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Sammendrag  
 
Denne rapporten presenterer resultater fra et delprosjekt av Klimakur 2020 om internasjonale 
virkemidler og rammebetingelser som påvirker og kan påvirke norsk klimapolitikk. Rapporten 
har en gjennomgang av det viktigste internasjonale regelverket som allerede eksisterer på 
klimaområdet og som også omfatter eller påvirker Norge. Rapporten har imidlertid lagt mest 
vekt på å se på nye virkemidler og rammebetingelser som enten vil bli implementert i norsk 
lov, som vurderes implementert i norsk lov eller som på andre måter vil kunne påvirke Norges 
klimagassutslipp. Den vurderer hvilke muligheter og begrensninger dette gir når det gjelder 
utforming av virkemidler med effekt fram mot 2020, og presenterer målsettinger og 
handlingsplaner til utvalgte land, da andre lands klimapolitikk indirekte vil kunne påvirke 
Norges målsetting og virkemiddelbruk.  
 
FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen 

FNs klimakonvensjon, som ble vedtatt i Rio de Janeiro i 1992, er det sentrale rammeverket for 
det internasjonale klimasamarbeidet. Konvensjonen har som mål å stabilisere konsentrasjonen 
av klimagasser i atmosfæren. Dette impliserer at man må redusere den menneskeskapte 
påvirkningen av klimasystemet.  
  
Kyotoprotokollen ble vedtatt i 1997, og er forankret i Klimakonvensjonen. Protokollen 
inneholder tallfestede utslippsforpliktelser for industrilandene for perioden 2008-2012. 
Protokollens målsetting er å redusere de samlede utslippene fra industrilandene i denne 
perioden med om lag 5 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Norge ratifiserte 
Kyotoprotokollen i 2002 og forpliktet seg dermed til å begrense de gjennomsnittlige årlige 
utslippene i 2008-2012 til én prosent over nivået i 1990.   
 
Norges utslipp i 2008 var på 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, det vil si 8,4 prosent over 
utslippet i 1990. Det betyr at Norge i tillegg til utslippsreduserende tiltak må kjøpe kvoter i 
andre land for å gjøre opp sin forpliktelse i henhold til Kyotoprotokollen. 
 
Ny klimaavtale – en viktig rammebetingelse 

En ny internasjonal klimaavtale for perioden etter 2012 vil legge viktige rammer for norsk 
klimapolitikk. Det er imidlertid usikkerhet om innholdet i en slik avtale og om når et detaljert 
regelverk i en ny klimaavtale vil være på plass. Ved ratifikasjon av en ny avtale vil den være 
folkerettslig bindende for Norge. Stramheten i avtalen vil påvirke nivået på virkemidlene, 
mens vi antagelig står friere i sammensetningen av virkemiddelbruken. Avtalen vil trolig 
inneholde regelverk for bruk av fleksible mekanismer for kompensering av klimagassutslipp, 
og for beregning av utslipp og opptak av klimagasser i skog og jordsmonn. Slike spesifikke 
regler kan ha stor betydning også for sammensetningen av norsk virkemiddelbruk framover. 
  
EUs lovverk viktig for norsk klimapolitikk 

Norge er gjennom EØS-avtalen en integrert del av EUs indre marked. EØS-avtalen legger en 
viss begrensning på nasjonale myndigheters handlingsrom gjennom reglene om fri flyt av 
varer, tjenester, personer og kapital. I tillegg begrenser EØS-avtalen myndighetenes bruk av 
støtte til foretak.  
 
For viktige samfunnshensyn som miljø og klima, er det gitt en rekke unntak fra forbudet mot 
statsstøtte og forbudet mot begrensninger på den frie flyten av varer, tjenester, personer og 
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kapital. For eksempel er det gitt en rekke unntak for støtte til miljøtiltak som energisparing og 
utvikling av fornybar energi.  
 
EUs klima- og energipakke ble vedtatt av EUs råd i april 2009. Pakken vil stå svært sentralt i 
årene fram mot 2020. Av regelverket i klima- og energipakken som vil ha størst betydning for 
norske klimagassutslipp og virkemiddelbruk, er det reviderte kvotedirektivet for perioden 
2013 - 2020, fornybardirektivet, drivstoffdirektivet og forordningen om utslipp av CO2 fra 
personbiler. Videre kan bestemmelsene om EU-landenes klimagassreduksjoner i sektorer 
utenfor kvotesystemet legge viktige føringer for norsk klimapolitikk i årene framover.   
 
Målet med virkemiddelpakken er 20 prosent reduksjon av de totale klimagassutslippene fra 
unionen i 2020 sammenlignet med 1990. Pakken skal også bidra til å oppfylle målene om at 
20 prosent av energiforbruket i EU innen 2020 skal være basert på fornybar energi, om 20 
prosent energisparing (enøk) innen 2020 og om at 10 prosent av kjøretøyenes drivstoff innen 
2020 skal være biobrensel. EU har slått fast at de ønsker å ta på seg en strengere forpliktelse i 
den nye klimaavtalen, på 30 prosent reduksjon, dersom andre land aksepterer begrensninger 
på tilsvarende nivå. Resultatet av klimaforhandlingene vil dermed avgjøre om EUs klima- og 
energipakke må revideres for å nå en strengere forpliktelse. En strengere forpliktelse vil 
påvirke Norge på flere måter, blant annet gjennom høyere kvotepris i EUs kvotesystem for 
bedrifter. I tillegg vil en sterkere virkemiddelbruk innen andre sektorer i EU ha både direkte 
og indirekte virkning på Norges framtidige virkemiddelutforming. Direkte ved at Norge vil 
være forpliktet til å gjennomføre eventuelle nye EØS-relevante rettsakter fra EU i norsk rett, 
og indirekte ved at EUs politikk kan legge føringer for ambisjonsnivået for norsk 
klimapolitikk. 
 
Kvotedirektivet setter tak på utslippene  

Norge er allerede omfattet av EUs kvotedirektiv for perioden 2008 – 2012. Norske 
kvotepliktige virksomheter på fastlandet og på norsk sokkel offshore har utslippsrettigheter 
for CO2-utslipp og kan handle kvoter gjennom EUs kvotehandelssystem. Kvotedirektivet vil 
framover mot 2020 fortsatt være en basis i virkemiddelbruken på klimaområdet for 
petroleumssektoren og industrisektoren i Norge. EUs reviderte kvotedirektiv vil føre til at en 
større andel av norsk fastlandsindustri kommer inn i kvotesystemet. Kvoteprisen, samt 
muligheten til å kompensere utslipp ved andre mekanismer (som Den rønne 
utviklingsmekanismen (CDM) og Felles gjennomføring (JI)), vil avgjøre hvor store 
utslippsreduksjoner kvotedirektivet vil utløse innenlands. Kvotedirektivet vil ikke innebære 
noen vesentlige begrensninger i norsk handlefrihet når det gjelder Norges mulighet til å 
innføre ytterligere virkemidler som tilleggsavgifter, direkte regulering etc.  
 
Kvotedirektivet omfatter også luftfart, og Norge har i oktober 2009 vedtatt at kvotehandel for 
luftfart skal implementeres i norsk lov. At luftfart omfattes av kvotesystemet fra 2012 kan gi 
en reduksjon i utslipp fra fly både innenlands og mellom Norge og utlandet.  
 
Innføring av fornybardirektivet kan kreve utbygging av ny fornybar elektrisitet mot 
2020 

Dersom fornybardirektivet implementeres i Norge, vil målforpliktelsen være viktig for den 
energipolitikken som må føres her i landet fram mot 2020. Et ambisiøst mål vil måtte 
innebære stor utbygging av ny fornybar elektrisitet og utforming av et egnet virkemiddelsett 
for å skape gode insentivordninger for å få dette til. Et mindre ambisiøst mål kan også føre til 
stor utbygging med tanke på eksport, men dette er et lønnsomhetsspørsmål.  
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Krav til lave CO2-utslipp fra personbiler vil gi betydelige utslippsreduksjoner 

EUs forordning med CO2-krav til personbilers gjennomsnittlige utslipp vil bidra til å øke 
mulighetene for å få til betydelige utslippsreduksjoner i Norge. Målet er å redusere de 
gjennomsnittlige CO2-utslippene fra nye biler fra dagens om lag 160 gram per kilometer til 
130 gram i 2012-2015 og ned til 95 gram i 2020. Utskiftingstakten i bilparken, 
sammensetningen av denne og utvikling i samlet kjørelengde er faktorer som også må tas med 
i betraktning når en vurderer utviklingen i de totale utslippene fra transport. Mesteparten av 
utslippreduksjonen vil oppnås med effektivisering av biler med forbrenningsmotor, mens 
resten vil måtte oppnås med økt andel elektriske kjøretøyer, hydrogenbiler og ladbare 
hybridbiler.  
 
Forordningen vil medføre at det vil produseres et økt utvalg biler i alle størrelser med 
reduserte utslipp. Et bredere spekter av lavutslippsteknologier vil gjøre at differensieringen av 
engangsavgiften etter CO2-utslipp ved kjøp av bil, blir mer effektiv, selv uten å endre satser 
eller utforming av avgiften.  
 
Drivstoffdirektivet krever insentiver for økt bruk av lavutslippsdrivstoff 

Drivstoffdirektivet er vurdert til å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke implementert i 
Norge. Direktivets krav om å sikre at leverandører av drivstoff reduserer utslippene per 
energienhet med 6 prosent mellom 2011 og 2020 sammenlignet med gjennomsnittlig EU-nivå 
i 2010, vil få betydning for norsk virkemiddelbruk.  
 
Andre EU-direktiver med virkning på norske klimagassutslipp 

Gjennomgangen viser at det er flere EU-direktiver i tillegg til dem som inngår i klima- og 
energipakken, som i større eller mindre grad har virkning på Norges klimagassutslipp og 
virkemiddelbruk. Eksempelvis vil energitjenestedirektivet, som oppmuntrer til 
energieffektivisering, kunne påvirke sluttbruken av energi i Norge, og Eco-designdirektivet 
krever energimerking som vil gjøre det enklere for forbrukere og andre å velge mer 
energieffektive varer.  
 
EUs F-gassforordning vil implementeres i norsk rett, men vil antagelig ikke medføre store 
endringer i bruken av slike gasser, da Norge allerede har et omfattende virkemiddelregime for 
fluorerte klimagasser. 
 
Heller ikke for avfall og landbruk vil EUs politikk føre til større endringer i 
virkemiddelutformingen. EUs landbrukspolitikk er ikke EØS-relevant og på avfallsområdet 
har Norge allerede implementert en god del regelverk fra EU, i tillegg til flere særnorske 
virkemidler.  
 
Vil internasjonale rammebetingelser og direktiv være tilstrekkelig for å nå norske 
klimamål? 
 

Internasjonale rammebetingelser vil legge føringer for hvordan norsk klimapolitikk utformes. 
Det gjelder særlig en ny klimaavtale og EØS-relevante direktiver og andre vedtak fra EU. 
Likevel kan det være et behov for nasjonale virkemidler for å nå målet i Stortingets 
klimaforlik om å redusere norske klimagassutslipp til 42 til 44 millioner tonn innen 2020. 
Tiltaks- og virkemiddelvurderingen som gjennomføres i delprosjekt 3 av Klimakur 2020, vil 
gjøre en nærmere vurdering av de internasjonale rammebetingelsenes innvirkning på norsk 
klimapolitikk for hver sektor, og deres effekt på utslippene fremover.   
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Det er mange faktorer som gjør at det, gitt klimaforliket, kan være nødvendig å bruke 
særnorske virkemidler utover EU-direktivene som vurderes eller er vedtatt implementert i 
norsk rett: 

• Norges utslippsstruktur er forskjellig fra de fleste andre land i EU. Særlig gjelder dette 
elektrisitetsproduksjon på fastlandet, som i hovedsak er fornybar. EU retter mange av 
sine virkemidler inn mot å redusere elektrisitetsforbruket, og disse virkemidlene vil i 
liten grad påvirke norske klimagassutslipp.  

• Økt produksjon av fornybar energi vil bare påvirke norske klimagassutslipp dersom 
elektrisiteten blir brukt til å erstatte fossil energi, for eksempel i transportsektoren eller 
offshore. 

• Flere sektorer i Norge omfattes ikke av EUs direktiver eller annet internasjonalt 
regelverk, slik som landbruks- og avfallssektoren og skipsfart.  

• EUs regelverk vil i hovedsak påvirke utslipp fra bilparken per kjørte kilometer. 
Dersom det er ønskelig med overgang til andre transportmidler og redusert 
transportbehov, må virkemidler for å oppnå dette komme i tillegg. 

• Kvoteprisen vil være avgjørende for hvilke tiltak som utløses i kvotepliktige sektorer 
(industri, petroleum, energiproduksjon og luftfart). Tiltak som faller dyrere enn å 
benytte utslippskvoter, kan ikke forventes å bli utløst av norske bedrifters innlemmelse 
i kvotemarkedet. 

 
 
 
 


