
 

 

LO og NHOs innspill til Regjeringens arbeid med klimaforpliktelser mot 2030 

LO og NHO viser til Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om klimaforpliktelser mot 2030 

som grunnlag for Norges innspill til de internasjonale klimaforhandlingene i Paris senere i år. Vi viser 

også til våre refleksjoner rundt denne saken i innspillsmøte 9. januar i år i regi av Klima- og 

miljødepartementet. Med bakgrunn i den korte tiden før regjeringen skal legge fram sin melding til 

Stortinget om ny norsk klimaforpliktelse, gir LO og NHO her et felles innspill til hovedtrekkene i den 

varslede klimameldingen. 

 

LO og NHO mener: 

Norsk klimapolitikk må baseres på at Norge skal yte et betydelig bidrag til globale utslippsreduksjoner. 

Det skjer gjennom nasjonale utslippsreduksjoner, bidrag til EUs utslippskutt og ved globale tiltak.  

For et lite land som Norge med en åpen økonomi, vil vi få bedre samlet effekt av klimapolitikken og 

styrke vår konkurranseevne jo mer vi knytter oss til europeiske løsninger. 85 % av norsk eksportverdi 

er energirelatert og til EU. Norsk kraftforedlende industri er miljø- og ressurseffektiv. Etterspørselen 

etter de fleste produktene forventes å øke på verdensbasis. Nedbygging av industri i Norge vil bety 

oppbygging andre steder utenfor Europa, dvs. i land uten tilsvarende kostnad på klimagassutslipp. 

Særnasjonale utslippskrav kan medføre industriell forvitring og karbonlekkasje, uten å bidra til globale 

reduksjoner. Derfor har våre naboland ikke satt nasjonale utslippsmål for kvotepliktig sektor.  

LO og NHO mener at norske klimaforpliktelser må baseres på tre hovedspor: 

- Utslippsreduksjoner i Norge gjennom nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktige sektorer 

- Bidrag til europeiske utslippsreduksjoner gjennom felles utslippsmål for kvotepliktig sektor i EU-

ETS 

- Bidrag til ytterligere globale reduksjoner gjennom fleksible mekanismer  

EUs 2030-mål er 40 % utslippsreduksjon i forhold til 1990. Ser en bort fra den europeiske 

klimadugnaden Norge deltar i, ville målet direkte overført til Norge bety utslipp i 2030 på 30 mill. 

tonn CO2-ekvivalenter, dvs. reduksjoner på 20 mill. tonn fra 1990 til 2030 eller om lag 23 mill. fra 

2012 til 2030. På grunn av Norges spesielle utslippssituasjon med vannkraften og industrien, vil et 

slikt mål for fysiske utslipp i Norge ikke kunne gjennomføres uten store skadevirkninger, spesielt for 

den konkurranseutsatte industrien. 

 

Tiden er knapp for omfattende utvikling og implementering av ny teknologi i stor skala. Det må legges 

til rette for teknologiutvikling og markedsstimulering. Tilleggstiltak i ETS som gjelder 

konkurranseutsatt industri må kompenseres gjennom offentlige virkemidler, bl.a. Enova-ordningen og 

et fremtidig teknologiutviklingsprogram samt CO2-kompensasjonsordningen, innenfor EUs 

statsstøtteregelverk i tråd med dagens tilnærming i påvente av en global avtale.  

 

Hovedbudskap fra LO og NHO: 

- En norsk målsetting om å kutte utslippene av klimagasser i 2030 tilsvarende 40 prosent av Norges 

utslipp i 1990 oppfylles gjennom utslippsreduksjoner i Norge, felles reduksjoner i Europa 

gjennom kvotesystemet, opptak av CO2 i skog, og bruk av fleksible mekanismer: 

o I ikke-kvotepliktig sektor settes et nasjonalt utslippsmål på 30-35 % reduksjon i forhold til 

1990. Det er et ambisiøst og krevende mål som tilsvarer reduksjon på 10-13 mill. tonn 

CO2-e, eller 42-46 % i forhold til 2012. 

o I kvotepliktig sektor bidrar Norge til den samlede utslippsreduksjonen i EU-ETS, dvs. 43 % 

fra 2005-2030, eller om lag 10 mill. tonn CO2-e. 

o Opptak av karbon i skog i Norge inkluderes i det nasjonale utslippsregnskapet i tråd med 

gjeldende klimaforlik, og muligheten for ytterligere bidrag utredes 

o Kjøp og sletting av kvoter i EU-ETS kan fylle eventuelt gap for å nå målene 



 

 

- Norge må bidra til bærekraftig vekst i land under utvikling. Bidrag til globale utslippsreduksjoner 

ut over innsatsen i Norge og Europa forutsetter aktiv bruk av fleksible mekanismer innenfor FNs 

klimakonvensjon 

- Gjennomføring av utslippsmålene mot lavutslippssamfunnet i 2050 må løftes fram gjennom et 

nytt, stort lavutslippsprogram. Forsterkede og nye virkemidler for markedsstimulering og 

teknologiutvikling må utvikles.  

Vedlagt en illustrasjon av foreslåtte klimaforpliktelser og virkemidler. 

 

Oslo, 20. januar 2015 
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