natur og samfunn i framtiden. Fraværet av umiddelbare konsekvenser medfører risiko for at vi 

skyver utfordringen med å få utslippene ned foran oss og at klimahensyn taper i konkurransen med 

andre gode formål. Klimautfordringen er så alvorlig og særegen at det etter vår vurdering er behov 

for mekanismer som kan bidra til å forhindre at vi skyver viktige beslutninger om 

utslippsreduksjoner foran oss. På denne bakgrunn mener Miljødirektoratet det er behov for et 

særskilt solid og regelmessig opplegg for resultatstyring og rapportering i henhold til de til enhver 

tid gjeldende målene i klimapolitikken.

2. Behov for solid og regelmessig resultatstyring i klimapolitikken 

God resultatstyring krever at målene som utviklingen skal vurderes opp mot er konkrete og 

etterprøvbare, og at det er mulig å måle positive effekter og avstanden til målene. Klare langsiktige 

klimamål er av stor betydning for å redusere risikoen for at problemet skyves fremover i tid og at 

klimatiltak taper i avveiingen mot andre viktige samfunnsformål med mer kortsiktig og lokal 

nytteeffekt. 

Gjennom klimaforliket i 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ble det fastsatt flere klimamål for Norge. 

Blant annet skal Norge fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av 

klimagasser tilsvarende 30 pst. av Norges utslipp i 1990. Vi viser også til høringsnotatet på side 6 for 

omtale av mål for nasjonale utslippsreduksjoner i 2020. Videre skal Norge være karbonnøytralt i 

2030 eller 2050, avhengig av om det kommer på plass en global og ambisiøs klimaavtale der også 

andre industriland tar på seg store forpliktelser.

Meld. St. 21 Norsk klimapolitikk slår fast en overordnet ambisjon om at Norge mot midten av dette 

århundret skal bli et lavutslippssamfunn. Togradersmålet krever at de globale utslippene må ned 

til1,5-3,1 tonn pr innbygger i 2050 som et verdensgjennomsnitt, dersom man legger til grunn en 

verdensbefolkning på 9,5 mrd. mennesker i 2050. Miljødirektoratets vurdering er at det er mulig å 

redusere Norges utslipp til et nivå som tilsvarer 1-2 tonn pr innbygger i 2050, under forutsetning av 
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at verden for øvrig fører en ambisiøs klimapolitikk i tråd med togradersmålet (jf. Miljødirektoratets 

rapport «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling», M229-2014).

I klimaforhandlingene i Paris i desember 2015 skal det fremforhandles en klimaavtale som omfatter 

alle land og som skal ha effekt fra 2020. Innen utgangen av første kvartal 2015 skal landene spille 

inn indikative utslippsmål som et ledd i forhandlingsprosessen.  Landene er bedt om å gi 

tilstrekkelig informasjon til å sørge for klarhet, åpenhet og innsikt i hva bidragene innebærer, 

inkludert kvantifisering av utslippseffekten. Regjeringen har varslet at den vil legge fram en 

stortingsmelding om Norges bidrag inn i klimaforhandlingene i midten av februar. 

På grunn av klimautfordringens alvorlighet og risikoen for at man skyver problemet foran seg mener 

Miljødirektoratet at det er et særlig behov for solid og regelmessig resultatstyring i henhold til de til 

enhver tid gjeldende målene i klimapolitikken. Dette kan i seg selv ikke garantere måloppnåelse, 

men vil sikre at både allmennheten og Stortinget vet hvordan vi ligger an i forhold til de langsiktige 

målene – som igjen er viktig for muligheten for å gjøre tilstrekkelig grep for å justere politikken i 

tråd med langsiktige mål.

Gjennom ulike rapporteringer til FN gir Norge informasjon om utslipp, årsaker til

utslippsutviklingen, effekten av klimavirkemidler og avstand til utslippsforpliktelsene. Men både 

Riksrevisjonen (Dokument 3:5 (2009-2010)) og revisjonsteamet utpekt av FNs klimakonvensjon, som 

reviderer rapportene Norge leverer til klimakonvensjonen, har påpekt behovet for mer systematisk 

måling av effekten av tiltak og virkemidler i klimapolitikken. 

Meld. St. 21 Norsk klimapolitikk slår fast at en løpende vurdering av klimapolitiske tiltak og 

virkemidler er en naturlig del av Miljøverndepartementets (nå Klima- og Miljødepartementet) ansvar 

for koordinering av klimapolitikken. I følge Klima- og miljødepartementets instruks skal 

Miljødirektoratet sørge for at kunnskapsgrunnlaget for klimapolitikken oppdateres gjennom 

regelmessig resultatoppfølging av målene i klimapolitikken. Dette omfatter blant annet ansvar for 

oppdaterte tiltaks- og virkemiddelanalyser som kartlegger potensialet for utslippsreduksjoner og 

kostnader ved ulike tiltak. 

I tråd med dette er det Miljødirektoratets intensjon å utarbeide en årlig rapport som vil inneholde 

følgende tre hovedelementer:

1. Analyse av utslippsutviklingen historisk. Rapporten vil inneholde en analyse av historiske 
utslipp fra ulike sektorer og sammenhenger mellom virkemidler og utslippsutvikling. Dette 
vil danne grunnlag for å evaluere effekt av tiltak og virkemidler og for videreutvikling av 
virkemidlene og vil gi bedre oversikt over eksisterende tiltak og virkemidler.

2. Forventet utvikling. Rapporten vil gi en beskrivelse av forventet utslippsutvikling framover 
gitt dagens tiltak og virkemidler, effekt av ny teknologi som er underveis og avstanden til 
klimamålene utfra dagens tiltak og virkemidler (gjeldende politikk). 

3. Vurdering av nye tiltak og teknologier. Rapporten vil inneholde en oppdatert oversikt over 
ytterligere klimatiltak som det er mulig å gjennomføre for å redusere utslipp i tråd med 
målene. Ved å sette sammen tiltak i tiltakspakker, vil rapporten kunne illustrere alternative 
utviklingsbaner for klimagassutslippene mot de langsiktige målene. 
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Vi har et ansvar for å koordinere en slik samlet rapport, og er avhengig av at flere forskjellige 

fagetater og kompetansemiljøer involveres i dette arbeidet. Miljødirektoratet vil fremheve 

betydningen av at den kompetansen som de ulike sektormyndighetene innehar blir utnyttet i 

arbeidet og at rapporten i størst mulig grad er omforent mellom fagdirektorater og andre aktører 

for å bli et så solid beslutningsgrunnlag som mulig. Det er blant annet behov for at 

tiltaksberegningene gjennomføres på en konsistent og sammenlignbar måte på tvers av 

samfunnssektorene og i tråd med gjeldende rundskriv og veiledere for samfunnsøkonomiske 

analyser. Vi viser i denne forbindelse til Klimakur 2020, som var en omforent rapport mellom 

Statistisk Sentralbyrå, Statens Vegvesen, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Oljedirektoratet og 

Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet). Vår nyeste rapport «Kunnskapsgrunnlag 

for lavutslippsutvikling» (M229-2014) bygger på mye av kunnskapen som ble innhentet i forbindelse 

med Klimakur 2020, og samarbeidet med de andre sektordirektoratene er videreført. 

Grunnet klimaproblemets alvorlighet og særegenhet mener Miljødirektoratet at det er et behov for 

et system der regjeringen rapporterer til Stortinget med en viss forutsigbarhet og hyppighet om 

utviklingen av klimagassutslippene og gir vurderinger av ytterligere tiltak. Rapporteringen bør 

baseres på faktagrunnlaget nevnt ovenfor og beskrive hva regjeringen gjør for å sikre at utviklingen 

er i tråd med målene i klimapolitikken. Dette vil sikre åpenhet om utviklingen slik at både 

allmennheten og de folkevalgte vet og kan debattere dette. På denne måten kan regjeringen og 

Stortinget forholde seg aktivt til hvordan man ligger an i forhold til klimamålene og justere kursen 

om nødvendig.

3. Vil en klimarammelov gi merverdi i norsk sammenheng?

De langsiktige klimamålene, og hovedelementene i et system for mål- og resultatstyring bør etter 

Miljødirektoratets oppfatning være forankret i et formelt vedtak i Stortinget. Spørsmålet er da om 

Stortingets vedtak bør treffes i form av en lov eller om det er tilstrekkelig med et alminnelig

stortingsvedtak (plenarvedtak). Rettslig sett er begge beslutningsformer mulige. Så lenge det ikke 

fastsettes regler som griper inn i rettsstillingen til private, er lovsformen rettslig sett ikke påkrevd. 

På den annen side er det heller ingen rettslige hindre for å regulere klimamålene og 

rapporteringspliktene i lovs form. 

Miljødirektoratet tror det kan gi merverdi å lovfeste de langsiktige målene og hovedelementene i 

rapporteringssystemet. Ved å bruke lovs form sikrer man at målene og rapporteringssystemet blir til 

etter en grundig og åpen prosess. Lov markerer høytidelighet, autoritet og viktighet og vil kunne 

sende et tydelig signal om at staten er fast bestemt på å realisere lavutslippssamfunnet. Lov er 

normalt en god garanti for langsiktighet, i det lov bare kan endres ved lov. Lovfesting av det 

langsiktige målet om et lavutslippssamfunn kan bidra til forutsigbarhet og sikkerhet for retningen på 

samfunnsutviklingen og dermed gjøre det mer attraktivt å investere i klimavennlig teknologi og 

dermed bidra til det grønne skiftet. Autoriteten i et lovfestet mål vil kunne bidra til å utløse 

tidligere, frivillige omstillinger ute i samfunnet på grunn av forventningene om at 

klimagassutslippene skal ned. Ved å lovfeste et resultatrapporteringssystem sikrer man en 

regelmessig grundig og åpen prosess om status og utvikling.

Miljødirektoratet presiserer at det er de langsiktige målene vi mener det kan være hensiktsmessig å 

lovfeste. Når det gjelder kortsiktige mål eller utslippsbaner, for eksempel mot 2030, som er forenlig 
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med de langsiktige målene, kan behovet for fleksibilitet i klimapolitikken tale mot at slike mål 

vedtas i lovs form. Utslippsreduksjonene vil ofte komme i «rykk og napp» når det skjer teknologiske 

gjennombrudd, samt at det vil kunne oppstå uforutsigbare variasjoner i utslipp uavhengig av den 

offentlige virkemiddelbruken, f.eks. som følge av endringer i oljepris, nyetablering av 

næringsvirksomhet eller andre forhold. Hvis man til stadighet måtte endre loven for å justere slike 

delmål, eller alternativt godta at de lovfestede målene ikke ble nådd, kunne dette svekke lovens 

autoritet.

I høringsnotatet er det poengtert at et lovfestet langsiktig klimamål ikke vil kunne sanksjoneres 

rettslig i form av straffeskyld eller erstatningsansvar for manglende måloppnåelse. Hvis man en gang 

i fremtiden må konstatere at det langsiktige målet ikke ble nådd, vil dette være konsekvensen av en 

mengde beslutninger tatt over en meget lang tidsperiode, og det vil verken være mulig eller særlig 

formålstjenlig å plassere et rettslig ansvar for dette så mange år i ettertid. Derimot skulle det i 

prinsippet være mulig å innføre sanksjoner eller andre rettslige konsekvenser ved brudd på den type 

rapporteringsplikter som er beskrevet ovenfor, og eventuelt for andre løpende prosessuelle plikter 

som måtte bli fastsatt i en klimalov. Trolig vil imidlertid lovfesting av pliktene være nok i seg selv, 

uten behov for sanksjonering. Det ville f.eks. være temmelig oppsiktsvekkende hvis en regjering lot 

være å rapportere til Stortinget i strid med en lovbestemt plikt om dette. 

Miljødirektoratet ser at lovfesting av langsiktige klimamål og rapportering fra regjeringen til 

Stortinget vil være en utradisjonell form for lovgivning i Norge. Innføringen av lavutslippssamfunnet 

og klimaproblemets særegenhet innebærer imidlertid en så stor utfordring at det etter vår 

vurdering bør kunne tenkes nytt og å ta i bruk utradisjonelle midler. Samtidig gir en slik lov vi her 

skisserer ingen garanti for at langsiktige klimamål vil bli nådd. Det avhenger av om det kommer på 

plass tiltak og virkemidler som får utslippene ned i tråd med målsettingene. Uavhengig av om det 

vedtas en klimalov eller ikke vil dette være opp til det til enhver tid sittende politiske flertall. Etter 

vårt syn kan ikke en lov innføres for å «tvinge politikerne til å tvinge seg selv», men en klimalov kan 

utformes slik at den gir økt forutsigbarhet og regelmessighet, samt at den vil kunne gi viktige 

signaler om retningen i klimapolitikken.

Miljødirektoratets vurdering er etter dette at gode argumenter taler for at en klimalov kan ha 

merverdi også for Norge. Vi har antydet noen typer regler som kan være særlige aktuelle for en slik 

lov, men understreker at spørsmålene trenger nærmere vurdering, og at også andre typer regler enn 

de som er nevnt her kan være aktuelle. Miljødirektoratet bemerker at nytten av en klimalov ikke 

avhenger av at den gis i form av en separat lov. Man kan også vurdere om det er vel så 

hensiktsmessig å ta reglene inn i et nytt kapittel i forurensningsloven som jo allerede gjelder for 

klimagassutslipp.

4. Klimaråd

I invitasjonen til innspill stilles det spørsmål ved om et uavhengig klimaråd vil være et 

hensiktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk og hvilken rolle et slikt klimaråd i så fall bør 

fylle. 
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Det nylig opprettede klimarådet til Tine Sundtoft hadde sitt første møte 16.desember 2014. 

Klimarådet har fått i oppgave å gi statsråden innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og 

Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050. Klimarådet er bredt sammensatt av 

representanter for næringsliv, arbeidslivorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskere og gir sine 

råd til klima- og miljøministeren.

Miljødirektoratet tror at dette klimarådet vil kunne være en av flere nyttige arenaer for å sikre god 

dialog om klimapolitikken og den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet i tråd med 

intensjonene med opprettelsen. Vi oppfatter ikke at det er dette klimarådet som et uavhengig 

klimaråd som skal gi det nødvendige faglige grunnlaget for å kunne bedre målstyringen av norsk 

klimapolitikk. Til dette formålet mener vi det vil være mer hensiktsmessig å bygge videre på den 

gode tradisjonen vi har i Norge med at det er fagdirektoratene som fremskaffer dette faglige 

grunnlaget, slik det er beskrevet ovenfor. Et omforent faglig beslutningsgrunnlag på direktoratsnivå 

er av stor betydning for å få effektive beslutningsprosesser i videreutviklingen av klimapolitikken. 

Fagdirektoratene sitter med unik kunnskap og tilgang til data innenfor sine områder. 

Miljødirektoratet ser derfor ikke behovet for å opprette et nytt uavhengig klimaråd for å bygge opp 

tilsvarende kompetanse. Oppgaven med å fremskaffe det faglige grunnlaget for videreutvikling av 

klimapolitikken i tråd med klimamålene bør fortsatt ligge hos fagdirektoratene med 

Miljødirektoratet tillagt den koordinerende rollen overfor fagmiljøer og sektormyndigheter, samt at 

vi skal være en kunnskapsbase i det løpende arbeidet med klimatiltak framover, slik det er 

beskrevet i Meld. St. 21 (2011-2012).

Hilsen Miljødirektoratet

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Ellen Hambro Audun Rosland

direktør avdelingsdirektør


