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OFFENTLIG HØRING – PERSPEKTIVER PÅ EN KLIMALOV 

 

Det vises til høringsbrevet om klimalov datert 3. november 2014. 

 

Norsk Klimastiftelse er en stiftelse, opprettet i 2010, som arbeider for reduserte klimautslipp. 

Formålet er definert i vedtektene på denne måten:  

«Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og 

forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til 

redusert utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk, ny teknologi og utvikling av nye 

energiformer. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte 

eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også fremme holdningsskapende arbeid for et bedre 

klima og miljø. Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.»  

Stiftelsen har hovedkontor i Bergen og arbeider bredt innenfor klima- og energifeltet, blant annet 

gjennom nettmagasinet Energi og Klima, kommunikasjonsprosjektet Tograder, ved utgivelse av 

rapporter og gjennomføring av arrangementer/frokostmøter. Stiftelsen har en rekke 

samarbeidspartnere innen akademia, politikk og næringsliv. Klimastiftelsen har også etablert 

nettverket Klimapartnere Hordaland som er et offentlig-privat samarbeid for lavere klimautslipp. 

Vi takker for muligheten til å komme med synspunkter når det gjelder klimalov.  

Generelt 

Norske klimautslipp må reduseres kraftig de kommende tiårene. Norge skal bli et lavutslippssamfunn 

der klimautslippene pr capita skal ned mot 1,5-2 tonn CO2 i 2050. Karbonintensiteten i økonomien 

må gradvis reduseres. 

Langsiktighet, forutsigbarhet og handling på tvers av ulike sektorer er helt nødvendig for å oppnå en 

slik samfunnsomlegging. 

Grunnlovens §112 gir en overordnet rettslig ramme for den norske klimapolitikken. En egen klimalov 

med karbonbudsjetter og en uavhengig myndighet etter britisk mønster vil kunne operasjonalisere 

grunnlovsbestemmelsen på en måte som gir klimahensyn forrang i møte med sektorinteresser og 

kortsiktighet. Likeledes vil en klimalov med karbonbudsjetter kunne tydeliggjøre et veikart for 

samfunnsomstilling som Norge trenger. 



   

Norsk klimapolitikk bærer preg av uklare mål. Målene som finnes er til dels komplekse i sin natur og 

dels designet på en måte som gjør de lite håndgripelige. Dette gjør at målene lett blir gjenstand for 

redefinisjon og gir for svake styringssignaler både internt i offentlig administrasjon og eksternt 

overfor næringsliv og borgere. 

En klimalov med langsiktige mål og karbonbudsjetter vil kunne bøte på dette; innsatsen vil måtte 

settes inn rundt spørsmålet om hvordan målene kan nås, ikke kretse rundt en forventning om at de 

kan omdefineres eller ignoreres. En klimalov vil i langt større grad enn dagens regime tvinge ulike 

sektorer til å ta klimahensyn i langsiktig planlegging; det gjelder både i sektorer som er omfattet av 

EU-ETS og sektorer som er nasjonalt regulert. 

Norsk klimapolitikk i lys av internasjonale reguleringer 

Norge er i stor grad omfattet av EUs regelverk og reguleringer på klima- og energiområdet, blant 

annet fordi norske virksomheter (kraft, industri, petroleum) er en del av EU-ETS. Samtidig er Norge 

ikke en del av byrdefordelingsregimet for non-ETS sektorene som gjelder internt i EU.  

Videre gir det globale klimaregimet også overordnede rammer. Dette gjelder blant annet spørsmålet 

om – og i hvilken grad – kvotehandel vil være en del av det globale klimaregimet etter 2020. 

Kortsiktig kostnadseffektivitet har vært en bærebjelke i norsk klimapolitikk. Men i lys av de 

langsiktige utfordringene må politikken – på alle samfunnsområder – peke i retning 

nullutslippsløsninger. Det er altså ikke slik at ETS-sektorene kan «slippe unna» tiltak, selv om de er 

regulert gjennom EU-regelverket. Det kan være gode grunner for å behandle ETS og non-ETS 

sektorene ulikt, men i et lengre bilde – frem mot 2050 – må imidlertid alle utslipp kraftig ned. 

Likevel er forholdet til EU-regelverket og skillet mellom ETS og non-ETS sektorene en reell 

problemstilling som utformingen av en klimalov må ta hensyn til. 

Norske utslipp utenfor ETS-sektorene 

Utviklingen av norske CO2-utslipp fra non-ETS sektorene (bygninger, samferdsel) påvirkes i stor grad 

av langsiktige politiske føringer på områder som byplanlegging og utbygging av infrastruktur (vei, 

jernbane, fly), samt gjennom økonomiske incentiver der skatte- og avgiftsordningene påvirker atferd 

over tid. 

På begge disse områdene vil en klimalov med karbonbudsjetter legge sterkere føringer både overfor 

Regjeringen, Stortinget og ulike sektormyndigheter enn dagens regime gjør. For eksempel vil man i 

utformingen av skatte- og avgiftspolitikken måtte vektlegge langsiktige klimahensyn i større grad. 

Likeledes vil man i samferdselspolitikken i større utstrekning måtte ta hensyn til effektene på CO2-

utslippene enn tilfellet er i dag. En klimalov kan således bidra til å binde sammen politikken «over» 

sektorinteresser. En klimalov vil også tvinge storting og regjering til å legge mer vekt på langsiktige 

klimamål – bidrar for eksempel en skatteomlegging til å gjøre det lettere å nå karbonbudsjettet man 

har til rådighet i 2035? Den kortsiktige handlefriheten innskrenkes, mens politikkens langsiktige 

innflytelse styrkes. 

En uavhengig «vaktbikkje» 

En uavhengig myndighet som overvåker klimapolitikken i tråd med britiske CCC (Committee on 

Climate Change) vil uten tvil være en styrke i Norge. Det er tilsynelatende ingen mangel på antallet 

myndigheter i den norske strukturen, men det er ingen eksisterende norsk institusjon som i 

tilstrekkelig grad ivaretar den langsiktige klimapolitikken på en uavhengig og troverdig måte. 



   

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og kan i 

liten grad refse sine politiske oppdragsgivere. 

Den norske departementsstrukturen bidrar også til at sektorinteresser fremmes på tvers av 

langsiktige klimamål. Olje- og Energidepartementet og Samferdselsdepartementet er eksempler på 

departementer hvor en klimalov og et uavhengig overvåkingsorgan vil kunne fremtvinge større 

bevissthet om hvordan man tar klimariktige beslutninger. 

Stortingets kontrollfunksjon vil kunne styrkes hvis Stortinget mottar årlige rapporter fra et uavhengig 

organ som har til oppgave å passe på at klimalovens intensjoner oppfylles og karbonbudsjettene ikke 

brytes. 

Etablering av en uavhengig institusjon av typen CCC vil være en viktig komponent ved introduksjonen 

av en norsk klimalov. Institusjonens uavhengighet fra regjeringen vil være avgjørende for om den vil 

ha ønsket effekt. 

Oppsummering 

Norske klimautslipp må reduseres kraftig de kommende tiårene. Langsiktighet, forutsigbarhet og 

handling på tvers av ulike sektorer er helt nødvendig for å oppnå en nødvendig samfunnsomlegging.  

Karbonbudsjetter vil gi en langsiktig ramme for samfunnsutviklingen og dermed for politikken, mens 

et uavhengig overvåkingsorgan vil bidra til å sikre at politikken faktisk gjennomføres. 

Innføring av en klimalov – med karbonbudsjetter og et uavhengig overvåkingsorgan – vil derfor være 

et viktig redskap på Norges lange vei mot lavutslippssamfunnet. 
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