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HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2006:18 ”ET KLIMAVENNLIG NORGE”
Vi viser til mottatt høringsrapport, og uttalelse fra Klimasamarbeidet for Osloregionen
Myndigheten til å avgi høringsuttalelse i ovennevnte sak er delegert i hht bystyrets vedtak av
30.05.2001 i sak 218, byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360, og byråden for miljø og
samferdsels vedtak av 01.08.2001.
Oslo kommune stiller seg positivt til Lavutslippsutvalgets innstilling, og er tilfreds med at disse
inneholder svært mange av de tiltakene som Klimasamarbeidet i Osloregionen har identifisert
som nødvendige for å kunne oppnå tilstrekkelige reduksjoner i sine klimagassutslipp, jfr.
Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen. Oslo kommune vil gjerne bidra til at Norge
blir et mer lønnsomt lavutslippssamfunn frem mot 2050, men understreker at det krever en
omlegging av statlige rammebetingelser og forsterking av statlige virkemidler for lokal
handling.
Oslo kommune oppfordrer Regjeringen til å følge opp Lavutslippsutvalgets rapport og den
nasjonale klimapolitikken generelt, med særlig vekt på følgende punkter:
 Regionenes og kommunenes rolle i norsk klimapolitikk må synliggjøres, og
Regjeringen må spille på lag med kommunene for å utløse det potensiale som ligger i
lokalt engasjement, planer og tiltak, jfr. Klima- og energihandlingspakken for
Osloregionen.
 Regionale og lokale initiativer må følges opp med tilrettelegging i form av
stimuleringstiltak, finansieringsordninger og endringer i lover og regler som vil gjøre
det mulig å oppnå ønskelige og vedtatte utslippsreduksjoner, som for eksempel
regionale klimatiltaksfond.
 Staten bør gå foran med et godt eksempel og skifte ut bruk av fossilt brensel til
oppvarming av alle statlige bygninger med biobrensel eller andre miljøvennlige
energikilder, og skifte ut bruk av fossilt drivstoff med biodrivstoff eller andre
miljøvennlige energikilder i bilparken og transportbruken til statlige etater og statlig
eide virksomheter. Oslo kommunes vedtatte mål om en halvering av Oslos
klimagassutslipp innen 2030 vil ikke være mulig uten statlig medvirkning.
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Oslo kommune ønsker et nært og aktivt samarbeid med staten om reduksjon av
klimagassutslippene i hovedstaden og hovedstadsregionen i samsvar med nasjonale, regionale
og lokale mål for arbeidet.
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