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Høringssvar fra WWF – Perspektiver på en klimalov 

 

Vi takker for muligheten til å gi innspill til Klima- og miljødepartementets høringsnotat om «Perspektiver 
på en klimalov». WWF-Norge vil benytte anledningen til å sende følgende innspill. 
 
Vår konklusjon er at svarene på de tre spørsmålene som stilles i høringsnotatet er samlet sett ja. Vi 

mener at en klimalov vil gi merverdi i Norge, at det er behov for ytterligere rapportering på norske 

klimamål, og at et uavhengig klimaråd vil styrke Norges evne til å nå klimamålene. 

WWF mener det er behov for en grundig gjennomgang av hvordan de ulike elementene som diskuteres 

her kan samvirke for å gi best mulig resultater i en norsk kontekst. Neste skritt bør være å nedsette et 

offentlig utvalg som innen ett år skal gi regjeringen sine anbefalinger til hvordan en norsk klimalov bør se 

ut. Målet med den offentlige utredningen bør være å legge frem et lovforslag som behandles i Stortinget 

i inneværende periode. 

En klimalov vil gi merverdi i norsk sammenheng fordi: 

 Til tross for omfattende sektorspesifikk lovgivning ser vi ingen reduksjon i norske utslipp. 

Klimalov gir en langsiktig planhorisont som gir forutsigbarhet i omstillingsfasen regjeringen har 

varslet. 

 For å gjøre det attraktivt å investere i omstillingen til et lavutslippssamfunn kreves en langsiktig 

og forutsigbar klimapolitikk. Dette kan oppnås gjennom en klimalov med sektorvise 

karbonbudsjetter. 

 En klimalov må styrke eksisterende sektorlovgivning og sikre at tiltakene i hver sektor virker 

sammen for en koordinert reduksjon av klimagassutslipp på samfunnsnivå.   

 Klimaendringene truer vårt livsgrunnlag og kan kun løses gjennom koordinert statlig handling. 

Det krever en ny type lovgivning i forhold til hva lovtradisjonen i Norge tilsier.  

 En klimalov skal hjelpe våre folkevalgte å inkludere klimahensyn i alle politikkområder. Den skal 

forplikte Stortinget til å jevnlig holde oppsyn med at vedtatte mål for utslippsreduksjoner faktisk 

nås gjennom den til enhver tid sittende regjerings valg av virkemidler. En klimalov bør inneholde 

både lovfestede klimamål, karbonbudsjetter og årlig rapportering til Stortinget fra et uavhengig 

klimaråd for å få merverdi i norsk sammenheng. 

 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft 

Kongensgate 20,  

Postboks 8013 Dep 0030 Oslo               30.01.2015 
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Det er behov for mer rapportering og formidling av informasjon i Norge om klimagassutslipp og 

effekter av tiltak fordi: 

 Eksisterende rapportering gir en god samlet oversikt over hvorvidt utslippene har gått opp eller 

ned, men Norge mangler en oversikt over hvordan planlagte tiltak på tvers av sektorer kommer 

til å påvirke de nasjonale utslippene fremover.  

 Gode rapporteringer henger sammen med et godt planverktøy som er koblet mot de lovfestede 

klimamålene. Det bør i forbindelse med en klimalov innføres karbonbudsjetter som årlig 

behandles i Stortinget.  

 Karbonbudsjettene bør brukes til å vurdere konsekvensene av planlagte tiltak og synliggjøre 

hvordan tiltakene i hver sektor henger sammen med hvert departements prioriteringer i 

statsbudsjettet. 

Et uavhengig klimaråd være et hensiktsmessig nytt tilskudd til norsk klimapolitikk fordi: 

 Det er et behov for å sikre at utslippene fra foreslåtte tiltak i alle sektorer i sum ikke overstiger 

klimavitenskapelige anbefalinger til utslippsmål, og at forslagene utsettes for demokratisk 

kontroll i forkant av implementering. WWF mener at et uavhengig klimaråd kan ta en slik rolle og 

dermed fylle et viktig tomrom i norsk klimapolitikk. Klimarådet må få et tydelig mandat som er 

beskrevet i klimaloven. 

 Det uavhengige klimarådet må bestå av ressurspersoner med ulik fagkompetanse fra relevante 

forskningsinstitusjoner og direktorater.  

 Sekretariatet til dette klimarådet er naturlig at legges til Miljødirektoratet som allerede har en 

koordinerende funksjon overfor andre etater på klimaområdet. 

 Det må være et klart skille mellom klimarådets rådgivende funksjon, og politikernes besluttende 

funksjon. Man bør ha en fordeling der klimarådet gir anbefalinger for rammer for 

klimapolitikken, mens politikerne har ansvar for å foreslå og gjennomføre politiske tiltak og 

virkemidler som gjør at man holder seg innenfor rammene. 

 I tillegg til å utarbeide forslag til karbonbudsjetter bør klimarådet levere en årlig rapportering til 

Stortinget på måloppnåelse i klimapolitikken.  

 

I resten av dette notatet vil dere finne WWFs utfyllende argumenter for hvert av de tre spørsmålene som 

stilles i høringsnotatet.  

 

1. Vil en klimarammelov gi merverdi i norsk sammenheng? 

 

I høringsnotatet fra Klima- og miljødepartementet fremgår det at Norge allerede har en omfattende 

sektorlovgivning som regulerer ulike typer forurensing. Departementet konkluderer derfor med at 

«Samlet vurdert har myndighetene i stor grad hjemmel til å gjennomføre tiltak overfor norske 
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utslippskilder og samfunnsaktiviteter gjennom samfunnsplanlegging, konsekvensutredninger og direkte 

reguleringsvedtak og mulighet for bruk av økonomiske incentiver», og spør seg om det vil gi noen 

merverdi med ytterligere lovgivning.  

WWF mener det er flere grunner til at en egen klimalov vil gi merverdi til dagens lovverk, og at 

innføringen av en slik lov er helt nødvendig for å styrke politisk gjennomføring av klimapolitikken på kort 

og lang sikt. Klimalov er et forslag til et nytt virkemiddel som kan strukturere klimapolitikken slik at til 

enhver tid styrende beslutningstakere har nasjonale klimagassutslipp som styringsmål.  

Klimalov gir en langsiktig planhorisont som gir forutsigbarhet i en omstillingsfase. 

Selv etter 30 år med klimapolitikk har det vist seg vanskelig å løfte ambisjonsnivået opp på et nivå som 

matcher de tydelige klimarådene fra FNs klimapanel. I dag mangler Norge troverdighet i klimapolitikken 

fordi våre nasjonale utslipp fortsetter å stige til tross for at vi har vedtatt ambisiøse nasjonale mål. Norge 

mangler gode oppfølgingsmekanismer som sikrer at summen av foreslåtte klimatiltak gir de 

utslippsreduksjonene som målene foreskriver.  

Gapet mellom vedtatt politikk og gjennomføring bekreftes ved at Norge rangeres lavere enn våre 

naboland i internasjonale rangeringer av klimapolitikken1, og ved at over 70 prosent av befolkningen 

mener Norge gjør for lite for å stanse klimaendringene2. Gapet mellom reell gjennomføring av 

klimapolitikk og behovene som meldes til rask endring fra verdens klimaforskere er så stor at det er verdt 

å ta i bruk nye virkemidler.  

WWF mener derfor det er helt nødvendig å få på plass en norsk klimalov, som sørger for jevnlig 

oppfølging av norske bindende klimamål ved hjelp av karbonbudsjetter og årlig rapportering til 

Stortinget. Dette vil redusere usikkerheten i norsk klimapolitikk, og gjøre det lettere å justere kursen 

underveis hvis tiltakene som iverksettes ikke gir de forventede resultatene.  

Som statsminister Erna Solberg var inne på i sin nyttårstale, er Norge i starten av en omstillingsperiode 

der vår avhengighet av oljesektoren må reduseres. Behovet for omstilling gir oss en mulighet til å skape 

et bedre og grønnere samfunn. Norge har et ansvar for å gjøre en forskjell i arbeidet for å begrense 

klimaendringene. 2015 blir et viktig år for klimaet, sa hun i talen. I 2015 skal Norge på lik linje med alle 

land legge frem nye klimaforpliktelser for tiden frem til 2030. Disse målene skal bidra til at verdens 

ledere kan enes om en global klimaavtale på FNs klimatoppmøte i Paris mot slutten av året. Det viktigste 

Norge kan gjøre i en slik sammenheng er å vise til konkrete utslippsmål hjemme og at det er mulig å 

omstille en fossilavhengig økonomi til en konkurransedyktig økonomi basert på utslippsfrie og 

bærekraftige næringer.    

                                                           
1 Dagbladet 10.12.2014 omtalte en rapport fra Germanwatch som viser at Norge faller til 27-plass i vurderingen av 
klimainnsats. http://www.dagbladet.no/2014/12/10/nyheter/klima/politikk/innenriks/utenriks/36655687/ 
2 Viser en undersøkelse referert i Dagens Næringsliv 11.12.2014. 

http://www.dagbladet.no/2014/12/10/nyheter/klima/politikk/innenriks/utenriks/36655687/
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God norsk klimapolitikk, med en utslippsplan som får ned utslippene nasjonalt i Norge, er ikke bare bra 

for miljøet, det er også en godt planleggingsverktøy for å omstille norsk næringsliv og industri til å satse 

tøffere på alternativene. En omlegging som intuitivt kan virke dyr, kan samlet sett gi positive 

ringvirkninger for økonomi og arbeidsplasser. Flere jobber, bedre helse, sterkere økonomi, forbedret 

energisikkerhet og bedre vilkår for næringslivet. I tillegg til lavere klimagassutslipp er dette 

ringvirkningene av Storbritannias klimalov i 2030 dersom loven følges opp i tråd med målet om 80 % 

reduksjon i utslippene innen 2050. Det viser denne rapporten fra Cambridge Econometrics. Rapporten er 

basert på instituttets økonomiske modeller og konservative forutsetninger, og konkluderer med at 

klimamålene vil øke Storbritannias BNP med minst 1,1 prosent, og gi 190 000 nye arbeidsplasser. 

Rapporten gjør det klart at en langsiktig politikk må til for å tiltrekke seg de betydelige investeringene 

som er nødvendig for en omstilling til lavutslippssamfunnet.  

For norsk næringsliv vil en klimalov kunne ha en tilsvarende effekt. Det viktigste vil være å sikre langsiktig 

planlegging for ulike sektorer ved hjelp av karbonbudsjetter som gir tydeligere ansvarsfordeling over tid. 

Dette vil gi en forutsigbarhet som kan sikre grønne investeringer med lang avkastningshorisont, og ny 

teknologiutvikling. Særlig når det gjelder investeringer i infrastruktur er dette relevant. 

 

Tydelige, konkrete, lovfestede klimamål som adresserer utslipp fra norsk territorium er nødvendige for 

å sikre omstillingen. 

 

Klimapolitikken defineres i stortingsmeldinger om klima og i brede klimaforlik. Stortinget har definert 

nasjonale målsettinger om klimautslipp for 2020 og 2050. Disse er politisk forpliktende, men hvert enkelt 

vedtak ses ikke i sammenheng med målene i forliket. I stedet for å diskutere om summen av tiltak gir de 

utslippsreduksjonene vi trenger, brukes mye tid på å diskutere enkelttiltak og hvor klimamålene bør 

ligge. 

 
I en omstillingsperiode som Norge nå går inn i, er det svært viktig at klimamålene er tydelige og 

lettforståelige av alle som skal planlegge for et lavutslippssamfunn. Dette er ikke minst viktig for å skape 

langsiktige og forutsigbare investeringsvilkår for norsk næringsliv, slik at det gjør det mer attraktivt å 

satse på nye løsninger. Enkle, forståelige nasjonale klimamål som lovfestes og som brytes ned på 

sektornivå over lengre tidsrom vil gi alle sektorer et signal om retning på utslippene framover. Dette gir 

insentiver for å investere i tiltak som får ned utslippene. Dette vil gi en forutsigbarhet som gjør det 

lettere for å ta beslutninger som har en langsiktig positiv konsekvens for klimaet.  

 

En klimalov vil sørge for at nasjonale klimamålene lovfestes. Dette, sammen med en prosedyre for hvilke 

kriterier som må tilfredsstilles for å kunne endre målene over tid, kan flytte diskusjonen også her i Norge 

fra om klimamålene skal nås, til hvordan - slik de har gjort i Storbritannia3. 

                                                           
3 Norsk Klimastiftelse/WWF: Den britiske klimaloven 
http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/rapporter_notater/?32985/Den-britiske-klimaloven  

http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_cambridge_report_2__3.pdf
http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/rapporter_notater/?32985/Den-britiske-klimaloven
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Den til enhver tid sittende regjering må få ansvaret for en klimalov som skal adressere totale utslippskutt 

fra norsk territorium og adressere alle deler av samfunnet. Hvordan ansvaret skal sanksjoneres, bør 

utredes i oppfølgingen av denne høringsrunden. 

Klimaforliket stadfester at kvotehandel, både gjennom ETS og CDM, er et sentralt virkemiddel for å nå 

norske klimamål4. Halvparten av Norges utslipp er i dag gjennom EUs kvotesystem, og 80% av nasjonale 

utslipp er underlagt kvoteplikt og/eller CO2-avgift.5 Kvotemarkedet fungerer som et virkemiddel for å gi 

fleksibilitet til industrien, men er ikke et virkemiddel som gir gode rammevilkår for omstilling. 

Kvotehandel alene bidrar ikke til kostnadsreduksjoner i ny teknologi eller til å bygge opp Norges 

konkurransefortrinn i grønne næringer. Begge kvotemarkedene preges også av betydelige og 

systematiske svakheter som per i dag undergraver utslippsmålene. WWF mener derfor Norge må foreta 

nasjonale utslippskutt i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Samtidig må vi fortsette å jobbe for 

en innstramming av ETS, og for å innføre «emission performance standards» per enhet produsert energi, 

samt gi teknologistøtte til ny fornybar energi. 

Det er viktig å merke seg at mange av de utslippsreduserende tiltakene som vil være aktuelle for norsk 

kvotepliktig sektor er tiltak som innebærer en etterspurt og nødvendig omstillingsstøtte til de berørte 

bedriftene. Mange gode tiltak er alt finansiert gjennom Klima- og teknologifondet som styres av Enova. 

En opptrapping av den typen støtteordninger vil både sikre at Norge bidrar med klimakutt og sikre 

fremtidig norsk konkurransefortrinn i industrien.     

 
 

Klimaendringene truer vårt livsgrunnlag og kan kun løses gjennom koordinert statlig handling. Det 

krever en annen type lovgivning enn tradisjonen i Norge tilsier.  

                                                           
4 Klimaforliket 2012 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-390/  
5 I Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk, Innst. 390 S (2011–2012), uttales 
følgende:  
«Norge er omfattet av det europeiske kvotesystemet. Etter utvidelsen i 2013 vil om lag 80 pst. av de 

nasjonale utslippene være underlagt kvoteplikt eller CO2-avgift. Innenfor det europeiske kvotesystemet er 

samlede utslipp i utgangspunktet gitt i forpliktelsesperioden fram til 2020. Samlet kvotemengde i det 

europeiske kvotesystemet skal hvert år framover reduseres med et fast antall kvoter tilsvarende 1,74 pst. 

av en beregnet kvotemengde for 2010. Den beregnede kvotemengden for 2010 vil inkludere tall for alle 

sektorer som vil være med i kvotesystemet fra 2013. Fra 2005 til 2020 innebærer det at sektorene som er 

omfattet, må redusere utslippene med 21 pst. EUs kvotesystem vil ikke alene være tilstrekkelig til at 

landene som er omfattet av systemet når sine klimamål. EU-regelverket åpner imidlertid for at 

kvotemengden kan reduseres ytterligere. Norges tilknytning til EUs kvotesystem vil for perioden 2013–

2020 stramme inn de samlede utslippene fra Norge og EU med om lag 11 millioner tonn CO2 i 2020.» 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-390/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-390/


 

6 

 

Grunnlovens paragraf 112 gir følgende rettighet til borgerne, og plikt til oppfølging fra myndighetene: 
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. 
Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett 
også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av 
planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.» 6  

Stipendiat Jon Chr. Nordrum viste under høringsmøtet til KLD 12. januar 2015 at grunnlovens 

styringssystem for å følge opp denne plikten er lov- og budsjettvedtak. Ansvaret for at denne rettigheten 

oppnås ligger hos øverste myndighet, altså regjeringen. Naturmangfoldloven følger opp rettigheter om 

frisk natur, og forurensningsloven følger opp rettighetene om et miljø som sikrer helsen. For å ivareta 

rettigheten til et klima som ikke forringer vårt livsgrunnlag er det i dag ingen samlende klimalovgivning, 

men et fragmentert, spredt virkemiddelapparat av ulike karakter7. En klimalov bedrer tilgangen og 

oversikten for allmenheten over det som betegnes som en av vår tids viktigste politikkområder av et 

samlet politisk Norge. En klimalov kan bli operasjonaliseringen av klimaforpliktelsen i denne 

grunnlovsparagrafen. 

Lovsform har en avklart konstitusjonell, rettslig og politisk betydning. Nordrum fremhevde i sitt innlegg 

at en lov også har en viktig samfunnsfunksjon, fordi lovens betydning lettere forstås av borgerne, og gjør 

politikken tilgjengelig og oversiktlig. En lov vil gi forutsigbare endrings- og vedtaksprosedyrer, og vil legge 

til rette for helhetlig og langsiktig styring, en struktur som politiske forlik mangler8. 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. Disse elementene bidrar til sammen til styringseffektivitet på lang sikt. 

I Norge brukes lovverket tradisjonelt for at staten kan regulere borgernes adferd. I spørsmålet om 

klimaendringene blir denne problemstillingen snudd på hodet ved at trusselen er av en karakter som gir 

borgerne et behov for å pålegge staten en forpliktelse. Å unngå klimaendringer er et grunnleggende 

behov som krever langsiktige politiske beslutninger og jevnlig oppfølging. Klimaendringene truer vårt 

livsgrunnlag, både for dagens borgere og kommende generasjoner. Klimaendringene kan derfor kun 

løses gjennom koordinert handling som gjennomsyrer alle deler av samfunnet over lang tid, noe også 

regjeringen har påpekt i innledningen av sin regjeringserklæring9.  

En klimalov er en overordnet rammelov som skal hjelpe våre folkevalgte å inkludere klimahensyn i alle 

politikkområder, og som forplikter Stortinget til å jevnlig holde oppsyn med at vedtatte mål for 

utslippsreduksjoner faktisk nås gjennom den til enhver tid sittende regjerings valg av virkemidler. 

                                                           
6 Grunnlovens §112 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6  
7 Jus. Stip. Jon Chr. F. Nordrum på høringsmøte om klimalov 12. januar 2015  
8 Jus. Stip. Jon Chr. F. Nordrum på høringsmøte om klimalov 12. januar 2015 
9 https://www.regjeringen.no/nb/om_regjeringa/solberg/Regjeringens-satsingsomrader/om-
satsingsomradene/id2076785/  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://www.regjeringen.no/nb/om_regjeringa/solberg/Regjeringens-satsingsomrader/om-satsingsomradene/id2076785/
https://www.regjeringen.no/nb/om_regjeringa/solberg/Regjeringens-satsingsomrader/om-satsingsomradene/id2076785/
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Klimaloven skal sørge for å holde fokus på langsiktige klimamål i en skiftende politisk hverdag, og dermed 

skape større forutsigbarhet og mer målrettede rammevilkår for næringsliv og industri.  

Flertallet på Stortinget har i innstillingen til statsbudsjettet 2015 understreket det langsiktige 

forvalteransvaret: «norsk klima- og miljøpolitikk må bygges på respekten for kunnskap, føre-var-

prinsippet og forvalteransvaret som hver generasjon har på vegne av sine etterkommere10.» En klimalov 

har en struktur som gjør det lettere å ha jevnlig oppfølging av langsiktige klimamål. 

 

En klimalov vil styrke eksisterende sektorlovgivning og sikre at tiltakene i hver sektor virker sammen 

for en koordinert reduksjon av klimagassutslipp på samfunnsnivå.   

 

Som høringsnotatet fra Klima- og miljødepartementet viser, har Norge allerede en omfattende 

sektorlovgivning som kan brukes til å redusere utslipp.  

Advokatfirmaet Hjort, ved Alexandra Bech Gjørv har gjort en juridisk gjennomgang av behovet for en 

klimalov11. Den viser at myndighetene har hjemmel til i stor grad å gjennomføre tiltak for 

klimagassreduksjoner i de viktigste utslippssektorene, men at disse ikke blir brukt i tilstrekkelig grad på 

grunn av en uklar overordnet politisk prioritering av klimatiltak. Høye tiltakskostnader, stor 

gjennomføringskompleksitet, langsiktige mål og utydelige politiske føringer fører til at de ulike 

departementer ut fra sitt sektorperspektiv vurderer tiltakskostnadene som for høye. Det som mangler er 

verktøyet som gjør at disse sektorvirkemidlene tas i bruk, og Gjørv anbefaler å få på plass en klimalov 

som kan sikre dette. 

 

I praksis vil ofte andre hensyn veie tyngre enn klimahensyn. I rapporten Hvordan møte overgangen til et 

lavutslippssamfunn? gjennomgås fire konkrete beslutningsprosesser knyttet til infrastruktur for transport 

eller arealplanlegging med betydning for transport (Oslopakke 3, høyhastighetstog, lokalisering av 

Kulturhistorisk museum og Sykehuset Østfold). Beslutningene involverer både sentrale og lokale 

beslutningstakere på tvers av flere samfunnssektorer. Eksemplene viser at klimaeffekt utredes i ulik grad, 

og at klimahensyn ikke tillegges avgjørende vekt i beslutningsprosessene. Mye av reguleringen er 

fullmaktsregler med stort innslag av skjønn, og praktiseringen av reglene har derfor stor betydning for 

graden av måloppnåelse12. Beslutningsprosessene vil da i stor grad bero på politiske og økonomiske 

vurderinger, samt faglige i den grad disse tas hensyn til. 

 

Riksrevisjonen har i sin gjennomgang av norsk klimapolitikk pekt på at sterke sektorinteresser og 

målkonflikter gjør det vanskelig å prioritere klima høyt nok, og det er store svakheter knyttet til hvordan 

                                                           
10 Innstillingen fra energi og miljøkomiteen til Statsbudsjettet 2015, Prop 9S, s 75: 
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/Inns-201415-009.pdf 
11 Adv.firmaet Hjort/WWF: En norsk klimalov 
http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/rapporter_notater/?32426/En-norsk-klimalov 
12 Econ Pöyry 2010 Hvordan møte overgangen til et lavutslippssamfunn? 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2668/ta2668.pdf 

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/Inns-201415-009.pdf
http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/rapporter_notater/?32426/En-norsk-klimalov
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2668/ta2668.pdf


 

8 

 

de ulike sektorene ivaretar sitt sektoransvar13. Allerede i 2010 konkluderte Riksrevisjonen med at det var 

en betydelig risiko for at målet for nasjonale utslippsreduksjoner ikke ville bli nådd. Dette budskapet ble 

forsterket da Miljødirektoratet våren 2014 la fram en rapport som viser at det vil bli krevende å nå 

klimamålene for 202014.  

 
Den overordnede instruksen om at klimahensyn må prioriteres, er ikke systematisert og mangler jevnlig 

rapportering og kontroll. Vi har i dag ikke et rammeverk som viser hvordan dette i praksis skal følges opp. 

En klimalov gir en overordnet instruks om at totale klimagassutslipp skal fordeles på sektorer, og vil 

sammen med et strammere offentlig planleggings- og rapporteringssystem - gjennom karbonbudsjetter 

og årlige rapporteringer på måloppnåelse - styrke klimavektingen i disse skjønnsmessige vurderingene. 

Således vil en overordnet klimalov kunne styrke bruk av klimaregulerende virkemidler i eksisterende 

sektorlovgivning. 

Den finske klimaloven blir innført fordi finsk lovgivning er ”mycket spridd og branchspecifik” slik KLD 

fremhever i sitt høringsdokument15. Som vi ser har Norge et tilsvarende problem med lovgivning som er 

svært spredt og sektorspesifikk. Det er ingen som har overordnet ansvar for at lovgivningen i hver sektor 

samvirker for å få de totale utslippene ned i henhold til vedtatte nasjonale klimamål.  

 

2. Er det behov for mer rapportering og formidling av informasjon i 

Norge om klimagassutslipp og effekter av tiltak? 
 

Eksisterende rapportering gir en god samlet oversikt over hvorvidt utslippene går opp eller ned, men 

ingen av disse rapporteringene gir en oversikt over hvordan planlagte tiltak på tvers av sektorer 

kommer til å påvirke de nasjonale utslippene. Dette gjør at de nasjonale klimamålene ikke nås. Det er 

en mangel som klimaloven kan rette på.  

Norsk klimapolitikk har vært dominert av klimakamper rundt store enkeltbeslutninger som har store 

konsekvenser for utslippskutt, som i tilfellet om elektrifisering av Utsirahøyden, og av kamper om hvor 

de nasjonale målene skal ligge, fremfor hvordan summen av tiltak kan sikre at målene nås. I sitt 

høringsnotat påpeker Klima- og miljødepartementet at Norge allerede har omfattende rapportering på 

ulike nivåer om utviklingen i norske utslipp. Utfordringen er slik WWF ser det at selv om disse rapportene 

gir en god samlet oversikt over hvorvidt utslippene går opp eller ned, og hva effekten av ulike tiltak har 

vært, gir ingen av disse rapporteringene en oversikt over hvordan planlagte tiltak kommer til å påvirke de 

                                                           
13 Dok 3:5 (2009-2010) «Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken» 
 
14 M-133 (2014) «Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken. Klimatiltak 
mot 2020 og plan for videre arbeid» http://www.miljødirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M133/M133.pdf  
15 KLDs høringsnotat om klimalov 
https://www.regjeringen.no/contentassets/8068eb0512a543188eab8b89667b3af0/hoeringsnotat_perspektiver_p
a_en_klimalov_141103.pdf  

http://www.miljødirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M133/M133.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8068eb0512a543188eab8b89667b3af0/hoeringsnotat_perspektiver_pa_en_klimalov_141103.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8068eb0512a543188eab8b89667b3af0/hoeringsnotat_perspektiver_pa_en_klimalov_141103.pdf
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nasjonale utslippene. Høringsnotatet gjør det klart at vi mangler en «dokumentasjon på fremtidig effekt 

av regjeringens politikk, i motsetning til rapportering av allerede dokumenterte (foretatte) 

utslippskutt».16 Dette etterlyses av energi- og miljøkomiteen i forslaget om å innføre klimabudsjett.  

 

Det er den til enhver tid sittende regjerings, og i ytterste konsekvens Stortingets, ansvar å sikre at 

virkemiddelbruken i norsk klimapolitikk samlet sett er tilstrekkelig for å kutte utslippene i tråd med 

vedtatte nasjonale målsetninger og internasjonale forpliktelser. WWF mener det i dagens system er en 

klar mangel på rapportering på dette nivået som kan vise effekten av planlagte tiltak på tvers av sektorer, 

og som gjennom årlig behandling i Stortinget kan sikre nødvendig kontroll og fremgang. Etter vår mening 

vil en nasjonal klimalov med en uavhengig klimakomite og tilhørende karbonbudsjetter være et godt 

virkemiddel for å bøte på denne mangelen.  Dette vil gi Stortinget et bedre styringsverktøy til å følge med 

på om beslutningene som tas bidrar til å nå målene. En årlig stortingsbehandling vil også gjøre det lettere 

å unngå at nye regjeringer får tidligere regjeringers utilstrekkelige beslutninger i fanget. 

 

WWF mener også at det er Regjeringen og Stortingets ansvar å rapportere til borgerne om hva som 

gjøres for å nå nasjonale klimamål. Det vil etter vår mening ikke være tilstrekkelig å gjøre 

saksdokumentene offentlig tilgjengelig på Stortingets nettsider slik praksis er i andre saker. Fordi 

klimatrusselen er en utfordring som påvirker oss alle, og hvor staten pålegges en egen forpliktelse 

gjennom klimaloven, bør Stortinget aktivt gjøre tilgjengelig lett forståelige versjoner av den årlige 

rapporteringen på forsiden av Stortinget.no.  Myndighetene bør også planlegge målrettet 

opplysningsarbeid på klimakonsekvenser og –tiltak rettet mot befolkningen. 

 

 

Gode rapporteringer henger sammen med et godt planverktøy som er koblet mot de lovfestede 

klimamålene. Det bør i forbindelse med en klimalov innføres karbonbudsjetter som årlig behandles i 

Stortinget. 

Tidligere i år gav klima- og miljøminister Tine Sundtoft og statsminister Erna Solberg uttrykk for at det er 

krevende å nå de nasjonale klimamålene i 202017. Dette blant annet fordi de planlagte tiltakene ikke har 

kuttet utslippene som ønsket, og fordi iverksettelse av nye tiltak nå først vil få utslippsreduserende effekt 

etter 2020. WWF mener at en klimalov vil være et egnet verktøy nettopp for å hindre at slike situasjoner 

oppstår. Gjennom årlige rapporter og evalueringer av planlagte tiltak vil det være lettere å justere kursen 

og tilpasse totaliteten av tiltak for å sikre måloppnåelse. Det gjør det også lettere å unngå ulønnsomme 

investeringer, såkalte «stranded assets», og vil gi gode og forutsigbare rammer for samfunnsplanleggere 

og næringsliv.  

Et langsiktig karbonbudsjett med sektorvise utslippsmål trukket fra nå og litt fram i tid (slik som i 

Storbritannia), er svært nyttig for å gjøre de riktige grepene tidlig nok til å sikre at målene nås. 

                                                           
16 Høringsnotat Perspektiver på en klimalov, s. 11 
17 http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/09/16/1818/Klima/solberg-medgir-at-klimamlet-kan-ryke 
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Karbonbudsjett kan defineres som tak på total mengde klimagasser sluppet ut for en spesifisert periode 

der hvert tonn klimagasser som er sluppet ut mellom nå og f.eks 2050 vil telle med. De langsiktige 

klimamålene deles opp i kortere målperioder. Storbritannia har innført femårige karbonbudsjetter som 

en styrende del av sin klimalov. Der fastsettes karbonbudsjettene i Parlamentet 12 år før perioden 

starter, og de har nå karbonbudsjetter som dekker årene fram til 202718. I sum må disse delmålene ifølge 

loven avspeile en utslippsbane som ender med de vedtatte totale utslippskuttene for hele perioden. Hvis 

utslipp øker innen en sektor, må det planlegges tilsvarende reduksjoner i en annen sektor. Det er derfor 

svært viktig at karbonbudsjettene inneholder sektorvise mål som viser byrdefordelingen mellom de ulike 

delene av samfunnet over tid. 

Dette er en måte å sikre at de litt lengre perspektivene trekkes inn i de årlige prioriteringene når 

statsbudsjettet legges, og gjør at man i større grad kan unngå investeringer som ikke har hatt sin 

inntjening før utslippsmålene gjør at de ikke lenger kan tas i bruk. Dette gjør at man derfor lettere kan 

vurdere andre og mer miljøvennlige alternativer. Eksempler på dette er gasskraftverk som har en levetid 

på 30 år, men siden det meste av kraftsektoren skal være utslippsfri i 2030, vil de ikke kunne ha sin fulle 

levetid, med mindre karbonfangst- og lagring tas i bruk. 

 

3. Vil et uavhengig klimaråd være et hensiktsmessig nytt tilskudd til 

norsk klimapolitikk? Hvilken rolle bør det i så fall fylle? 
 

Det er et behov for å sikre at utslippene fra foreslåtte tiltak i alle sektorer i sum ikke overstiger 

klimavitenskapelige anbefalinger til utslippsmål. WWF mener at et uavhengig klimaråd kan ta en slik 

rolle og dermed fylle et viktig tomrom i norsk klimapolitikk. Klimarådet må få et tydelig mandat som er 

beskrevet i klimaloven. 

I høringsnotatet skriver Klima- og miljødepartementet at «Medvirkning på ulike arenaer, media, høring 

av offentlige dokumenter etc. bidrar til å sikre engasjement og involvering. Videre er kontrollen med 

klimapolitikken forankret i ordinær demokratisk kontroll». WWF mener det er en sentral utfordring at 

ingen av disse prosessene gir god kontroll med hvorvidt summen av tiltak på tvers av sektorer bidrar til å 

kutte de samlede utslippene i tråd med vedtatte mål. Det er et behov for å sikre at foreslåtte tiltak i alle 

sektorer i sum er i tråd med klimavitenskapen, og at forslagene utsettes for demokratisk kontroll i 

forkant av implementering. WWF mener at et uavhengig klimaråd eller klimakomitè kan ta en slik rolle 

og dermed fylle et viktig tomrom i dagens norske klimapolitikk.    

                                                           
18 Storbritannias fjerde karbonbudsjett http://www.theccc.org.uk/publication/the-fourth-carbon-budget-reducing-
emissions-through-the-2020s-2/ 
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Det uavhengige klimarådet må bestå av ressurspersoner med ulik fagkompetanse, og ikke være et 

interesseråd for ulike interessenter i samfunnet.  

Klimarådet skal være vitenskapens stemme inn i klimapolitikken, og sørge for at klimaloven bidrar til 

tilstrekkelige utslippskutt i henhold til hva som er nødvendig sett fra et klimavitenskapelig grunnlag. 

Derfor er uavhengigheten viktig. I Storbritannia har man sett at en uavhengig komite har holdt klima på 

agendaen, og virket som en buffer mot å senke ambisjonsnivået i britisk klimapolitikk i en tid hvor klima 

har vært lavere prioritet på den politiske dagsorden19.Klimarådet må få et tydelig mandat som er 

beskrevet i klimaloven. Dette skal være et råd bestående av faglige ressurspersoner, og ikke ulike 

samfunnsinteressenter. Rådet må inneha naturvitenskapelig kompetanse. Det behøver ikke være 

nødvendig å bygge nye institusjoner, man bør vurdere om nåværende forskningsinsititusjoner kan 

inneha en slik rolle. Det er ikke vanlig praksis med uavhengige rådgivende organ i Norge i dag. På 

bakgrunn av behovet for å trekke klimavitenskapen inn i politikken, anbefaler vi likevel at man setter ned 

et uavhengig klimaråd, og utarbeider et mandat for en norsk klimaråd som ligner den britiske.  

Klimarådet bør får ansvar for å utarbeide forslag til karbonbudsjetter for regjeringen, og for å utarbeide 

en årlig rapportering på måloppnåelse i klimapolitikken som leveres direkte til Stortinget. 

Rapporteringen bør baseres på de vedtatte karbonbudsjettene.   

Det er naturlig at sekretariatet til klimarådet legges til Miljødirektoratet som alt har en koordinerende 

funksjon overfor andre etater på klimaområdet. 

Klimarådet må få tilgang til et sekretariat som kan gjennomføre kvalifiserte analyser basert på dagens 

situasjon. Den instansen som har den beste forutsetningen for å innta en slik rolle i Norge, er 

Miljødirektoratet. Deres fagkompetanse og posisjon som koordinerende funksjon for andre etater, gir 

det nødvendige utgangspunkt for å sikre et godt faktagrunnlag som regjering og Storting kan basere 

karbonbudsjetter og årlige rapporteringer på.   

Fordeling mellom klimarådet rådgivende funksjon og politikernes besluttende funksjon 

Det må være et klart skille mellom klimarådets rådgivende funksjon, og politikernes besluttende 

funksjon. Man bør ha en fordeling der klimarådet gir anbefalinger for rammer for klimapolitikken, mens 

politikerne har ansvar for å foreslå og gjennomføre politiske tiltak og virkemidler som gjør at man holder 

seg innenfor rammene. En klimalov med tilhørende klimaråd skal ikke ta fra politikerne mulighet til å 

velge politiske virkemidler. 

I Storbritannia heter klimarådet Climate Change Committee (CCC), og dette rådet har både en 

rådgivende funksjon overfor regjeringen og en rapporterende funksjon ovenfor Parlamentet. Det er en 

                                                           
19 Fritjof Nansens Institutt: Den britiske klimalovens første fem år 
http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGI%20OG%20KLIMA/FNI-utredning-om-britisk-
klimalov-Februar-2014.pdf  

http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGI%20OG%20KLIMA/FNI-utredning-om-britisk-klimalov-Februar-2014.pdf
http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGI%20OG%20KLIMA/FNI-utredning-om-britisk-klimalov-Februar-2014.pdf
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selvstendig institusjon som ledes av et styre på ni representanter fra vitenskap, akademia, næringsliv og 

forvaltning. I tillegg har de et sekretariat som utarbeider analyser og rapporter. 

Klimarådet har ansvar for å utarbeide forslag til karbonbudsjetter. Disse blir behandlet av Departement 

of Energy and Climate Change (DECC) og vedtatt i Parlamentet. Disse prosedyrene er fastsatt i 

klimaloven. Klimarådet har også mulighet til å bidra med rådgivende vurderinger på enkeltsaker etter 

bestilling fra beslutningstakerne. Komiteens forslag er basert på vitenskapelige metoder og omfattende 

analyser. 

I tillegg karbonbudsjetter bør klimarådet levere en årlig rapportering til Parlamentet på måloppnåelse 

i klimapolitikken. Rapporteringen skal baseres på Stortingets vedtatte karbonbudsjetter. 

 

4. Oppsummering: Hvordan kan en klimalov se ut 
En klimalov er et styringsverktøy som skal hjelpe politikere med å nå klimamålene. I utarbeidelsen av en 

klimalov får en mulighet til å tenke innovativt rundt en utfordring man ikke har klart å løse med dagens 

virkemidler. Vi anbefaler å se på den britiske klimaloven, som er et godt utgangspunkt for en norsk lov.  

WWF har basert sitt forslag til en klimalov på den britiske klimaloven, og vårt forslag til en klimalov 

består av fire hovedelementer: 

i) Lovfesting av nasjonale klimamål basert på naturvitenskapelig anbefalinger 

ii) Karbonbudsjetter som fordeler utslippskutt på sektorer 

iii) Årlig rapportering til Stortinget på måloppnåelsen  

iv) Et uavhengig klimaråd som gir råd om hvordan målene kan nås, med et sekretariat der 
Miljødirektoratet har en naturlig rolle 

 

Klimamål: Nasjonale klimamål må lovfestes for å sikre stabilitet i Norges forpliktelser uavhengig av 

skiftende politiske prioriteringer. Utslippsmålene baseres på naturvitenskapelige anbefalinger. Det bør 

etableres en prosedyre for hvilke kriterier som skal gjelde for å kunne endre målene over tid, slik de også 

har gjort i Storbritannia. 

 

Klimalovkomite: Det bør etableres en rådgivende og uavhengig komite som gir faglige anbefalinger til 

regjeringen om hvordan nasjonale utslippskutt kan nås gjennom tiltak i ulike sektorer, for å sikre at de 

beste valgene tas i tråd med klimavitenskapelige anbefalinger. Klimakomiteen bør bestå av akademia, 

uten særinteresser i samfunnet, men med et spesielt fokus på naturvitenskapelige anbefalinger. 

Komiteen bør få sitt mandat direkte av klimaloven. Klimarådets sekretariat bør tillegges 

Miljødirektoratet, som har det beste faktagrunnlaget for klimatiltak, og en koordinerende funksjon 

overfor andre etater på klimaområdet. 
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Karbonbudsjetter: Et sentralt element i klimaloven er at den uavhengige komiteen gir sine anbefalinger i 

form av karbonbudsjetter som kan foreslå tiltak i hver sektor, for kortere perioder enn målperioden som 

helhet. Disse budsjettene brukes til å synliggjøre hvordan tiltakene i hver sektor henger sammen med 

hvert departements prioriteringer i statsbudsjettet. Karbonbudsjettene bør behandles årlig av Stortinget, 

slik også flertallet i Stortingets energi- og miljøkomite har utrykt ønske om i forbindelse med årets 

budsjettbehandling.20  

 

Kontrollinstans: WWF mener det er helt sentralt at det årlig rapporteres til Stortinget hvordan Norge 

ligger an i forhold til de fastsatte klimamålene. Klimaloven må gi klare prosedyrer for fastsettelse og 

rapportering av mål. Rapportering om status på utslippskutt må baseres på den dokumenterte 

utviklingen i utslippsnivået i forhold til fastsatte mål. I utforming av lovverk bør man i tillegg vurdere 

hvordan loven skal kunne iverksette sanksjoner dersom klimamålene ikke nås. 
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20 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=59547   
S e n t e r p ar t i e t , S o s i a l i s t i s k V e n s t r e p a r t i o g M i l j ø p a r t i e t D e Grønne, mener derfor 
departementene må rapportere hvilke konsekvenser deres budsjettforslag har for norske klimagassutslipp, 
og at utslippskonsekvenser av statsbudsjett synliggjøres i hvert departements proposisjon. 
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