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Perspektiver på en klimalov 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til høringssak oversendt 3. november 2014. 

NVE er bedt om å se på hensiktsmessigheten av en klimalov i Norge basert på erfaringer med dagens 

lovgivning og virkemiddelbruk. 

NVE deltok på høringskonferansen 12. januar.  Med utgangspunkt i høringsdokumentet, og etter å ha 

hørt de forskjellige innspillene på høringskonferansen, har NVE kommet til at vi ikke finner tilstrekkelig 

grunnlag i høringsdokumentet til å vurdere og ta stilling til hensiktsmessigheten av en eventuell 

klimalov.   

Det vil være utfordrende å lage en egen klimalov fordi en slik lov vil måtte omfatte mange lover og 

forvaltningsområder.  Imidlertid kan det fra et juridisk ståsted argumenteres for at en klimalov kan være 

et hensiktsmessig verktøy for å gjennomføre langsiktig og god klimapolitikk. En klimalov vil kunne 

finne sin plass på linje med forurensningsloven og naturmangfoldloven, med Grunnloven § 112 som 

overbygning  

For å kunne vurdere om en klimalov vil ha en merverdi sammenlignet med det lovverket vi har i dag, er 

det etter vårt syn nødvendig å få et konkret og utdypende forslag til hvilke elementer som skal være med 

i loven.  NVE ser at det er flere hensyn som bør vurderes.  Eventuelt må det gjøres ytterligere 

utredninger, for eksempel kan det utarbeides en skisse til hvilke elementer en klimalov bør omfatte, 

eventuelt også et konkret lovforslag.  NVE mener at en eventuell klimalov bør samle og bygge videre på 

det lovverket vi allerede har i Norge.  Vi stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig å bruke 

Storbritannias Climate Change Act som eksempel, fordi rettstradisjonen i Storbritannia er så vidt 

forskjellig fra vår norske.   

NVE mener at klimatilpasning er et tema som bør tas inn i en eventuell klimalov.  Klimagassutslipp og 

klimatilpasning bør etter vår mening sees i sammenheng.  For å sikre god klimatilpasning bør plan- og 

bygningslovens regler legges til grunn, og utvikles videre.  NVE mener at en arealplanlegging som tar 

hensyn til klimaendringer er et av de viktigste virkemidlene når det gjelder klimatilpasning, samtidig 
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som en god arealplanlegging også kan bidra til å redusere faren for tap og skader forårsaket av 

naturhendelser.   

 

 

Med hilsen 

 

Karin Margrethe Bugge 

avdelingsdirektør 

Anne Rogstad 

seksjonssjef 
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