FIRE ÅR MED UTSLIPPSKUTT

I dette dokumentet viser SV hvordan vi de kommende fire årene kan endre Norge gjennom tiltak
som gir utslippskutt i kommende stortingsperiode.
Klimaendringene er i gang. Det er rike land som
forurenser mest, mens de fattige landene rammes
hardest av klimaendringene. Men også i Norge er
mer styrtregn, flom og ras allerede en realitet. Det
er i dag flere på flukt som følge av klimaendringer
og ekstremvær enn som følge av krig og konflikt.
Klimaendringene rammer hardt og urettferdig. Det
er solidarisk om rike land som Norge får ned utslippene våre til et rettferdig nivå.
Det er dessuten nødvendig at Norge ikke havner på
etterskudd i den klimaomstillingen som alle land
uansett før eller siden må gjøre for at verden skal
klare å bekjempe klimaproblemet. Det er i norsk
interesse å være tidlig ute i omstillingen også fordi
det gi oss nye næringsmuligheter og hindre at vi
ramler av lasset. Norsk næringsliv er sårbart fordi
det er for avhengig av den fossilindustrien som er
årsaken til klimaproblemet, og som må fases ut i en
klimavennlig framtid.
Stortingsperioder varer bare fire år. Det er lite
troverdig med politikere som lover store utslippskutt en gang i framtiden, men som styrer for
utslippsøkning på kort sikt. Norsk klimapolitikk er
full av ulike mål. Felles for de fleste er at de skal
nås om mange år, ofte etter at de som har vedtatt dem ikke er ansvarlige lenger. På begynnelsen
av nittitallet fikk vi målet om at utslippene skulle
stabiliseres innen 2000, men resultatet var utslipp
langt over. I 2008 fikk vi mål for 2020 og senere for
2030 og 2050.
SVs kommende stortingspolitikere kan ta ansvar for
den perioden de velges inn for. SV skal fremme en
politikk som gir konkrete utslippskutt i løpet av den
kommende stortingsperioden. Samtidig peker valgene vi gjør i denne stortingsperioden også mot det
langsiktige målet om nullutslippssamfunnet. SVs
landsmøte vedtok følgende som hovedkrav til en ny
rød-grønn regjering etter valget:

«Om verden skal klare å løse klimaproblemene
må store deler av verdens fossile ressurser forbli
ubrukt. Vi vil sørge for at sårbare og verdifulle områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene,
iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk
sokkel forblir uten petroleumsvirksomhet. Norge må
gjøre sin del av klimadugnaden ved å kutte utslipp
hjemme. I løpet av kommende stortingsperiode skal
de norske klimagassutslippene kuttes med minst
3 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet
med utslippene i 2016. Det skal lages et forpliktende
nasjonalt klimabudsjett som viser hvordan målet
kan nås.»
Utslippene i 2016 var på 53,4 millioner tonn CO2ekv. (se fordeling mellom sektorer i vedlegg 1).
Utslippskutt på minst 3 millioner tonn CO-ekv. betyr
at utslippene må ned til i alle fall 50,4 millioner tonn
CO2 i 2021. Av erfaring vet man at klimatiltak kan
bli forsinket og effekten av virkemidler er vanskelig
å beregne eksakt. For å være sikre på å nå målet
om å kutte utslippene med minst 3 millioner tonn
CO2, må det derfor lages en plan – et klimabudsjett – som konkretiserer hvilke tiltak og virkemidler
som skal brukes for å kutte utslipp. For å være sikre
på å komme i mål med nok utslippskutt også dersom enkeltprosjekter blir forsinket, har SV laget en
plan for utslippskutt tilsvarende fem millioner tonn
CO2-ekvivalenter. Dette betyr også at vi presenterer et klimabudsjett med tiltak og virkemidler
som er tilstrekkelig til å nå Stortingets mål om at
Norges utslipp av klimagasser skal være på mellom
46,6–48,6 millioner tonn, og at dette skal nås innen
stortingsperiodens slutt. Det er krevende å få til,
siden utslippene under Høyre-Frp-regjeringen ikke
har gått ned. Beslutningen om å ikke elektrifisere
alle petroleumsfeltene på Utsira før i 2022, gjør det
dessuten vanskeligere nå Stortingets mål.
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SV har identifisert en rekke ulike mulige utslippskutt med virkning i kommende stortingsperiode
eller med virkning på lengre sikt, og disse er
oppsummert i tabellen i vedlegg 1. De mest sentrale utslippskuttene er sektorvis presentert i de
kommende kapitlene, men mange av tiltakene vil
bare hindre utslippsvekst eller vil først ha betydelig
effekt først etter 2021.

Basert på gjennomgangen har vi laget et mulig
forslag til klimabudsjett med tiltak og virkemidler
med effekt i kommende stortingsperiodeperiode.
Hvordan SVs hovedkrav om å kutte klimagassutslipp skal nås, må det forhandles om og tallene er
anslag. Alle identifiserte tiltak og virkemidler må
vurderes. En mulig sammensetning av en klimapakke for kommende stortingsperiode kan se slik ut:

TILTAK

VIRKEMIDDEL

Elektrifisering personbiler

Kjøpsavgifter på nye personbiler. Utbygging av
ladeinfrastruktur

Begrense bilbruken i byområdene og
fremme kollektiv sykkel og gange. Vil
ha størst effekt på lengre sikt.

Bymiljøavtaler der staten støtter investering og -200.000
drift av kollektivtransport mot at byene forplikter seg til god arealpolitikk og bilbegrensende
virkemidler. Utbedring jernbane og sykkelveier,
og belønningsordning sykkelsatsing i kommuner.
Økt CO2-avgift
-200.000

Kutte utslipp på tvers av sektorer
Utfasing fossil varme bygg

Nullutslippssatsing i industrien og
utfasing fossil varme industri og erstatte med f.eks biogass
CO2-fond næringslivets tungtransport, inkludert fiskeri og nærskipsfart
Elektrifisering næringstransport

Gjennomføre utfasingen som følge av
forskriften om forbudet. Utvide forskrift om
forbud mot fossil olje fra 2020, til også å gjelde
fossil gass, samt gi færre unntak.
Enova. Forskrift om forbud mot fossil varme.

EFFEKT
(i tonn CO2ekvivalenter)
-900.000

-800.000

-300.000

Sikre etablering av et CO2-fond for næringslivet -300.000
etter modell fra organiseringen og finansieringen til NOx-fondet
Endret engangsavgift for biler med grønne skil- -200.000
ter. Lavutslippssoner

Elektrifisering ferjer

Lov om offentlige anskaffelser, samt bevilgninger fylkeskommunen

-150.000

Nedlegging gasskraft Mongstad

Allerede vedtatt

-250.000

Elektrifisering av Melkøya LNG

Utbygging av sentralnett og endret utslippstillatelse

-600.000

Utslippsfrie anleggsplasser

Miljøkrav til anleggsplasser/miljøkrav i offentlige innkjøp

-120.000

Effekt av vedtatt biodrivstoffpolitikk

Omsetningspåbud supplert med og bærekrafts- -1.000.000
krav og bransjestandard mot palmeolje for å
sikre bedre global bærekraft
-5.020.000

SUM

Statistikk over klimagassutslipp omfatter både karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). For å kunne sammenligne disse gassenes evne til å varme opp atmosfæren,
regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter. Kilde: Store norske leksikon.
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OLJE- OG GASSINDUSTRIEN
Utslippene fra sektoren var på 14,9 millioner tonn
i 2016, og er ventet å stige til 15,1 millioner tonn
CO2-ekv innen 2020. Olje- og gassvirksomheten er
hovedårsaken til økningen i innlands klimagassutslipp siden 1990 med en utslippsvekst på over 80
prosent. Årsaken er i hovedsak at energiforsyningen på oljeplattformene drives med fossil gass. I
tillegg forårsaker norsk olje og gass store klimagassutslipp i landene den eksporteres til.
Måter man kan kutte utslipp i petroleumssektoren:
Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja: Ved å
la sårbare og verdifulle områder som Lofoten,
Vesterålen og Senja, Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel forbli
uten petroleumsvirksomhet, unngår vi økte utslipp
både i Norge og utlandet.

for eksempel kraft fra land eller hav-vind. Dette
betyr for eksempel at Johan Castberg i Barentshavet ikke kan bygges med fossil energiforsyning.
Siden det er Miljødirektoratet som gir utslippstillatelser til oljeselskapene må det i tildelingsbrevet fra
Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet
stå at best tilgjengelige teknikker (BAT) kreves av
petroleumsindustrien. Vi har ikke lagt inn tall for
utslippskutt fra dette i kommende fireårsperiode,
men vedtak som gjøres før 2021 har store konsekvenser for framtidige utslippskutt.
Erstatte gasskraftverket på Melkøya med utslippsfri kraft: Ved å elektrifisere Hammerfest
LNG med kraft fra nettet kutter man utslipp på over
600.000 tonn i året. Kraftinfrastrukturen forsterkes
ut til Melkøya.

Nei til nye konsesjonsrunder: For å bekjempe
klimaendringene må store deler av verdens fossile
ressurser forbli ubrukt. Verden har allerede funnet
mer fossil energi enn klimaet tåler at vi henter ut.
Ved at Norge lar være å lete etter mer olje og gass,
unngår vi nye utslipp. Det må derfor ikke gjennomføres tildeling av nye utvinningstillatelser i neste
stortingsperiode (24. konsesjonsrunde) eller gjennom tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO).

Elektrifisere Utsirahøyden: Utsirahøyden består
av oljefeltene Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog
og Johan Sverdrup. En samordnet løsning for
kraft fra land til den sørlige Utsirahøyden skal på
plass fortrinnsvis innen stortingsperiodens slutt,
og senest innen 2022. Det skal ikke gis tillatelse
til produksjonsstart for nye byggetrinn på Johan
Sverdrup-feltet eller nye satellitter for første
byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet, uten at områdeløsningen for kraft fra land er satt i drift.

Stille krav om utslippsfri kraftforsyning ved alle
nye utbygginger: Alle utbygginger på norsk
sokkel som det er flertall for, skal ha som krav at
man bygger ut med utslippsfri energiforsyning, som

Gjennomføre en ny elektrifiseringsstudie av
norsk sokkel: Utredningen skal inkludere mulighetene for å kombinere elektrifiseringen med demonstrasjonspark for hav-vind.
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LANDBASERT INDUSTRI
Norsk industri har de siste to tiårene bevist at de
kan kutte utslippene betydelig. I 2016 hadde norsk
industri utslipp på 11,7 millioner tonn CO2-ekv.
Utslippene er ventet å stige til 12,2 millioner tonn
CO2-ekv uten nye tiltak. Størstedelen av utslippene kommer fra industriprosessene, ikke fossil
energibruk. Prosessutslippene er teknologisk sett
mer krevende å fjerne, og nullutslipp i industrien
er derfor et langsiktig prosjekt som det haster å
starte med.
I et land med fantastiske fornybare ressurser som
Norge er det ingen grunn til at industriens energibruk skal være fossil. For et høykompetent land som
Norge må satsing på nullutslippsløsninger være
norsk industris konkurransefortrinn i en verden som
skal løse klimaproblemet.
Måter man kan kutte utslipp i landbasert industri:
CO2-fangst og lagring: Verden er avhengig av å
lykkes med CO2-fangst og lagring for å få kuttet
utslippene raskt nok. Norge har store muligheter
her og vi har store punktutslipp som bør fjernes. I
begynnelsen av stortingsperioden må staten ta investeringsbeslutning på en lagringsløsning for CO2,
lyse ut en konkurranse om fangst av CO2 slik at det
tas investeringsbeslutning for CO2-fangst fra aktuelle punktutslipp i løpet av stortingsperioden.
Kutte utslippene fra sementproduksjon: Norcem
Breivik er Norges største sementprodusent med utslipp på over 700 000 tonn. Karbonfangst og lagring
er eneste teknologi for store kutt i prosessutslippene fra sementproduksjon, og sement er en stor
kilde til klimagasser i hele verden.
Kutte utslippene fra gjødselproduksjon: Yaras
ammoniakkfabrikk i Porsgrunn er allerede grunnlag
for studier på CO2-fangst og en av kandidatene til
CO2-fangst, og ved å gjennomføre prosjektet kan
man kutte betydelig med utslipp.
Kutte utslippene fra avfallsforbrenning i Oslo: Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud er med på
studien om CO2-fangst i Norge. Byrådet i Oslo har
anslått et mulig utslippskutt her på 165.000 tonn,
men er avhengig av at staten bidrar.

Utfasing av fossil energi til varmeproduksjon i
industrien: I løpet av stortingsperioden kan det
legges fram en forskrift som forbyr fossil oppvarming i industrien med en tidsfrist for gjennomføring,
på samme måte som man har gjort i bygg. For
ikke-kvotepliktig industri kan CO2-avigften øke noe,
og for all industri bør det gjennom forskrift pålegges krav om bruk av best tilgjengelige teknikker.
Fase inn trekull framfor fossilt kull i ferrosilisiumindustrien: Ferrosilisium og/eller silisium gir i dag utslipp på omlag 1,8 millioner tonn
CO2-ekvivalenter, i hovedsak utslipp fra kull og
koks som reduksjonsmiddel. Staten må bidra med
risikoavlastning og støtte til industriskala pilot- og
fullskala demoanlegg til å utvikle et teknologiløp for
norskprodusert trekull. For å oppnå rask klimaeffekt kreves forserte teknologiløp. Det er også viktig
at det stimuleres til markeder for biprodukter fra
trekullproduksjon – for eksempel omsetningspåbud
på biodrivstoff og utvikling av infrastruktur til
fjernvarme.
Hydrogensatsing i metallproduksjon: Norge kan
vise at det går an å erstatte kull med hydrogen i
produksjonsprosessen av titandioksid. Dette må
gjøres gjennom å følge opp Stortingets vedtak,
etter initiativ fra SV, om å støtte slik omstilling i
industrien. Satsingen kan være en del av en CO2reduksjonsavtale mellom Norsk Industri og staten.
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TRAFIKK
Veitrafikken står for utslipp på 9,9 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i 2016. Framskrivingene tyder på
at utslippene vil være på 9,7 millioner tonn i 2020.
Innenriks luftfart, sjøfart og fiske står for 6,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og utslippene er forventet å være 6,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i
2020. Transportsektoren er den sektoren som i aller
størst grad er avhengig av fossil energi.
Måter man kan kutte klimagassutslipp i transportsektoren:
Redusere transportbehovet: God arealplanlegging
reduserer transportbehovet og kan fremmes gjennom å forhandle frem bymiljøavtaler med byene og
gjennom juridisk bindende planbestemmelser.
Styrke finansieringen til kollektivtransporten:
Det trengs endrede prioriteringer i Nasjonal transportplan for en mer miljøvennlig transportsektor. I
SVs forslag har man foreslått 50 milliarder kroner
ekstra i kollektivtransportsatsing fram mot 2029
sammenlignet med regjeringens framlegg. Ved

å øke innsatsen på bymiljøavtaler med minst 18
milliarder kroner ekstra til i første periode av Nasjonal transportplan og 32 milliarder kroner ekstra i
andre periode, får man mye god bymiljøsatsing for
pengene. Dette gjør at man kan gå inn for å utvide antall byer der staten støtter kollektivsatsing
i mot at de reduserer biltrafikken. Alle byer med
trengselsproblemer (kø i rushtrafikken) bør få tilbud
om avtale. Dette betyr at mange flere mellomstore
byer vil kunne få tilbud om avtale, for eksempel
Hamar, Lillehammer, Tønsberg og Bodø. Avtalene
kan også inkludere støtte til drift av kollektivtrafikken. I bymiljøavtalene bidrar staten med penger
kollektivtrafikk, og tiltak for sykkel og gange, mot
at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig arealplanlegging og effektive restriktive tiltak
som reduserer biltrafikken. I de største byene skal
staten støtte 70 prosent av store kollektivinvesteringer, mot at byene forplikter seg til miljøvennlig
byutvikling.
Sykkelsatsing: Ved å gi 3 milliarder kroner ekstra til
belønningsordning for sykkelvei i første periode av
Nasjonal Transportplan og 3,5 milliarder kroner ekstra i andre periode (alle summer sammenlignet med
regjeringens forslag) vil sykkelsatsingen få et løft.
Ved å i tillegg omdisponere 6 milliarder kroner
til på riksveisbudsjettet til sykkevei-satsing
på riksveinettet, forsterkes
satsingen.
Elektrifisering av bilparken: Det
skal lages en opptrappingsplan for
å nå målet om at 100 prosent av
nybilsalg i 2025 skal være nullutslippsbiler, med en viktig milepæl
i 2021. Kjøpsavgiftene for nye
biler skal gradvis endres, og utformes ut fra en målsetning om
at 9 av 10 nye personbiler som
selges i 2021 skal være nullutslippsbiler. Kjøpsavgiftene for varebiler (biler med grønne skilter),
busser og lastebiler skal økes og
vris slik at man i sterkere grad bidrar
til utslippsreduksjon og elektrifisering
også av denne kjøretøyparken.
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Et ladbart Norge: Det skal bygges ut ladeinfrastruktur for en elektrifisering av persontransporten. Det skal opprettes en rådgivingstjeneste
og en utløsende støtteordning hvor boligbygg kan
søke om støtte til nødvendige infrastrukturinvesteringer for å tilby beboere å sette opp ladepunkt.
Selve ladepunktet bekostes av den enkelte bruker
eller borettslag. I nasjonalt regelverk for nybygg
og rehabilitering av bygg skal det stilles krav om
tilrettelegging for ladepunkter på alle biloppstillingsplasser. Eiere i borettslag, eierseksjonssameier
og sameier skal ha rett til å anlegge ladepunkt med
mindre det foreligger saklig grunn for det.
0-utslipp i kollektivtransporten: I jernbanepolitikken skal man sørge for å elektrifisere eller prøve
ut hydrogen-tog på de gjenværende dieselstrekningene: Rørosbanen, Solørbanen, Raumabanen,
Nordlandsbanen, herunder Trønderbanen, og
Meråkerbanen. I alle nye ferjeanbud skal det være
pålegg om 0-utslipp. Vilkår om innfasing av 0-utslippsteknolgi for tildeling av midler til fylkeskommunen skal gjøres for all kollektivtrafikk og fylkeskommunene skal kompenseres økonomisk.
Hindre vekst i biltrafikken og etablere flere bilfrie
bysentra: Staten kan innføre bilrestriktive
tiltak (for eksempel rushtidsavgift eller andre typer

bompenger) på alle statens veier inn mot bysentra,
samt fjerne parkeringsplasser ved statlige bygg.
Staten kan forhandle om bilrestriktive tiltak med
byene i bymiljøavtalene. Staten skal kutte bevilgningene til veiprosjekter som gir økt veikapasitet
inn mot byer og utarbeide nye planer for prosjektene som ikke gir økt veikapasitet. Staten skal
gjennom veiprising bidra til bedret konkurransekraft
på kollektivtrafikk, samt overgang av gods fra vei til
sjø og bane.
Hindre vekst i flytrafikken: I 2015 lå tre av Europas
elleve mest trafikkerte innenlands flyruter i Norge.
Fly det mest forurensende av transportmidla per
personkilometer. Det er derfor viktig å bryte trenden med stadig mer flytrafikk, også på områder der
tog burde vært et naturlig alternativ. Alle planer om
3. rullebane på Gardermoen bør skrinlegges, og det
bør også ny rullebane på Flesland. Istedenfor bør
det settes i gang utbygging av lyntog mellom de
store byene. Parallelt kan man gradvis øke flypassasjeravgiften. Ved å innføre en flyavløsningsavgift
(etter modell fra ferjeavløsningsavgifter) på flybillettprisen på strekningene Oslo-Bergen, Stavanger,
Trondheim, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg
sikrer man en sikker finansiering utbygging av lyntog på de respektive strekningene.
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Jernbanerevolusjon framfor mer flytrafikk og
motorveier: Ved å gi jernbanen 80 milliarder kroner
i økonomisk handlingsrom i Nasjonal transportplan,
i form av bevilgninger og bompengefinansiering,
sammenlignet med Høyre-FrP-regjeringens forslag,
vil jernbanen få et løft. Dette er mulig gjennom
kutter i motorveisatsingen og gjennom å åpne for
bompengefinansiering av jernbaneutbygging.
Kutte utslippene i fiskeriflåten: Innføre av
CO2-avgift uten refusjonsordning for fiskeflåten,
med mulighet for næringen til å inngå avtale etter
modell fra NOx-fondet for å gjennomføre reduksjoner i utslippene. Innbetalingen differensieres
etter fartøystørrelse, og den minste delen av
fiskeflåten favoriseres ved å øke fiskerfradraget.
Kystfiskeflåten har et lavere utslipp per tonn fanget
fisk enn tråleflåten, derfor er det viktig å prioritere
denne delen av fiskeflåten.
Biodrivstoff med høy klimanytte skal fungere som overgangsdrivstoff: Man skal sørge for
at alt biodrivstoff som omsettes er omfattet av
bærekrafts-kriteriene med krav til betydelig klimanytte. I Stortinget har man vedtatt at staten
skal ta initiativ til å få på plass en bransjestandard
som hindrer omsetting av drivstoff fra palmeoljeprodukter. Stortinget har allerede vedtatt at offentlige anbud ikke skal godta biodrivstoff basert
på palmeolje. I tillegg kan et avgiftssystem sikre at
det er biodrivstoffet med høyest klimanytte som
brukes.

Land-strøm til skip i havn: Norske havner skal
elektrifiseres. Bruk av landstrøm skal inn som vilkår
i offentlige anbud og det skal stilles krav til cruisetrafikken og til supplyskip til oljeindustrien. Enova
skal støtte utbyggingene, og det skal gjennom
Nasjonal transportplan settes av midler til elektrifisering av kysten.
Innføre et CO2-fond for tungtransporten:
CO2-fondet for vare- og tungtransporten skal gi
tilskudd til merkostnader ved investering i nullog lavutslippskjøretøy og finansieres gjennom en
økning av CO2-avgiften. Også buss, anleggsmaskiner, samt andre mobile kilder i veitransporten, skip
og fiskebåter bør vurderes innlemmet. Fondet skal
organiseres etter modell fra NOx-fondet, slik at
næringslivet selv har ansvar for inntekter og bruk
av pengene basert på en avtale om utslippskutt
med staten.
Overføring av gods fra vei til sjø og bane: Det er
viktig å flytte gods fra vei til bane og sjø. Da trengs
det en satsing på jernbane framfor nye store motorveier (se eget punkt om jernbanesatsing). Det
trengs også en satsing på sjøtransporten. I Nasjonal transportplan foreslår SV 4 milliarder kroner ekstra til elektrifisering av kysten, samt en framskynde
havne- og farledsprosjekter tilsvarende 2 milliarder
i perioden 2018-2023 (første planperiode).
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JORDBRUK

Utslippene fra jordbruket var på 4,6 millioner tonn
CO2-ekvivialenter i 2016. Uten nye tiltak er utslippene forventet å være på 4,3 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i 2020. Utslippene kommer i hovedsak i form av prosessutslipp av metan fra husdyr
og husdyrgjødsel, lystgass fra gjødsel og jord og
CO2 fra dyrking av myr. Om lag 90 prosent av utslippene av klimagasser fra jordbruket er knyttet til
fôr- og husdyrproduksjon.

pdrettsnæringen, kan man kutte utslipp. Biogassen
kan brukes i transportsektoren og redusere utslippene også der.

Mulige måter man kan kutte klimagassutslipp i
jordbruket:

Klimarådgiving på gårds-nivå: Jordbruksorganisasjonene selv ønsker å styrke kunnskapen om
klimatiltak i jordbruket hos alle bønder. Slik kan man
sikre økt karbonlagring i jord, mer effektiv gjødsling
og bedre drenering.

Stans i nydyrking av myr: Innføre det varslede
forbudet mot nydyrking av myr.
Biogass fra husdyrgjødsel: Biogass kan lages
av kloakkslam, matavfall, planterester og husdyrgjødsel. Og gassen kan utnyttes som energi til
drivstoff, oppvarming eller i el-produksjon. Med
en biogassreaktor på gården kan norske bønder
bli selvforsynte på energi og gjødsel samtidig som
de bidrar til å redusere klimagassutslipp. Potensialet i produksjon av biogass er stort, for er det én
ting det finnes mye av på norske gårder, så er det
husdyrgjødsel. Ved å styrke satsingen på produksjon av biogass fra landbruket samt avfall fra op-

Mindre matsvinn: Innføre lovregulering som minsker matsvinnet i varehandelen. I tillegg foreslår vi
å pålegge alle kommuner å innføre lovpålagt utsortering av matavfall. Matavfallet kan brukes til å
produsere biogass.

CO2-avgift også for jordbruket: Det bør gradvis
innføres økt CO2 avgift også for fossil energibruk i
jordbrukssektoren. For å ivareta distriktspolitiske
og landbrukspolitiske målsetninger skal økte kostnader kompenseres med støtteordninger som
særlig bidrar til å styrke de små og mellomstore
brukene.
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ANDRE SEKTORER OG SEKTOROVERGRIPENDE VIRKEMIDLER
Utslippene fra oppvarming av bygg er på 1,2 millioner tonn og utslippene er forventet å synke til 0,6
millioner tonn i 2020. Utslippene fra energiforsyning
er på 1,7 millioner tonn i 2016 og er forventet å synke til 1,1 millioner tonn i 2020. Utslippene fra andre
kilder er på 3 millioner tonn og er forventet å syke
til 2,7 millioner tonn i 2020.
Måter man kan kutte klimagassutslipp:
Styrke bruken av forurensingsloven: Bruke forurensingsloven for å drive frem bruken av best
tilgjengelig teknologi.
Gradvis opptrapping av CO2-avgiften i alle sektorer: Dette gjøres for å bedre konkurransesituasjonen til fornybare og utslippsfrie alternativer.
Nullutslippskrav i offentlige anbud: Slik kan de
beste miljøløsningene bli etterspurt i markedet.

Gjennomføre forbudet mot fossil oppvarming av
bygg: All fossil energibruk til oppvarming skal inkluderes i forskriften som forbyr fossil oppvarming av
bygg innen 2020. Dette betyr at også at også fossil
gass skal inkluderes i forskriften, slik Stortinget har
forutsatt. Forskriften regjeringen har kommet med
utelukker ikke all fossil energi, kun olje. Gass skal
fortsatt være tillatt. Dette, samt noen andre unntak, kan skjerpes inn for å kutte mest mulig utslipp.
Fjerne fossil olje og gass i fjernvarmen: Dette skal
gjøres gjennom å stille krav i forskrift.
Økt materialgjennvinning av plastavfall: Dette
skal gjøres gjennom å skjerpe avfallsforskriften,
bransjeavtaler og å utvide produsentansvarsordningene. Ved å stille krav til kommunene om at de
har utsortering av plastavfall for resirkulering, kan
man øke materialgjenvinningen.
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VEDLEGG 1: NORSKE
KLIMAGASSUTSLIPP
Norske klimagassutslipp fordeler seg på
følgende måte

2016

Olje og gass

14,9 millioner tonn CO2-ekv.

Industri

11,7 millioner tonn CO2-ekv.

Jordbruk

4,6 millioner tonn CO2-ekv.

Energiforsyning

1,7 millioner tonn CO2-ekv.

Oppvarming av andre næringer og husholdninger 1,5 millioner tonn CO2-ekv.

Veitrafikk

9,9 millioner tonn CO2-ekv.

Innenriks luftfart, sjøfart, fiske m.m

6,5 millioner tonn CO2-ekv.

Andre kilder

4,6 millioner tonn CO2-ekv.

Totale utslipp

53,4 millioner tonn CO2-ekv.

Kilde: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
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VEDLEGG 2: IDENTIFISERTE TILTAK
OG VIRKEMIDDEL FOR Å KUTTE
UTSLIPP
Alle tall i tabellen er i millioner tonn

SEKTOR: PETROLEUM
Tiltak

Virkemiddel

Anslått utslippsreduksjon
kommende stortings-periode

Anslått
utslippsreduksjon
lang sikt

Hindre oljeindustrien nytt
areal.

Konsesjonsrundene, forvaltningsplanene.

0

Betydelig

Hindre oljeindustrie LoVeSe, Regjeringserklæringen, forvaltMøreblokkene osv.
ningsplanene.

0

Betydelig

Stille krav om utslippsfri
kraftforsyning ved nye
utbygginger.

Utlysings- og tildelingstekst
Konsesjonsrundene.

0

Betydelig

Pålegge utslippsfri kraftforsyning ved nye utbygginger.

Behandling av plan for utbygging
og drift.

Elektrifisering av Hammerfest LNG.

Stille utslippskrav etter foru-0,618
rensingsforskriften paragraf 36,
samt å ta investeringsbeslutning i nettet for å få fram strøm.

-0,618

Elektrifisering av Utsirahøyden.

Ref. tidligere vedtak.

-0,3

Utrede elektrifisering av av Regjeringserklæringen, forvaltnorsk sokkkel, kombinert
ningsplanene.
med en satsing på havvind.
Kreve kutt i ikke-kvotepliktige utslipp.

Tildelingsbrevet til Miljødirektoratet må be om at best tilgjengelige teknikker (BAT) kreves
av petroleumsindustrien.

-1

-0,2

-0,2
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SEKTOR: INDUSTRI
Tiltak

Virkemiddel

Anslått utslippsreduksjon
kommende stortings-periode

Anslått
utslippsreduksjon
lang sikt

Energikonvertering i
næringsmiddelindustrien

øke avgiften på fossil energi
eller forskrift som forbyr fossil
oppvarming.

-0,153

-0,153

Energieffektivisering i
næringsmiddelindustrien

stille krav om best tilgjengelige
teknikker.

-0,21

-0,21

Fase ut fossil oppvarming i
industrien (kvotepliktig)

Forskrift som forbyr fossil
oppvarming, på lik linje med
oppvarming i bygg.

-0,157

-0,157

Sementproduksjon; KarStaten må få investeringsbonfangst og diverse andre beslutning på lagringsløsning og
teknologiske tiltak.
lyse ut konkurranse for fangst
av CO2.
Gjødselproduksjon: Karbon- Staten må få investeringsfangst og lagring
beslutning på lagringsløsning og
lyse ut konkurranse for fangst
av CO2.
Raffinerier. Diverse tiltak
Ref tidligere vedtak
-0,03

0,4

Overgang fra kull til hydrogen ved produksjon av
titandioksid (TiZir)

Avtale mellom industri og stat.
-0,24
Enova og andre støtteordninger.

-0,24

Aliminiumsindustri: reduserte utslipp av PFK

Avtale mellom industri og stat.
Enova og andre støtteordninger.

-0,187

Økt andel trekull ferrosilisiumsindustrien

Avtale mellom industri og stat.
-0,15
Enova og andre støtteordninger.

-0,15

Energieffektivisering i industrien.

Kvotepris og fossile avgifter,
Enovastøtte, krav om best tilgjengelige teknikker.

-0,2

Mongstad Cracker CCS

Stille krav gjennom forurensningsloven.

Hydro Karmøy, ny produksjon

Anslått økning pga. vedtak som
er gjort om utbygging.

0,113

Nedlegging av gasskraftverket på Mongstad

Vedtatt allerede.

-0,25

-08

-0,172

-0,25
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SEKTOR: PERSONTRAFIKK
Tiltak

Virkemiddel

God arealplanlegging.

Innføre regionale planbestemmelser (juridisk bindende arealkrav i de regionale planene),
eller statlige planbestemmelser
(istedenfor bare retningslinjer
som i dag) for å få til en mer
reell samordning av areal- og
transportplanlegging. Forhandle
om god arealplanlegging i bymiljøavtalene.
Øke bevilgningene til belønning- Hindre vekst.
sordninger og bymiljøavtaler.
Støtte store kollektivinvesteringer i de store byene med
opp til 70 prosent av totalkostnaden mot at byene forplikter
seg til å redusere biltrafikken og
sørge for en miljøvennlig byutvikling. Utvide bymiljøavtalene
til mellomstore byer.
Staten vil innføre bilrestriktive
Hindre vekst.
tiltak på alle statens veier inn
mot bysentra, samt fjerne parkeringsplasser ved statlige bygg.
Forhandle om bilrestriktive tiltak
i bymiljøavtalene. Staten skal
kutte bevilgningene til veiprosjekter som gir økt veikapasitet
inn mot byer og utarbeide nye
planer for prosjektene som ikke
gir økt veikapasitet.
Økte bevilgningene til potten
som gir 50 prosent finansiering
av kommunale sykkelsatsinger.
Bygge ekspresssykkelveier med
100 prosent statlig finanisering i
de store byene.
Se virkemiddelbruken over.

Kollektivsatsing.

Bilrestriktive tiltak.

Øke andelen syklister og
gående.

Sum: 10 prosent reduksjon personbilkilometer i 13
byer (Framtidens byer, står
for 30 pst av personbilkilometerene) og nullvekst i
resten av landet.

Anslått utslippsreduksjon
kommende stortings-periode

Anslått
utslippsreduksjon
lang sikt

-0,753
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Tiltak

Virkemiddel

Øke andelen elbiler i nybilsalget for personbiler. 9 av
10 nye biler i 2021 er nullutslippsbiler. Tallet på lang
sikt er basert på 100 pst
nullutslippsbiler i 2025, men
med noe saktere innfasing.

Øke CO2-komponent og
-0,9
Nox-komponent engangsavgift
nye biler. Utforme kjøpsavgiftene på bil slik at nullutslippsbiler utkonkurrerer bensin- og
dieselbiler i alle bilklasser.
Videreføre momsfritak elbil 4
år. Deretter gradvis innfasing.
Gradvis nedtrapping av bruksfordeler.
Rådgivingstjeneste. Støtteordning. endre teknisk byggforskrift
(TEK) slik at det for nye bygg
stilles krav om etablering av
ladestasjoner for elkjøretøy. Ny
forskrift som gir rett til lading i
borettslag og sameier.

-2,7

100 prosent av nybilsalget av bybusser i 2025 er
elbusser, 75 prosent av
langdistansebussene i 2030
er el- og hydrogen.
Omsetningspåbud biodrivstoff settes til Stortingets vedtatte 20 prosent i
2020, og til Aps 40 prosent
av veitransport i 2040.

Offentlige anskaffelser.
Drivstoffavgifter.
Støtteordninger.

-0,1

-0,281

Stortinget har allerede vedtatt
20 prosent for 2020.

-1,26

-4,366

Utslippsfrie ferjer og
passasjerskip.

Pålegg i alle nye ferjeanbud.
-0,25
Vilkår for tildeling av midler til
fylkeskommunen og oppfølging i
ferjeanbudene.

-0,525

Hindre vekst i flytrafikken.

Gå mot 3. rullebane på
0
Gardermoen. Flypassasjeravgift.

0

10 prosent biodrivstoff
i flydrivstoff innen 2020
(kvotepliktig).
Elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger
på jernbane

Omsetningspåbud eller økt
CO2-avgift.

Elektrifisering av drosjene

Endring av yrkestransportloven
(gjennomført). Stille krav til
løyvene på fylkeskommunalt
nivå. Innføring av lavutslippssoner i byer og tettsteder.

Bygge ut ladeinfrastruktur
for elbil.

Anslått utslippsreduksjon
kommende stortings-periode

Anslått
utslippsreduksjon
lang sikt

-0,1

Bevilgninger til elektrifisering,
-0,04
samt at NSB eller CargoNet
prøver ut hydrogenlokomotiv på
en av jernbanestrekningene som
ikke er elektrifisert

-0,04
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SEKTOR: NÆRINGSTRANSPORT
Tiltak

Virkemiddel

Anslått utslippsreduksjon
kommende stortings-periode

Anslått
utslippsreduksjon
lang sikt

Øke andelelen elvarebiler til Øke engangsavgift for biler med -0,1
100 prosent av nybilsalget i grønne skilter. I dag har disse
2030.
bilene betydelig redusert engangsavgift. I SVs alternative
budsjett 2017 innførte man full
engangsavgift med et proveny
på 1,8 mrd kr.
Tungtransport: ReØke veibruksavgift og CO2-avdusere bruken av fosgift på fossilt drivstoff. Komsilt drivstoff og bedre
binere dette med innføring av
konkurransekraften til
CO2-fond for tungtransporten.
nullutslippsteknologier og
Sikre at alt biodrivstoff som
fornybare drivstoffs med
omfattes i Norge omfattes av
dokumentert klimanytte.
bærekraftskriteriene. Endring
av kjøpsavgiftene for tunge
kjøretøy og busser for å fremme
nullutslippsteknologi.
Overføring av gods fra vei
Kombinasjon av virkemidler for
til sjø og bane.
å gjøre det mer attraktivt å øke
kapasiteten på jernbane/sjø
med virkemidler som gjør det
mindre attraktivt å bruke vei
(som veiprising).
Lastebiler: 50 pst nybilsalg i Endre kjøpsavgifter lastebil.
2030 er el eller hydrogen.
Lavuslippssoner i byene. Næringslivets CO2-fond.

-0,827

Hybridelektrisk drift lastebiler.

Kjøpsavgifter lastebil. Lavuslippssoner i byene.
Næringslivets CO2-fond.

-0,138

Landstrøm til skip i havn.

Stille krav i offentlige anbud.
Stille krav til skip i norske farvann.
innføring av CO2-avgift uten
refusjonsordning for fiskeflåten,
med mulighet for næringen til
å inngå avtale etter modell fra
NOx-fondet for å gjennomføre
reduksjoner i utslippene. Innbetalingen differensieres etter
fartøystørrelse, og den minste
delen av fiskeflåten favoriseres
ved å øke fiskerfradraget.

-0,196

Kutte utslipp i fiskeriflåten.

-0,2

-0,25

-0,693
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SEKTOR: LANDBRUK
Tiltak

Virkemiddel

Anslått utslippsreduksjon
kommende stortings-periode

Anslått
utslippsreduksjon
lang sikt

Forby nydyrking av myr,
No2.

Forskriftsfesting.

-0,006

-0,031

Forby nydyrking av myr,
CO2.

Forskriftsfesting.

-0,028

-0,1

Restaurere myr.

Statsbudsjettbevilgning.

Biogass av husdyrsgjødsel.

Støtteordning.
Økt CO2-avgift.

Fase ut fossil olje- og
gassbruk til oppvarming av
driftsbygninger.

Forskriftsfesting av forbud
innen 2021.

Mindre matsvinn.

Matkastelov.

Fase inn nullutslippsteknologi i maskinparken.

CO2-avgift.

Økt karbolagring i jord, mer
effektiv gjødsling, bedre
drenering.

Klimarådgiving på gårdsnivå,
innarbeiding i støtteordninger
og forskrifter.

-0,101

-0,03

-0,3

-0,56
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SEKTOR: BYGG
Tiltak

Virkemiddel

Anslått utslippsreduksjon
kommende stortings-periode

Anslått
utslippsreduksjon
lang sikt

Fjernvarme: fase ut fossil
olje.

Øke CO2-avgiften.

-0,036

-0,036

Fjernvarme: fase ut fossil
gass.

Øke CO2-avgiften.

-0,083

-0,083

-0,53

-0,53

-0,13

-0,13

-0,1

-0,1

Utfasing av oljefyring i
boliger, samt grunnlagst i
yrkesbygg

Økt CO2-avgift.
Innføre forbudet som er vedtatt.
Enova.
Konvertere anlegg i statens
bygg.
Utfasing av spisslast oljefyr Økt CO2-avgift.
yrkesbygg.
Innføre forbudet som er vedtatt.
Enova.
Konvertere anlegg i statens
bygg.
Utfasing av fossil fyring
Økt CO2-avgift.
med gass i yrkesbygg.
Innføre forbudet som er vedtatt.
Enova.
Konvertere anlegg i statens
bygg.
Utvide forskriften til å gjelde
gass.
Utfasing av fossil fyring i
Økt CO2-avgift.
midlertidige bygninger.
Innføre forbudet som er vedtatt.
Enova.
Konvertere anlegg i statens
bygg.
Utvide forskriften til å gjelde
midlertidige bygninger.
CCS Klemetsrud.

Økt materialgjennvinning av Utvide produsentansvarsordplastavfall.
ninger, bransjeavtaler, vurdere å
skjerpe inn avfallsforskriften.

-0,068

-0,3

-0,11
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ANDRE KILDER
Tiltak

Virkemiddel

Viktig for å utløse mange
tiltak.

Øke CO2-avgiften.

Legge ned kullkraftverket på Erstatte kullkraftverket med
Svalbard.
kabel fra fastlandet eller annen
utslippsfri energiforsyning.

Anslått utslippsreduksjon
kommende stortings-periode

Anslått
utslippsreduksjon
lang sikt

-0,116

Utslippsfrie anleggsplasser. Krav i offentlige anbud.

KILDER BRUKT FOR Å ANSLÅ
KUTTPOTENSIALE AV ULIKE TILTAK:
NTP-plangrunnlag: http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag/_
attachment/1215451/binary/1108802?_ts=154a51c1a38
Miljødirektoratet (2030) Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M386/M386.pdf
Miljødirektoratet (2020) Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale
klimapolitikken. Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M133/M133.pdf
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