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Grønn ny deal
1. Samfunnsplan for rettferdig omstilling
Norge står overfor tre varige kriser. Sammen med resten av verden står vi overfor en global
klimakrise, som vi skal gjøre vår del for å bekjempe. I tillegg står vi, som et oljeavhengig land i en
verden som skal slutte med olje, overfor en økonomisk krise dersom vi ikke skaper nye næringer å
leve av. Og vi har en ulikhetskrise, der de økonomiske forskjellene i Norge er økende.
En Grønn ny deal er en plan for hvordan Norge skal løse disse tre krisene samtidig. Vi skal møte
klimaproblemene og samtidig bygge ny industri, kutte klimagassutslipp og få et samfunn med mindre
ulikhet. Vi skal kutte, bygge og dele.

Hvor er vi?
Norsk klimapolitikk har feilet.
Det norske samfunnet er fremdeles svært avhengig av fossil energi. Vi har ikke klart å redusere våre
klimagassutslipp til under 1990-nivå på tross av at dette har vært et klart mål i flere tiår. Samtidig
begynner vi i Norge å merke de sosiale og økonomiske konsekvensene av klimaendringene på
kroppen. Tørkesommeren 2018 var et sterkt vitnesbyrd på at også Norge er svært sårbare for selv
mindre endringer i klimaet. Vi trenger en betydelig forsterking av klimapolitikken i årene som
kommer for å unngå dramatiske konsekvenser både nasjonalt og globalt.
Norsk industripolitikk har feilet.
Olje- og gassnæringen er vår største eksportindustri, og står for en stor andel av vårt
nasjonalprodukt. Petroleumssektoren har gitt oss høye inntekter og mange direkte og indirekte
arbeidsplasser. Ca. 200 000 arbeidsplasser er tilknyttet petroleumssektoren i dag. Men den øvrige
industrien i landet har blitt nedprioritert. Industriens andel av fastlands-BNP har hatt en fallende
trend de siste tiårene – fra ca. 22 prosent i 1970 til ca. 8 prosent i dag. Industri er av stor betydning
for nasjonens velstand, ved å gi landet eksportinntekter, og for høyproduktivitetsmodellen i den
norske økonomien. Vi burde nå hatt en sterk økning i industri som ikke er relatert til olje og gass for å
være bedre stilt når etterspørselen etter olje går ned.
Likevel skjer det motsatte. Norsk økonomi er stadig mer oljeavhengig og dermed prisgitt utviklingen i
et marked som vi vet tilhører fortiden. For at industriell verdiskaping skal kunne fortsette i Norge
etter petroleumsalderen, må nye industrinæringer utvikles så snart som mulig – og den må reises på
skuldrene av den kompetansen og leverandørindustrien vi har i dag. I industripolitikken må staten ta
langsiktig risiko og gå foran og skape nye markeder. Den dominerende ideen om næringsnøytralitet,
en passiv stat og markedets fortreffelighet svarer ikke på situasjonen vi står overfor.
Norsk fordelingspolitikk har feilet.
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De økonomiske forskjellene i landet har økt kraftig de siste tiårene. De som tjener aller mest i
samfunnet har økt sine inntekter langt mer enn resten av befolkningen. Flere av dem med minst
inntekt faller i fra, og over 100 000 barn vokser nå opp i fattige familier. Vi ser store utfordringer i
arbeidsmarkedet, hvor de med lavest lønn knapt har fått inntektsvekst det siste tiåret og mange
sliter med å få fast jobb med hel stilling. Sosial dumping har blitt mer vanlig i flere bransjer. Det blir
stadig vanskeligere for unge å kjøpe seg bolig. De som kommer seg inn i boligmarkedet, er ofte
avhengig av å ha foreldre med økonomi til å hjelpe til.
De tre krisene skyldes flere tiår med en politikk som har vært basert på å fremme kortsiktige
økonomiske interesser for noen få, på bekostning av de mange, og på bekostning av klima og miljø.
Det økonomiske systemet og den rådende ideologi slik vi kjenner dem, har nå kommet til
bristepunktet. Fra nå av er det bare verdiskaping innen naturens tålegrenser, og en politikk basert på
langsiktighet og rettferdighet, som kan ha livets rett. Målet er mest mulig velferd til flest mulig, innen
naturens tålegrenser – ikke høyest mulig økonomisk vekst, til særlig berikelse for de få på toppen.
Det er nødvendig med en dramatisk nedgang i klimagassutslippene hvis vi skal stoppe oppvarmingen
av jorda. Klimatrusselen er en eksistensiell trussel mot alle, men den rammer ulikt. De som må betale
den høyeste prisen i form av svekkede levevilkår, er ikke de samme som de som har tjent stort på å
forurense billig eller gratis. Som petroleumsnasjon har Norge et særskilt ansvar for å bidra til en
rettferdig klimaomstilling. Med vår industrielle kompetanse og fornybare energi har vi også en unik
mulighet til å gå foran i den globale omstillingen. Det vil være både solidarisk og økonomisk fornuftig.
De politiske løsningene på problemene må bygges demokratisk, nedenfra. Alle må være inkludert i
løsningene og i samfunnet vi skal skape.
Omstillingen må skje på folks premisser, ikke på premissene til de de som har makt og penger. Det
må skje på bakgrunn av et godt organisert arbeidsliv, og det må sikres at arbeidsfolk vinner på
omstillingen. Organisasjonsgraden må økes, norske lønns- og arbeidsvilkår må styrkes. Vi trenger
politikk som sørger for at arbeid, kapital og sivilsamfunn jobber sammen for grønn omstilling.
En Grønn ny deal for Norge skal nå følgende mål:
•
•
•

Redusere de nasjonale klimautslippene med 60% innen 2030, og sikre naturmangfoldet.
Skape flere hundre tusen nye arbeidsplasser.
Redusere forskjellene, og styrke velferden.

Tiden er nå
I tillegg til de tre varige krisene, står vi nå midt i en midlertidig, men akutt, krise: en altomfattende
pandemi vi ennå ikke aner omfanget eller konsekvensene av. Mange vil stå uten jobb, mange vil bli
syke, noen vil dø, og det normale samfunnslivet har blitt satt på vent. Samtidig med pandemien ble
norsk industri rammet av et oljeprisfall. Det har gjort fremtidsutsiktene enda mer usikre for norsk
næringsliv og sysselsetting; det har gjort det mer påtrengende å gjøre noe raskt. Vi må sikre at vi står
bedre rustet til å håndtere omstillingen etter pandemien enn vi gjorde før.
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Dersom samfunnet ikke gjør noe nå, vil vi oppleve industridød. Vi må sørge for at den kompetansen
våre arbeidsfolk og vårt næringsliv har, som er nødvendig for et grønt skifte, fortsatt vil være der på
den andre siden av krisen. Staten må ta styring og satse på industrien. Dette vil sette oss i stand til å
takle både den akutte pandemien og den langsiktige klimakrisen. Motkonjunkturpolitikken må
stimulere til fremtidsrettet aktivitet i økonomien. Vi har et stort økonomisk handlingsrom som må
fylles med målrettet grønn næringspolitikk for fremtiden, og tiden for å gjøre det er nå. Ellers
forspiller det norske samfunnet en stor mulighet.
I den krisa vi står i nå, ser vi at det er statens koordinerende evne og handlekraft som evner å skape
den tryggheten som er nødvendig for å sikre en vei ut av krisa. Dette gir oss lærdommer å bygge
videre på. Statlig styring må brukes til å styrke industrien og legge til rette for grønn omstilling.
Vi må derfor ha en Grønn ny deal for å takle både den akutte krisen og de langsiktige krisene. En
politisk plan innenfor mange ulike områder i samfunnet som skal sikre nok investeringer i en grønn
omstilling, nødvendig om stilling for å få ned klimagassutslippene, og rettferdighet for alle. Vi skal
bygge opp industri og infrastruktur, vi skal kutte klimagassutslipp og vi skal dele godene i samfunnet.

Planen
Grønn ny deal består av politiske planer, ambisjoner og visjoner på mange ulike felt. Alle delene
inneholder konkrete politiske tiltak som skal bidra til å kutte nok klimagassutslipp, samtidig som vi
sikrer rettferdig fordeling og et grønt næringsliv. Dette dokumentet er delt inn i kapitler som tar for
seg de ulike delene av planen, i følgende rekkefølge:
Sett pengene i arbeid for klima: Skal vi finansiere det grønne skiftet, må pengene settes i arbeid for
klima og miljø. Økonomien i dag er preget av for mye spekulasjon og investeringer som har uheldige
sosiale og miljømessige konsekvenser – som eiendom og forurensende næringsvirksomhet. Skal vi
skaffe pengene som må til for en storstilt omstilling, så kan det ikke lenger være mer forlokkende å
investere i eiendom i byene enn i grønn industri. Den private kapitalen i bank og finans må vris i
retning av grønne investeringer, for å sikre en effektiv ressurs av samfunnets ressurser på de store
utfordringene.
Gjennom politikk må vi regulere bank- og finansvesenet gjennom krav og standarder slik at det blir
dyrere å kanalisere penger til kontraproduktive investeringer. Sentralbanken må få i oppgave å jobbe
for en bærekraftig økonomi og bekjempe klimarisiko. En grønn statlig investeringsbank kan bidra til å
styre kreditten langsiktig og i riktig retning.
Vri statens innkjøp og virkemidler i grønn retning: Hele virkemiddelapparatet til staten –
institusjoner som gir støtte og lån til næringsutvikling - må vris i retning av grønn omstilling. Staten
skal ikke sponse forurensende aktivitet. Statsbudsjettets kroner må prioriteres til grønn
næringsutvikling, og de mest klimarettede delene av virkemiddelapparatet må styrkes. Det bidrar til
at knappe ressursene både i samfunnsøkonomien og i det offentliges finanser kanaliseres dit
samfunnet trenger dem mest.
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Nye industrisatsinger: Et styrende prinsipp for GND er å bygge opp nye næringer som skal ta over for
olje- og gassnæringen samtidig som vi reduserer utslipp. Arbeidet må gjøres før oppdragene i
oljeindustrien blir borte. Kompetansen i verft og oljeservice må ha nye områder å overføres til, blant
annet ved et skifte fra å bygge oljeplattformer til å for eksempel bygge havvindmøller.
Vi vil ha en klar strategi for hvilken rolle det offentlige skal ha, i form av strategiske satsinger,
investeringer og eierskap. Uten en aktiv og investerende stat blir det intet grønt skifte. Vi vil satse
strategisk på flytende havvind, karbonfangst og -lagring, grønn maritim næring, bærekraftig oppdrett
og bioindustri, samt grønn hydrogen.
Grønn transport for framtiden: Transport står for rundt en tredel av alle utslippene i Norge, og det
må derfor kuttes mye i denne sektoren. Den teknologiske utviklingen vil bringe nye muligheter og
løsninger i transportsektoren. Det vil derfor være en risiko forbundet med hvilke transportløsninger
vi satser på i fremtiden. Samtidig som vi skal redusere utslipp, vil utbygging av fremtidsrettet
infrastruktur føre til utslipp i seg selv.
Utslipp fra fly er økende, og nordmenn flyr mye. Vi vil ha en målrettet politikk som først reduserer
unødvendige flyvninger av luksuskarakter gjennom progressive avgifter på flyreiser, samtidig som
nødvendige flyreiser i distriktene skjermes mest mulig.
Vi vil satse på høyhastighetstog mellom de store byene, og bygge Nord-Norge-banen. Det vil gi
utslipp under bygging, men gi oss en moderne og klimavennlig infrastruktur som kan konkurrere med
fly. Samtidig vil vi satse på elfly på kortbanenettet. Det er nødvendig å fortsette elektrifiseringen av
bilparken, med et mål om å kutte 90 % av alle utslipp fra veisektoren innen 2030.
Null utslipp til havs: Norge er først og fremst et havland. Gjennom hele vår historie som nasjon har
havnæringene vært bærebjelken for verdiskaping og inntekter, fra tørrfisken på 1000-tallet til olja på
2000-tallet. Samlet står havnæringene i dag for majoriteten av verdiskapingen i landet. For Norges
del handler det grønne skiftet derfor mye om å gjøre havnæringene bærekraftige og utslippsfrie. Og
Norge er kanskje det landet som har de beste forutsetninger for å utvikle løsningene som får det til.
Vi vil redusere utslipp fra innenriks sjøfart, fiske og havbruk med 60% innen 2030 og 100% innen
2040. Norskekysten skal bli et laboratorium for nullutslipps skipsfart. Vi foreslår en rekke tiltak for
flåtefornyelse, havneutvikling og industrielle satsinger tilknyttet havet. Samtidig må vi sikre norske
lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.
Elektrifiser Norge: For å bekjempe klimakrisen må Norge ha som mål å fjerne all bruk av fossil energi,
og bli et nullutslippssamfunn. Vi vil ha full elektrifisering av landet så snart som mulig. Selv om
elektrisiteten som produseres i Norge i all hovedsak er fornybar, utgjør fossil energi halvparten av
energien som forbrukes totalt i Norge. En full elektrifisering vil nesten halvere klimagassutslippene i
Norge fra dagens nivå, i tillegg til å senke det totale energiforbruket dramatisk. Det innebærer store
tiltak gjennom å kreve elektrifisering i offentlige anskaffelser, forby oljefyring og bygge ut
ladeinfrastruktur, stille strenge krav i offentlige bygg til energieffektivisering og sette i gang store
effektiviseringsprosjekter gjennom støtte til enkeltpersoner og mulighet til å ta opp energilån og
gjennomføre områdesatsninger.
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For å erstatte all fossil energi er det nødvendig å bygge ut mer fornybar energi. Ett grep er å
oppgradere eksisterende vannkraftverk ved hjelp av skatteendringer som gjør prosjekter som i dag
ikke er lønnsomme, lønnsomme. Vi trenger videre en storstilt satsing på utbygging av flytende
havvind. Samtidig bør vi bygge ut noe mer vindkraft på land, men innenfor strenge kriterier for
naturvern og hensyn til friluft, urfolks rettigheter og lokalbefolkningens ønsker.
Arbeid og kompetanse for fremtiden: Alle skal ha jobb, og jobbene skal være så klimavennlige som
mulige. En styrt omstilling fra petroleumsalderen fordrer en ambisiøs og planmessig omstilling for
arbeidsplasser, kompetanse og teknologi for de neste årene. Det er bare en av flere store endringer
som arbeidslivet står midt i. Det må på plass et kompetanseløft i alle sektorene.
Det er viktigere nå enn før å øke organisasjonsgraden, og holde på tariffavtalene som er forhandlet
frem. I leverandørindustrien kan en omlegging også skape større sikkerhet for oppdrag enn det
petroleumsindustrien har kunnet tilby.
Vi vil ha en klimajobbgaranti, styrke praktisk utdanning og fagskolene, og satse på desentralisert
utdanning. Vi trenger en kompetansereform, hvor det inngås et trepartssamarbeid om en
fondsløsning for å finansiere etter- og videreutdanning.
En sirkulær økonomi: I dag lever vi i en lineær økonomi. Vi henter ut jordens mineraler, metaller,
biomasse og fossile brennstoff, omgjør dem til produkter som selges til konsumenter, som siden
kastes. Kun ni prosent av verdens ressurser blir gjenbrukt.
SV vil satse på en sirkulær økonomi - på vedlikehold, reparasjon, lengre varighet, restaurasjon, deling
og bytting. Satsingen må skje langs to akser: 1) Gjenbruk, som vil si å bruke ressurser lengre og om
igjen. 2) Sambruk, som vil si å dele mer på varer og gjenstander gjennom sameie og delingstjenester.
Det krever endringer i regulering av kjøp og salg av gjenstander, satsing på nye fag, og at det gis
insentiver til flere måter å eie sammen på.
Distriktspolitikk: Vi bor spredt i dette landet, og mange arbeidsplasser er knyttet til at vi bruker og
foredler naturressursene våre. Sterke distrikter er viktig for at vi fortsatt skal være et land med små
forskjeller, trygg velferd og likhet mellom folk. Det er også avgjørende for vår verdiskaping og
beredskap, og en av nøklene for å lykkes med det grønne skiftet. Derfor vil vi ha tre hovedgrep: vi vil
ha en nærhetsreform for statlig organisering, jorda og havet må tas mer i bruk både som
verdiskapning og til beredskapen og, og det må på plass 5G i hele landet.
En rettferdig klimapolitikk: Målet med Grønn ny deal er å sikre alle et godt miljø og et bedre liv. Det
innebærer at politikken totalt må sikre omfordeling, både økonomisk og geografisk. Selv om
fossilindustrien har det største ansvaret for utslipp av klimagasser, må alle være med å bidra om vi
skal komme til null. For å sikre en radikal klimapolitikk må vi sikre at det ikke er de nederst på stigen
som får merke tiltakene hardest på kroppen.
Det er derfor et gjennomgående premiss at vi må ta sosiale hensyn i klimatiltak der det er mulig. Vi
ønsker i større grad å bruke virkemidler som regulering og forbud/påbud, i stedet for kun prising og
avgifter for å unngå at reduksjon av utslipp kun er noe de rikeste kun kan kjøpe seg unna. Vi vil sørge
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for en økonomisk politikk som gir en grønn folkebonus hvor de som tjener minst, totalt sett kommer
bedre ut av det økonomisk.
En ny oljepolitikk: De siste årene har det vært høy aktivitet på norsk sokkel med økt antall lete- og
produksjonsbrønner i tillegg til økte investeringer. Ved inngangen til 2020 er det rekordmange felt i
produksjon på norsk sokkel. Oljeproduksjonen på norsk sokkel har falt siden den nådde toppen i
etterkant av årtusenskiftet, men har hatt en utflating på 2010-tallet. Skal det gjøres mulig å satse på
nye grønne næringer, så kan ikke investeringsveksten i olje fortsette. (Notatet er dessverre ikke
ferdig så tiltak og notat vil komme)
Internasjonal solidaritet: En Grønn ny deal kan ikke begrenses til Norges grenser. Vi må også ta
ansvar for Norges historiske utslipp og at vi på bakgrunn av eksport av forurensende olje har
opparbeidet oss en stor formue i form av Oljefondet.
Det er nødvendig at det internasjonale samfunnet støtter for å prioritere fornybar energi fremfor ny
utbygging av kull og annen fossil kraftforsyning. Norge kan bidra her gjennom å opprette et fond for
å erstatte fossil energi. Handelspolitikken må gjennomgående ta hensyn til miljø og klima, og vi må
bidra med midler til å ta vare på urørt natur i andre land.
Hvordan finansierer vi Grønn ny deal? Klimakatastrofen har så alvorlige konsekvenser at samfunnet
må bruke så mye ressurser som nødvendig for å unngå den. Vi har ikke råd til å la være. Både
offentlige penger (statsbudsjettet) og privat kapital må i størst mulig grad innrettes mot grønn
omstilling, og bort fra gårsdagens fossile løsninger. Det innebærer spørsmål om både prioriteringer
og omfang. I dette kapitlet foreslås forskjellige løsninger for offentlig finansiering av tiltakene i GND.
10 år med utslippskutt – et klimabudsjett: Vi legger også fram et klimabudsjett for de neste ti årene.
Den har en oversikt over nødvendige kutt i ulike sektorer, hvilke kutt som kan forventes av øvrige
tiltak i notatene i denne rapporten og generelle klimatiltak slik som innkjøp i offentlig sektor, økt
CO2-avgift og forsterking av forurensingsloven.

9

2. Sett pengene i arbeid for klima
Innledning
For å nå klimamålene og omstille økonomien trengs det store investeringer i nye næringer,
fornybar energi og infrastruktur. Problemet er at pengene i for stor grad investeres i aktiviteter og
infrastruktur som øker utslippene og hindrer omstilling. Skal vi nå våre mål, trengs det en ny
politikk for penger og kapital.
Det trengs anslagsvis investeringer for 110 billioner dollar i globale investeringer frem til 2050 for å
nå Parisavtalen. Den gode nyheten er at verden allerede har planlagt investeringer for 95 billioner
dollar. Jobben er å sørge for at pengene investeres i tråd med Parisavtalens målsetninger. Egne
beregninger for Norge finnes ikke, men skal vi bli en olje-uavhengig økonomi med null utslipp, vil vi
måtte investere tungt og strategisk riktig de neste tiårene.
Norge må redusere egne klimagassutslipp med 60 prosent innen 2030 og omstille eget næringsliv i
en mindre oljeavhengig og mer klimavennlig retning. Det er også store behov for store investeringer i
infrastruktur, som samferdsel, strøm, vann, avløp og kommunikasjon. I 2013 la konsulentselskapet
Pöyry fram investeringsbehov for noen sektorer, og tallene er store. Blant annet viser de et samlet
investeringsbehovet i kraftsektoren frem til 2022 på mellom 150 og 200 milliarder kroner, et
etterslep for vann og avløp i kommunene på 110 milliarder kroner og store behov for investeringer i
havner og jernbane. Disse tallene har naturlig endret seg siden 2013, men de indikerer omfanget.
Å sette pengene i arbeid for klimaet handler om å flytte pengene over på klimavennlige prosjekter,
som omstiller og kutter utslipp i tråd med Parisavtalen. Da må vi ta alle verktøy i bruk, og se på både
finansmarkedene, finansinstitusjonene, pengevesenet og sentralbankens rolle.
Finanssektorens primære rolle er å sørge for tilgang til finansiering av investeringer i realøkonomien.
Fremover må rollen være å finansiere investeringer i realøkonomien, i tråd med målene i Parisavtalen. Da må de av finanssektorens aktiviteter som 1) motvirker grønn omstilling og 2) er
overdreven spekulasjonsvirksomhet, begrenses så mye som mulig. Gjennom målrettet regulering og
aktiv politikk blir finanssektoren en muskel for grønn omstilling.
Nye penger som skapes, må i større grad gå til grønne investeringer. Insentivene for banknæringen
bør endres betydelig slik at utlånene går til samfunnsnyttige formål, og i mindre grad til å fore
boligprisene, uproduktiv og forurensende virksomhet («økonomisk forurensning»). Målet er at mest
mulig av både nye penger (kreditt fra banker) og gamle penger (eksisterende kapital) skal være i tråd
med grønn omstilling og målene i Parisavtalen.
Finansnæringens rolle i det grønne skiftet er å bidra til omstilling i andre næringer. Det må skje
gjennom blant annet kreditt: grønne boliglån, grønne obligasjoner og grønne selskapslån. Det må
skje gjennom investeringer hvor en kan velge ulike strategier som utelukkelse av selskaper som øker
utslippene, utvelgelse av de mest bærekraftige selskapene og/eller aktivt eierskap. Og det må skje
gjennom skadeforsikring, ved naturskadeordningen, deling av kunnskap og risikoforståelse og krav til
sirkulære forretningsmodeller i skadeoppgjør.
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Sentralbankens rolle
Sentralbankens (Norges Banks) oppgave har alltid vært å støtte statens politiske mål. Våre politiske
mål har endret seg gjennom historien, og vi står nå overfor en historisk ny økonomisk utfordring i
form av klimakrisen. Skal vi evne å nå våre mål, må Sentralbanken arbeide for dem.
Mark Carney, sjef for den britiske sentralbanken, advarte i 2015 om muligheten for en klimarelatert
finanskrise, gjennom dramatisk fall i verdien av fossilbaserte energi- og industriselskaper, panikksalg
av aksjer og øktende forsikringsutbetalinger som følge av ekstremvær, tørke og flom. Siden har Bank
of England gått foran i arbeidet med å løfte fram og vurdere klimarisiko. Som Carney har sagt: «Når
klimaendringene blir en avgjørende faktor for finansiell stabilitet, kan det allerede være for sent.»
Til tross for økende finansiell risiko fra klimaendringer omtales ikke klimarisiko i Norges Banks
strategi for 2017-2019. Det ble heller ikke nevnt i ny sentralbanklov eller utredningen i forkant.
Norges Bank har riktignok tilsluttet seg «Network for Greening the Financial System», en
sammenslutning av sentralbanker og finanstilsyn som jobber for å innarbeide klimarisiko i
pengepolitikken.
Uten tiltak som begrenser utslippene og konsekvensene vil klimaendringene få betydelige negative
konsekvenser for verdensøkonomien. I tillegg er Norges avhengighet av olje- og gassektoren en
vesentlig finansiell risiko. Det negative økonomiske sjokket kan bli stort.
Håndtering av klimarisiko må bli en helt sentral del av det makrotilsynet og overvåkingen av
systemrisiko som sentralbanken har ansvaret for. Videre må Norges Bank også aktivt bidra til den
nødvendige omstillingen av norsk økonomi. Sentralbanken, som en av våre viktigste
samfunnsinstitusjoner, må være en sterk bidragsyter til å løse samfunnets viktigste økonomiske
utfordringer. Som selve navet i pengevesenet, vil et grønt formål for sentralbanken forplante seg
gjennom hele det finansielle systemet.
Forslag:
• Endre lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) slik at klimaomstillingen
blir en del av formålet til Norges Bank. Sentralbanken pålegges å bidra til at klimamålene
Norge er forpliktet til gjennom internasjonale avtaler nås, og gjennomføre fortløpende
vurderinger av hvordan klimaendringene, og de økonomiske og politiske endringene dette
medfører, påvirker norsk økonomi.
Med endret mandat vil sentralbanken kunne ta i bruk en rekke virkemidler for å gjøre det finansielle
systemet grønnere. Relevante virkemidler her er krav til grønne verdipapirer/obligasjoner som pant
for bankenes lån fra sentralbanken. Det kan også bli mulig for sentralbanken å drive
motkonjunkturpolitikk i form av «grønne kvantitative lettelser» i tilfelle en større økonomisk
nedgang. Dette vil kreve at det norske markedet for grønne obligasjoner blir større – og her har også
det offentlige en viktig rolle. Sentralbanken kan stille krav til at likviditet til bankene viderekanaliseres
til grønne formål.
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Statens øvrige virkemidler
En utfordring ved å dirigere flere midler til prosjekter og investeringer som omstiller og kutter
klimagassutslipp, er at risikoen ved mange grønne investeringer er for høy, og at den private
kapitalen opererer med en for kort investeringshorisont. På lang sikt er det åpenbart at det å
begrense klimaendringene lønner seg, og at mange klimaløsninger vil ha betydelig vekst og gi god
avkastning. Men i en verden av kvartalsrapportering og ønsker om rask avkastning, sliter mange
klimaprosjekter med å tiltrekke seg tilstrekkelig kapital.
I dette bildet kan staten være en viktig aktør fordi staten kan bidra med langsiktig og tålmodig kapital
som markedet ikke kan formidle på egenhånd. Særlig er det behov for kapitaltilgang i tidlig fase, og
statlig kapital på riktig tidspunkt kan i sin tur mobilisere privat kapital til prosjektene.
Staten kan også tilby ulike former for risikoavlastning som igjen senker terskelen for at privat kapital
kan finansiere og investere i grønne prosjekter og virksomheter.
Forslag:
• Å opprette en statlig grønn investeringsbank.
Norge har ingen egen statlig investeringsbank. Det finnes over 90 statlige investeringsbanker i
verden, for eksempel er EUs investeringsbank (EIB) verdens største offentlige bank. Tyskland har en
stor statlig investeringsbank (KfW), og Skottland har nylig opprettet en investeringsbank med mandat
om å bidra til grønn omstilling. EIB har vedtatt at de ikke skal gi ny finansiering for fossile
energiprosjekter etter 2021 og skal i stedet finansiere innovasjon, fornybar energi og energisparing.
Fra slutten av 2020 skal alle finansieringer fra banken være i tråd med Parisavtalen og banken har
satt seg et mål om at utlånene skal bidra til å utløse investeringer på 1000 mrd. euro i bærekraftige
fornybare prosjekter fram mot 2030.
Staten skyter inn startkapital i banken. Banken kan så utstede grønne obligasjoner som brukes til å
finansiere utlån. Ved salg av grønne obligasjoner i markedet, trekker banken inn privat kapital, som
den så låner ut til grønne investeringer. Slik omdirigeres privat kapital i tråd med målene om
klimakutt og omstilling. Slik vil også banken bidra til å bygge opp et større marked for grønne
obligasjoner i Norge. Bankens primære oppgave bør være å yte kreditt til virksomheter, men det kan
også åpnes for at den finansierer egenkapital, dersom andre norske institusjoner ikke er tilstrekkelig
for dette.
Banken bør være uavhengig, men med et tydelig politisk vedtatt mandat om å bidra til klimakutt og
grønn omstilling av økonomien, og ha som mål å gå med overskudd på sikt. Det må likevel være rom
og aksept for at banken skal ta høy risiko.
Statlige investeringsbanker i andre land har offentlig innskutt egenkapital mellom 0,5% og 1,5% av
sitt lands BNP. 1,5% av Norges BNP i 2018 utgjør 53 milliarder kroner. Banken finansieres av statlig
innskutt egenkapital pluss grønne obligasjoner. Et moderat forhold mellom disse er 1:5. For hver
krone staten har skutt inn i egenkapital, utsteder banken 5 kroners verdi av grønne obligasjoner.
Denne multiplikasjonsfaktoren på 6 gjør at banken kan låne ut drøyt 300 milliarder kroner.
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En opptrappingsplan for investeringsbanken kunne da for eksempel se slik ut:

•

Oppskalere det statlige investeringsselskapet Nysnø

Nysnø Klimainvesteringer AS er et statlig investeringsselskap med formål om å gjøre lønnsomme
investeringer i ny, klimavennlig teknologi. Nysnø investerer sammen med private investorer.
Nysnø skal bidra til at Norge når våre klimamål og at vi lykkes med en omstilling som også sikrer
verdiskapning. Nysnø har i dag 1,4 mrd. kroner i forvaltningskapital og de investerer i selskaper i
overgangen fra teknologisk utvikling til kommersialisering, en fase hvor kapitalbehovet for
selskapene stort. Nysnø investerer også i andre finansielle selskaper for å påvirke de til å bli
grønnere. Nysnø vil plukke noen «vinnere» i det grønne skiftet, og særlig dyrke gode
konkurransefortrinn for Norge.
Nysnø har i dag, som følge av statsstøtteregelverket, et krav om å ha en markedsbasert avkastning.
Likevel kan de totalt sett ha større porteføljerisiko enn private aktører og bidrar til å utløse privat
kapital.
Det er flere aktuelle investeringsmuligheter enn Nysnø har forvaltningskapital, og de mener selv de
har behov for 3-5 mrd. kroner på kort sikt. Nysnøs kapital bør derfor økes til dette nivået så raskt
som mulig, og starte tilrettelegging for oppskalering av selskapet.
Nysnø er det nærmeste vi har en statlig investeringsaktør med et formål om grønn omstilling. Vi
mener at vi trenger en stor slik aktør (større enn Nysnø er i dag), og at denne aktøren må ta mer
langsiktig risiko enn i dag, og foreta mer aktive investeringer. Det kan også vurderes å omdanne
Nysnø til investeringsbank, ved å gi dem anledning til å låne inn ved hjelp av grønne obligasjoner.
SV vil:
•

Øke Nysnøs forvaltningskapital til 3-5 mrd. kroner så raskt som mulig, med sikte på
ytterligere oppskalering.
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•
•

At Nysnø skal ta langsiktig risiko og ikke bare foreta umiddelbart lønnsomme investeringer
Vurdere om Nysnø kan foreta grønne innlån og utlån, og slik mobilisere privat kapital til
grønn omstilling (ses i sammenheng med forslaget om investeringsbank).

•

Bruke kommunalbanken til å gjøre kommunene grønnere.

Kommunalbanken er en statlig bank og blant Norges største finansforetak. Den yter lån til
kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale
oppgaver. Banken skal kunne finansiere store velferdsinvesteringer uavhengig av økonomiske sykler.
Kommunalbanken har i flere år prioritert grønne prosjekter i kommunene og gir blant annet redusert
rente på grønne lån. Dette arbeidet bør forsterkes, slik at kommunalbanken blir et sentralt
virkemiddel for klimaomstilling og grønn infrastruktur i kommuner og fylker.
Gjennom eierstyring bør staten gi banken et tydelig formål om å bidra til den grønne omstillingen.
Banken kan fortsette å bruke virkemidler som grønne lån og grønne obligasjoner og jobbe med
rapporteringen på disse, og dette bør oppskaleres ytterligere i tråd med behov for finansiering av
omstillingstiltak i kommunene. Kommunalbanken kan også være sentral i å få
klimascenariotenkningen inn i alle offentlige investeringer. Kommuner og fylker bør ved bygging av
ny infrastruktur, nye bygg, osv. planlegge for noen av de mest alvorlige scenarioene i FNs klimapanel.
Det bør også stilles strengere krav til kommunene og fylkene som sikrer at det investeres for
framtida. Det betyr blant annet å begrense lån til grå prosjekter.

Finansbransjen
Norsk finansnæring påvirker samfunnsutviklingen gjennom både kapitalforvaltning og långivning.
Den samlede forvaltningskapitalen er på 8 300 milliarder kroner, ikke langt unna all kapitalen til det
norske oljefondet. Det har derfor mye å si hvor og hvordan disse pengene er plassert. Det har også
Sverige tatt inn over seg. Der har Riksdagen vedtatt et nytt mål for finansmarkedene: at det
finansielle systemet skal bidra til bærekraftig utvikling.
Overordnet sett er det et økt klimafokus i finansbransjen, særlig når det kommer til klimarisiko. EU
jobber med retningslinjer for bærekraftig finans og et felles rammeverk/klassifiseringssystem
(taksonomi) med kriterier for å identifisere i hvilken grad ulik økonomisk aktivitet kan vurderes som
bærekraftig. Dette vil få stor betydning også for norsk finansbransje, vil kunne bidra til å forhindre
grønnvasking og bidra til å flytte penger over på grønne prosjekter. Samtidig gjenstår det å se om
ambisjonsnivået er høyt nok og om systemet utvikles raskt nok i tråd med teknologiutvikling og
klimamål.
Finans Norge har utviklet et veikart for finansbransjen fram mot 2030, om hvordan finansbransjen i
Norge kan være med å nå Norges forpliktelser i Parisavtalen. Noen av hovedelementene for de ulike
delene av finansbransjen er:
•

Investeringer, pensjon og kapitalforvaltning
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Norske livsforsikringsselskaper forvalter over 1300 milliarder kroner i pensjonskapital. Selskapene har
et økende behov for å investere pensjonsmidler langsiktig. Derfor ser en også at selskaper som
Storebrand og KLP går foran på klima og bærekraftige investeringer. Storebrand har på mange måter
kommet mye lengre enn SPU har på å rangere selskaper etter bærekraft og på kriterier for
utelukkelse.
•

Forsikring

Når skadeforsikringsaktørene deler data med myndighetene, blir arbeidet med skadeforebygging og
tilpasning til klimaendringer mer effektivt. Vi må utarbeide klimakrav for gjenoppbygging etter
naturskader.
SV vil derfor:
•
•

•

Endre rammevilkårene og reguleringen av finansbransjen slik at de fremmer omstilling og
klimakutt, ved å sikre at det tas hensyn til klima og klimarisiko i kredittprosessen.
Forhindre grønnvasking: utvikle eller ta i bruk klare standarder for produkter som grønne
boliglån og forby markedsføring av «grønne» finansprodukter som ikke reelt sett er grønne.
Se på mulighetene for at Norge forsterker EUs definisjoner på grønne investeringer (EUs
taksonomi).
At kommunale pensjonspenger og andre kommunale fondsmidler trekkes ut av fossil energi.

Klimarisiko
Vil norsk økonomi tåle at verden lykkes med å nå klimamålene? Vil norsk industri kunne levere
produkter til en nullutslippsverden, og tåler finansmarkedene klimaendringene? Det er essensen i
klimarisiko.
Det er tre typer klimarisiko: fysisk risiko, overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko er kostnader
forårsaket av fysisk skade, fra for eksempel flom, som følge av klimaendringer. Overgangsrisiko er
økonomisk risiko knyttet til overgangen til nullutslippssamfunnet, for eksempel for selskaper eller
nasjoner som har fossil energi som hovedinntektskilde. Ansvarsrisiko er erstatningskrav knyttet til
beslutninger eller mangel på beslutninger som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk
eller klimaendringer. Det siste har en sett konkrete eksempler på, som søksmålet mot
Commonwealth Bank of Australia på bakgrunn av manglende redegjørelse av bankenes
klimarisikoeksponering.
Norge står overfor betydelig klimarisiko. Både den norske stat og næringslivet. Det er et stort behov
for å både føre en politikk som aktivt reduserer klimarisikoen i viktige næringer og å få bedre
rapportering på klimarisiko, både i offentlig sektor og i næringslivet.
SV foreslår derfor:
• Å pålegge næringslivet rapportering på klimarisiko. Klimarapporteringen bør tilpasses
anbefalingene til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som
anbefalinger, uavhengig av sektor, om hvordan klimarisiko bør rapporteres.
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•
•
•

Ta inn klimarisiko i alle deler av norsk politikk, og starte med å rapportere om klimarisiko i
norsk økonomi i hvert statsbudsjett.
Å gi i oppdrag til Finanstilsynet om å kjøre stresstester av klimarisiko i norske
finansinstitusjoner
Å sørge for at Finanstilsynet kartlegger og analyserer konsekvenser av klimaendringene for
finansiell risiko i Norge, og gjøre vurdering av klimarisiko til en del av Finanstilsynets mandat.

Pengevesenet
Private banker skaper penger når de gir lån. I dag skapes 98 prosent av pengene vi bruker av banker
(dette er de elektroniske pengene vi har på konto). 2 prosent er fysiske kontanter skapt av
sentralbanken. Bankene bestemmer dermed hva nye penger skal brukes på, ved å bestemme hvem
som får lån, og slik påvirker de i stor grad retningen på ny økonomisk aktivitet.
En viktig grunn til at bankene har myndigheten til å skape penger, er at de skal gi lån til produktive
investeringer. Hvis nye penger ikke går til ny produksjon, går de i stedet til å øke prisene på varer og
tjenester. I dag burde nye penger gå til grønne, produktive investeringer – hvor vi har store
investeringsbehov om vi skal klare det grønne skiftet. Av bankenes utlån til norske kunder i dag går
77 prosent til bolig og næringseiendom, og under 2 prosent til industri.
Bankene utfører sånn sett sitt samfunnsoppdrag dårlig. Pengevesenet er rigget for høy gjeld, høye
boligpriser og finansiell ustabilitet – og bankene tjener stort på systemet. Høy gjeld og høye
boligpriser kan ses på som «økonomisk forurensning» som det er en politisk oppgave å fjerne.
Manglende regulering av boligmarkedet gjør dessuten at systemet produserer store sosiale og
økonomiske forskjeller.
Ved å prise og innvilge lån har bankene stor innflytelse over hvilke selskaper som får mulighet til å
vokse, og hvilke selskaper som går ut av tiden fordi risikoen anses høy og lånekostnadene ikke
forsvarer nye investeringer i driften. Svikten i bankvesenet tyder på at insentivene for bankenes utlån
må endres på. Klimarelaterte forhold vil i økende grad komme på toppen av annen risiko som
bankene vurderer når lån blir innvilget. Det er mulig å stille klimakrav i utlån, og særlig aktuelt er
boliglån og billån. På boliglån finnes det allerede ulike produkter på markedet, men mange av dem er
mest grønne på papiret. Også på næringslivslån er vurdering av klimarisiko helt sentralt, samt
muligheten til å tilby mer gunstige betingelser for grønne prosjekter.
Penger er et kollektivt gode, men pengeforsyningen i Norge er nå nesten helprivatisert, uten at det
har vært noen politisk diskusjon om det. Bør vi ta større kontroll over pengeproduksjonen i landet for
å sørge for at nye penger brukes i tråd med målene vi har som samfunn? Spørsmålet diskuteres nå i
mange andre land, og den er absolutt relevant i Norge.
Etablere en statlig, elektronisk valuta? Bør det vurderes om pengeproduksjon i større grad burde
være en offentlig oppgave ettersom vi bruker mindre kontanter? Ett av formålene med kontanter er
å tilby folk en risikofri måte å oppbevare sine verdier på. I dag er vi i praksis tvunget til å sponse
bankenes risikosøkende virksomhet gjennom våre lønnskontoer. Dette kan løses ved å opprette en
statlig, elektronisk valuta og tilby alle nordmenn å oppbevare sine penger på en konto i Norges Bank.
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Forslag til diskusjon:
• Kapitalkrav til bankene skal gjenspeile klimarisiko, slik at kravene blir lavere for «grønne
utlån» enn de er for utlån med høyere klimarisiko. Andre potensielle virkemidler for å styre
kreditten, er kvoter på utlån og differensiering av finansskatt.
• Innføre en e-krone som utstedes av sentralbanken, for eksempel ved at alle norske borgere
får anledning til å opprette en konto i Norges Bank, slik at de kan velge å oppbevare pengene
sine risikofritt i offentlig valuta heller enn i en privat bank.
• Utrede konsekvensene av at sentralbanken står for en større andel av pengeforsyningen i
Norge. Prinsippet er at offentlig pengeproduksjon vil gi mer demokratisk styring over hva nye
penger brukes på.
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3. Grønn snuoperasjon av offentlige innkjøp og virkemidler
Introduksjon: Midler uten mål
Statlige midler skal ikke støtte grå næringer. Hver krone skal gå til grønn innovasjon og verdiskaping,
og vi skal slutte å finansiere alt som undergraver det grønne skiftet. Det er bare en slik pengebruk
som kan kalles effektiv og ansvarlig i møte med klimakrisen.
I dette kapittelet tar vi derfor for oss to store områder. Offentlige innkjøp og næringsretta
virkemidler. Vårt forslag er å vri begge over i en mer grønn og sosial retning, slik at de bidrar aktiv til
rettferdig omstilling.

Offentlige anskaffelser
Alle offentlige innkjøp over et visst minimumsnivå må følge reglene som utgår av anskaffelsesloven.
Det gjelder alle litt større anskaffelser, fra betong som brukes i nye sykehusbygg, broer,
jernbanesviller, veier, mat i kantiner, busser og ferger.
Leverandører som tilbyr de ansatte tariffestede lønn og arbeidsvilkår og leverer bærekraftige
løsninger bør gis fortrinn, og ikke konkurranseulemper i forbindelse med offentlige anskaffelser. I dag
er det altfor ofte motsatt, hvor de som satser på grønne løsninger og tariff for sine ansatte taper
fordi de ikke kan konkurrere på pris. Ettersom offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og byggeog anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig blir innkjøpssystemet i seg selv en del av
klimautfordringen.
Norge vil aldri gjennomgå et grønt skifte før offentlige anskaffelser blir en del av løsningen. Og
dersom det ikke stilles sterkere krav til at bedriftene skal tilby sine ansatte tariffestede lønns og
arbeidsvilkår står vi i fare for ikke mindre men mer sosial dumping.
Et overordnet prinsipp for reform av offentlige anskaffelser bør derfor være å gjøre miljø og tariff i
avgjørende i alle anskaffelser.
Dagens sterke vektlegging av pris og kostnadseffektivitet er problematisk av flere grunner. I en
periode hvor vi vet at vi må gjennomføre store kutt i klimagassutslipp og utvikle og ta i bruk ny
teknologi for å sikre kommende generasjoner en tryggest mulig framtid, er det tvilsomt om det er
relevant med prissammenligninger som inkluderer teknologier som vi ikke kan benytte oss av dersom
vi skal lykkes i klimapolitikken. Fellesskapets innkjøpspolitikk må ta utgangspunkt i at fellesskapet skal
bidra aktivt til at vi når klimamålene. Da må reglene endres, slik at klimakravene i anbudene
strammes inn og får større tyngde i vurderingene som gjøres. Det vil bli langt dyrere for alle parter
dersom man ikke tar i bruk klimavennlige løsninger.
Norsk næringsliv er også positive til miljøkrav i offentlige anskaffelser. For eksempel uttalte Norsk
Industri følgende da lov om offentlige anskaffelser sist var til behandling på Stortinget: «(…) at pris på
innkjøpstidspunktet ofte vektlegges for høyt i offentlige anbud, på bekostning av viktige elementer
som innovasjon, kvalitet og redusert miljøbelastning ved offentlige innkjøp.»
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Krav om miljø og tariff bidrar til at flere av oppdragene havner hos norske leverandører – ettersom
norsk næringsliv ligger lengre fremme i miljøvennlig produksjon og tilbyr sine ansatte bedre
betingelser enn svært mange andre. Dessuten, når det offentlige stiller miljøkrav, bidrar en samtidig
til næringsutvikling. Høye miljøkrav bidrar til å finansiere pilotmodeller og teknologiutvikling, og slik
deler det offentlige risikoen med industrien.
Offentlige innkjøp kan utgjøre den nødvendige etterspørselen de private aktørene trenger for å
kunne sette i gang produksjon og/eller oppskalering av ny teknologi, bedre produksjonsforhold eller
miljøvennlige produkter. Etterspørsel etter en teknologi eller et produkt av større omfang vil også
kunne utløse ytterligere private investeringer som kan finansiere utvikling og produksjon.
I «Beregningsteknisk grunnlag for Meld. St. 41, Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk
samarbeid» fra 2017 har Miljødirektoratet regnet på effekten og den samfunnsøkonomiske
kostnaden av ulike klimatiltak for å gi grunnlag for å se hvordan vi kan nå forpliktelsen om å redusere
utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med om lag 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden
2021–2030. Offentlige anbud er omtalt som eneste, eller ett av få, virkemidler vi har per i dag for å få
null- og lavutslippsløsninger for blant annet anleggsmaskiner, traktorer, skogsmaskiner,
langdistansebusser og lokalbusser.
Det er mange områder i denne rapporten hvor offentlige anskaffelser er avgjørende, hvor konkrete
miljøkrav vil kunne bidra svært positivt for både miljø og næringsutvikling. Som oppvakt leser har du
nok allerede oppdaget hvor sentralt dette lovverket er. Et eksempel er innen karbonfangst og lagring
(CCS). Dette er et stort og viktig prosjekt for norsk næringsliv, hvor Norge ligger langt foran i
teknologiutviklingen, men hvor det stadig er usikkerhet rundt finansiering. Offentlige anskaffelser
kan bidra til at det skapes markeder for lavkarbonprodukter. En rapport fra Multiconsult om hvordan
CO2-fangst og -lagring kan gjøres lønnsomt, viser til at offentlige krav til bruk av lavutslippsbetong
med utslipp som forutsetter bruk av CCS, kan være et svært godt virkemiddel.
Det er mange andre tilsvarende industrielle eksempler. Celsa på Mo produserer det reneste stålet i
verden. Likevel kjøper det offentlige i stadig større grad stål fra land som har langt større utslipp i sin
produksjon. Ulefoss Jernværk, som produserer blant annet kumlokk på vannkraft er et annet
eksempel. De ble nylig utkonkurrert på pris av utenlandske aktører med et helt annet klimaavtrykk.
Listen er lang og heldigvis kan vi gjøre noe med det.
Forslag:
• Stille krav til tariff og vektlegge miljø 50% ved alle offentlige anskaffelser.
• Likebehandle krav som stilles til produksjon og krav som stilles ved anbud. I tilfeller der
norske bedrifter er pålagt særskilte miljøkrav til produkter eller produksjon, må det stilles
tilsvarende miljøkrav i offentlige anskaffelser.
• Etablere statistikkbank over offentlige anskaffelser, hvor miljø og arbeidsforhold rapporteres
særskilt. Statistikken skal brukes aktivt for å kontrollere at politikk overholdes og faktisk
virker.
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Næringsretta virkemidler
Det næringsrettede virkemiddelapparatet består av virkemidler som direkte eller indirekte skal
stimulere til mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet – gjennom tilskudd, lån, garantier,
egenkapital og nettverk/kompetanse. Det finnes en rekke instanser i det norske
virkemiddelapparatet, som er viktige for innovasjon og verdiskaping i forskjellige deler av norsk
økonomi. Men de har per i dag ikke riktig jobbeskrivelse. Hele virkemiddelapparatet må legges om
med mål om grønn omstilling av norsk økonomi – og forsterkes der det er hensiktsmessig.
Den politiske tenkningen rundt virkemidlene er i dag for preget av tilrettelegging for
næringsvirksomhet, og dermed for retningsløs. Vi bruker midler uten klare mål. I en Grønn ny deal
trenger vi en mer aktiv styring av virkemidlene mot konkrete mål for grønn omstilling. Staten må gå
foran i næringsutviklingen, ta langsiktig risiko ved å investere, og slik aktivt skape fremtidens grønne
markeder.
En av Norges viktigste oppgaver er å bygge opp nye eksportbedrifter innen næringer der Norge kan
ha et konkurransefortrinn, og hjelpe små- og mellomstore bedrifter til kommersialisering. Det krever
både kapital, koordinasjon og ikke minst planlegging.
I det følgende tar vi utgangspunkt i at vi beholder de institusjonene vi har i dag, og foreslår tiltak for å
vri dem mot grønn omstilling. Det er imidlertid åpent for diskusjon om enkelte av virkemidlene bør
utgå, slås sammen, eller om nye skal komme til.

Forskningsrådet
Forskningsrådet ga om lag 1,6 milliarder til forskning i næringslivet i 2017. Av dette gikk 251 millioner
kroner til forskning innenfor olje og gass. SV ønsker å stoppe tildelingen til nye avtaler om
forskningsstøtte fra forskningsrådet til olje- og gassektoren.
I 2019 var det ikke tegn til et grønt skifte i den samlede forsknings- og utviklingsinnsatsen innen
områdene miljø og energi.
SV vil:
•

•
•
•

Bruke forskningsressursene våre på det grønne skiftet, ikke mer olje- og gassforskning.
Derfor sier vi nei til nye offentlig finansierte forskningsprosjekter på olje og gass, for å frigjøre
midler til annen næringsrettet forskning, som for eksempel forskning på fornybar energi.
Utrede hvordan finansieringen av forskningsinstituttene kan sikres i en tid hvor midlene fra
petroleumsrelaterte oppdrag fases ut.
Øke forskningsmidler til fornybar energi, klimavennlig teknologi og andre felt som kan hjelpe
oss i det grønne skiftet.
Øke basisfinansieringen av forskningsinstituttene.
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Skattefunn
Skattefunn er en ordning som gir skattefradrag for forskningsinnsats i bedrifter. Den er omfattende,
med et nivå på 5,7 milliarder i 2018, og den brukes av bedrifter i alle størrelser. Skattefunn er en
rettighetsbasert ordning. Det gjør at den er relativt enkel å administrere, og den har økt stort i
omfang de siste årene ettersom den har blitt mer kjent blant flere bedrifter.
En evaluering av Skattefunn viser at den gir sterkere effekter enn for eksempel støttebeløp fra
Innovasjon Norge. Samtidig er det vanskeligere å styre retningen på denne ordningen enn på andre
virkemidler. I dag går vesentlige deler av ordningen til å opprettholde petroleumssektoren, ikke til å
omstille næringen til nye, mer miljøvennlig næringsaktivitet.
SV var kritisk ved innføringen av Skattefunn. Fram til innføringen i 2002 hadde man hatt en FUNNordning som ga direkte tilskudd til forskningsprosjekter i stedet for å gi skattefradrag. Det gir en helt
annen anledning til å styre forskningsmidlene enn en helt generell skattefritaksordning.
SV vil:
•
•
•

Avvikle Skattefunn-ordningen for all petroleumsrelatert aktivitet som undergraver det
grønne skiftet.
Stille krav om lærlingeandel og organisasjonsgrad.
Gjennomføre en prøveordning der Skattefunn-ordningen delvis vris eller utvides til å gi
skattefradrag for å implementere miljøteknologi.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge er et statlig selskap som har som formål å øke innovasjon i næringslivet over hele
landet, utvikle distriktene og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. 51% av Innovasjon
Norge eies av staten, 49% eies av fylkeskommunene. I 2017 delte Innovasjon Norge ut
støtteordninger på 6, 8 milliarder kroner. 259 millioner av disse støtteordningene gikk til olje- og
gassrelaterte prosjekter.
SV har i en rekke år foreslått å omprioritere støtten fra Innovasjon Norge, slik at det ikke inngås flere
nye avtaler som innebærer støtte til olje- og gassektoren. Midlene skal i stedet brukes på tiltak som
kan bidra til å utvikle alternative næringer.
SV vil:
•
•
•

Spisse mandatet til Innovasjon Norge inn mot omstilling.
Rigge næringslivet for det grønne skiftet ved å bruke midlene fra petroleumsstøtte til annen
næringsstøtte.
Legge til rette for at Innovasjon Norge gir mer støtte til små og mellomstore bedrifter.
Institusjonell endring mot samfunnsoppdraget (ikke alle må bli enhjørninger)

Innovasjon Norge har et eget bioøkonomiprogram. Dette programmet gir støtte til næringsprosjekter
som bidrar til å utvikle ideer og ruste opp produksjon av varer basert på biologiske ressurser. Vi
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mener at det finnes store muligheter for flere arbeidsplasser og økt verdiskaping innenfor
bioøkonomien. Videreforedling av ressurser fra havet, jorda og skogen kan gi oss nye store
industrieventyr.
•

SV vil styrke bioøkonomiordningen

Miljøteknologiordningen
Miljøteknologiordningen er en ordning som gir støtte til industribedrifter som vil gå over på ny
teknologi som kan kutte utslipp, men som trenger støtte for å få teknologien innført. Det er mangel
på kapital til miljøteknologiprosjekter i tidlig fase i Norge, noe denne ordningen bøter på. En krone
tilskudd gjennom ordningen utløser 3,6 kroner i private investeringer, noe som er relativt høyt.
Ordningen bidrar til å kutte klimagassutslipp svært raskt, da det ofte er snakk om å implementere ny
teknologi. I dag er det mange kvalifiserte søknader som ikke får støtte gjennom ordningen. Det er
derfor mye å hente i form av utslippskutt på å styrke ordningen.
Minst én million tonn CO2-ekvivalenter kan kuttes ved å implementere teknologi som allerede er
tilgjengelig.
•

SV vil styrke Miljøteknologiordningen til minst 1,5 milliarder, eller eventuelt gjøre den
rettighetsbasert. Målet er at alle kvalifiserte søknader innfris.

Eksportkredittordningen og GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt)
Vi trenger å tjene penger fra utlandet for å kjøpe varer fra utlandet. Vi ønsker å eksportere mer enn
vi importerer. Men i dag er en stor andel av eksporten fra Norge oljebasert. I 2017 utgjorde råolje
25% av eksporten fra Norge. I en tid hvor vi skal gå fra å lene oss tungt på oljefoten til å få flere bein å
stå på, må vi legge til rette for økt eksport fra flere næringer.
Staten gir i dag bedrifter langsiktig eksportfinansieringsstøtte gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge.
Eksportkreditt Norge gir lån, mens GIEK gir garantier. Denne eksportstøtten er spesielt viktig i
perioder hvor finansmarkedene er urolige og det er vanskelig å finne annen finansiering.
Disse to institusjonene forvalter store beløp. Ordningene er velfungerende og bidrar vesentlig til økt
eksport. Men hoveddelen av støtten fra Eksportkreditt Norge og GIEK går til olje, gass og maritime
næringer.
Vi trenger en plan for nye eksportnæringer. Land som Storbritannia, Sverige og Danmark har mer
aktive strategier og tallfestede mål for eksportnæringer enn Norge har – og bruker virkemidler aktivt
for å identifisere eksportmarkeder, og finne bedrifter som kan satse. Et nytt eksportsenter med
nærhet til små- og mellomstore bedrifter og en rådgivende rolle overfor staten kan potensielt spisse
den strategiske satsingen.
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SV vil:
•
•
•
•

At Eksportkreditt Norge ikke skal gi nye lån innenfor olje- og gassektoren, men heller støtte
andre næringer.
At GIEK ikke skal gi nye garantier innenfor olje- og gassektoren, men heller prioritere andre
næringer.
Styrke satsingen på garantier til eksportbedrifter og jobbe målrettet for at flere næringer får
GIEK-støtte.
Vurdere å opprette et eksportsenter, med nærhet til næringslivet, som skal ha en rådgivende
rolle i statens industri- og eksportstrategi.

En lang rekke utviklingsland har god tilgang på sol og vind, men mangler kapital til å få på plass
investeringer i fornybar energi. SV har tatt til orde for en ny ordning i GIEK som dekker både politisk
og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland.
•

SV vil ha en ny ordning i GIEK som dekker politisk og kommersiell risiko knyttet til
fornybarinvesteringer i utviklingsland med en garantiramme på 2 milliarder i 2020.

Enova
Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket
forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte
klimagassutslipp. Enova er ett av statens aller fremste virkemidler for omstilling. Enova bidrar med
tilskudd til bedrifter for implementering og utprøving av klimavennlig teknologi, til husholdninger for
energitiltak hjemme (mer om dette i GND-pakke om elektrifisering av Norge).
Enova bidrar i dag hovedsakelig til ikke-kvotepliktig sektor, fordi politikerne vegrer seg mot «dobbel
virkemiddelbruk» - hvis kvotene skal løse det, er det ikke nødvendig med støtte. Det gjør at mange
modne utslippskutt ikke gjøres raskt nok. Vi er mer opptatt av å nå målet enn av hvor mange midler
man bruker for å nå det.
•

SV vil styrke Enova. Det opprettes et nytt industriprogram for å støtte teknologisk modne
kutt, i tillegg til å styrke tilskudd til husholdninger og ladeinfrastruktur for elbiler.

Nysnø
Se omtale og forslag vedrørende Nysnø i kapittel 2.

Andre institusjoner
Andre institusjoner i virkemiddelapparatet er Argentum, Investinor og SIVA. Mandatene deres må
vris mot grønn omstilling
SV vil:
•

Gjenopprette direkteinvesteringsmandatet til Investinor
23

•

•

Endre mandatet til Argentum for å sikre at selskapet bidrar med økte investeringer i nye
arbeidsplasser i nullutslippssamfunnet, samtidig som det må gjøres en oppvask for å sikre at
Argentum investerer på et vis som ikke undergraver sentrale mål for fellesskapet, som for
eksempel i skatteparadis.
Styrke SIVA som virkemiddelet for regional utvikling og innovasjon og næringsutvikling over
hele landet.
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4. Nye industrimuligheter
Norge har gode forutsetninger for å ta nye globale posisjoner i nye industrier. Det avhenger av at
staten er villig til å velge og satse på fremtidens prosjekt, blant annet basert på kompetansen til dem
som i dag jobber innen petroleumssektoren. I dag står norsk industri i en dobbelt-krise utløst av
korona-viruset og lav oljepris. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vedvare. Derfor må vi satse på det vi vet
– at vi i fremtiden må leve av flere og andre kilder til verdiskaping enn vi gjør i dag. Nå er det rette
tidspunktet for en stor nasjonal og statlig satsing på ny industriutvikling, og legge grunnlaget for et
storstilt grønt skifte, som vi uansett vet må komme.
I hele denne regjeringsperioden har ikke-petroleumsrettet industri blitt nedprioritert. Den økningen i
industriproduksjon vi har sett etter oljeprisfallet i 2014, er i stor grad knyttet til petroleumsrettet
leverandørindustri. Det er i hovedsak petroleumsrelatert virksomhet som driver endringene i
industriproduksjonen i Norge. Samtidig som petroleumsvirksomheten har økt voldsomt over de siste
tiårene, har andre industriers betydning relativt sett svunnet hen.
Norge har hatt det største fallet i landindustri som andel av BNP blant 25 OECD-land de siste tiårene.
Ifølge en rapport fra Menon om klimaomstilling i norsk næringsliv har Norge hatt det største fallet i
eksportandel av BNP av alle OECD-land fra 1998 til i dag. Mens land vi liker å sammenligne oss med,
som Sverige, Danmark og Storbritannia, har tydelige planer og tallfestede ambisjoner for å bygge opp
eksportrettet, grønn industri, har Norge en varere og mer passiv holdning hvor mantraet er “å legge
til rette”. Som man reder, ligger man – og Norge ligger igjen i oljealderen.
Norges passive industripolitikk gambler med våre arbeidsplasser og fremtidige verdiskaping. Å satse
på nye grønne industrier, som flytende havvind og anlegg for karbonfangst og lagring, er å ta alle de
som i dag jobber med petroleum på alvor. Vi trenger en industriell plan for deres fremtid, hvor deres
kompetanse kan brukes. Å satse på bioindustri, fra fisk og trevirke til biogass og legemidler, vil ta
Norges store biologiske ressurser i bruk til annet enn eksport – og dermed avslutte et langt kapittel
som råvareeksporterende land, som er en spesiell strategi for et industriland. Å satse på grønn
skipsbygging og batteriproduksjon vil ta etablert industriell tenkning inn i en ny tid.
Alle disse industriene har store eksportmuligheter for Norge, i en tid hvor vi trenger å bygge nye i
kjølvannet av petroleumsindustriens uunngåelige fall.
Skal vi få til en ny industrisatsing i Norge, er det nødvendig å støtte opp om investeringer gjennom å
senke avskrivninger på industrimaskiner, for å øke investeringsviljen i landindustrien. Dette har vi
også foreslått i flere alternative statsbudsjett.
Staten må videre gå inn som en stor eier i strategisk viktige deler av norsk næringsliv. Det statlige
eierskapet bør økes, gjennom oppkjøp i strategiske bedrifter og oppstart av nye, der det er behov for
langsiktig kapital. Gjennom det statlige eierskapet er det enklere å stille krav til at selskaper opererer
i tråd med våre klimamålsetninger og andre samfunnsmessige mål. Et slikt eierskap må forvaltes på
en aktiv og profesjonell måte, slik at vi sikrer økt verdiskaping, industriell utvikling og trygge
arbeidsplasser. Riksrevisjonen har dokumentert at staten styrer eierskapet for snevert ut fra
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fortjeneste, og det trengs dermed en omdreining i eierskapspolitikken slik at den sammenfaller med
de samfunnsmessige mål.

Flytende havvind
Jubelen stod i taket på Stord, Gulen og Vindafjorden da Kværner vant oppdraget med å bygge
Equinors nye flytende havvindanlegg på Tampen i Nordsjøen. Dette kan være starten på et helt nytt
industrieventyr for Norge. Og det kommer ikke for tidlig. Fremtiden til petroleumsnæringen, og alle
arbeidsfolk og næringer som er tilknyttet denne, er høyst usikker de neste tiårene. I den pågående
krisen er dette en av mulighetene selskapene ser som en foreløpig redning for de sterke
industrimiljøene.
Men Tampen Hywind er bare et pilotprosjekt, utviklet av Equinor over en periode på 15 år.
Regjeringen har vært stille som mus på spørsmål om det vil bli laget et mål for flytende havvind i
Norge – med betingelser som gjør at vi kan innta en internasjonal lederrolle.
Da Erna Solberg besøkte norsk leverandørindustri høsten 2019 fikk hun et uoppfordret og unisont
krav om å legge ambisjonene og pengene på bordet slik at vi kan bygge nye flytende havvindparker
på norske hav. Men det skjer lite.
Ifølge en ny Sintef-rapport kan vi utvikle over 50 000 nye arbeidsplasser dersom vi raskt legger
betingelsene for flytende havvind. Men mulighetene til tross, ingen vet om regjeringen er villig til å
gjøre det som skal til for å bygge en ny industri med tilhørende leverandørindustri. Og ikke bare det –
en leverandørindustri som bygger på den samme kompetansen som vi i dag finner i
petroleumsindustrien. Et perfekt makebytte for alle som ser usikkerheten i dagens oljepriser og
klimakrise. Det eneste som mangler er en regjering som tør.
Formålet med en flytende havvindsatsing er å utvikle teknologi som kan brukes til å produsere
fornybar energi i Norge, og å gjøre det mulig å produsere fornybar energi globalt for å fortrenge fossil
energi.
Flytende havvind har i dag en høy kostnad, men havvind-markedet har hatt en enorm vekst på 30 %
hvert år fra 2010 til 2019. Det har først og fremst vært drevet av bunnfast havvind hvor kostnadene
også har gått dramatisk ned, i stor grad på grunn av satsinger fra land rundt Nordsjøen utenom
Norge. En slik effektivisering og læringskurve kan det også forventes på den flytende delen av
havvindsatsingen.
Flytende havvind har en industriell mulighet. Den er betinget av at verden styres etter målene i Parisavtale og dermed sørger for at fornybar energi kan bli dyrere, og at det er mindre konflikter om bruk
av arealer langt til havs enn på land både i Norge og ellers i Europa.
Mål
En av forutsetningene for å lykkes er at staten setter seg konkrete mål, og utarbeider en strategi for å
nå målet. SV mener at Norge bør ha et mål om raskt å utvikle flytende havvind gjennom å etablere
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virksomhet i vårt geografiske område, og gi subsidier i en periode for å få ned kostnadene og opp
lønnsomheten. Det kortsiktige målet må være minst 3 GW installert effekt innen 2030.
Det bør legges til grunn at det skal bygges opp et hjemmemarked i de delene som er mulig gjennom
sterke krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og livsløpsmål for miljø og klima. Norge skal kunne bli
ledende på kompetansemiljø for denne type havvind. Det må være et mål at kraften som produseres
skal bidra til fullelektrifisering både på land og i maritim sektor, og at det også skal kunne bidra til
eksport for å kutte klimagassutslipp i Europa.
Nødvendige investeringer i havvind
Ifølge en rapport fra Menon[1] har dagens flytende havvindprosjekter en kostnad på mellom 150 og
200 øre/kWh Subsidienivåene må dermed være på 30-40 mrd. kroner for å kunne bygge ut 3 GW
havvind. Kostnadene ved en havvindpark kommer i stor grad ved utbyggingen, noe som tilsier at
staten må inn med støtteordninger i oppstartsfasen. Skal dette føre til en industrialisering og styrke
norsk leverandørindustri, må det være større skala og prosjekter for å gi tilstrekkelig med oppdrag.
Rammeverk
Det må åpnes og avklares flere områder for flytende havvind i norsk økonomisk sone. Selv om
arealkonfliktene er mindre enn ved landbasert havvind, er det ikke nødvendigvis uproblematisk i et
miljøperspektiv å sette opp havvindpark. Det må derfor raskt avklares hva som er egnede områder,
og hvilke områder som ikke skal kunne benyttes til fornybar energi av hensyn til fiskerier,
miljøhensyn slik som sjøfugl, og annen kommersiell aktivitet som skipsfart.
Tilskudd og finansiering
Flytende havvind er ikke lønnsomt per i dag. Det må på plass støtteordninger som kan stimulere til
en effektiv utvikling av flytende havvind hvor vi sikrer at leverandørindustrien i hovedsak blir i Norge.
Det vil først og fremst handle om de delene hvor det ikke allerede er andre land som har for store
markedsandeler, eller hvor oppgavene er for generelle til at norsk industri i realiteten kan
konkurrere.
Det er nødvendig å innføre en modell for å sikre økonomi i utbygging av storskala flytende havvind.
En modell kan være å innføre en høyere CO2-avgift for petroleumsnæringen som er øremerket et
fond for bygge ut flytende havvind på sokkelen. Et slikt fond vil nok likevel ikke gi tilstrekkelig
stabilitet.
Equinor og Menon har lagt til grunn at det må på plass et auksjonsbasert system for subsidier. Et
auksjonsbasert system kan se ut slik: Staten utlyser auksjoner for å fremskaffe et gitt antall TWh. Det
er mulig å se for seg en modell hvor størrelsen på subsidien vil avhenge av differansen mellom deres
tilbudte premie, i tillegg til kraftprisen, og kraftprisen. Dersom kraftprisen blir høyere enn antatt
avkortes premien, og dersom blir lavere, blir premien utbetalt i sin helhet. Subsidien kan utbetales
direkte over statsbudsjettet, eller over nettariffen slik det gjøres med el-sertifikatene.
Auksjonsbaserte systemer gjør at flere kan konkurrere på ulike prosjekter. Det er begrenset med
prosjekter, og det skaper en sikkerhet for de som får tilslaget og for utgiftene til staten. Et annet
alternativ er å gi gunstige skatteregler for å sikre tilstrekkelige investeringer kombinert med tilskudd
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fra Enova eller Innovasjon Norge. Ettersom det haster med å få på plass prosjekter, må det avklares
raskt hvilke modeller som vil gjøre det mulig å sette raskt i gang, avveid mot effekten av pengene.
Andre virkemidler:
• For å høyne prisen for eksisterende gassproduksjon av elektrisitet og dermed øke
lønnsomheten for havvind som bruk for elektrifisering av sokkelen, kan CO2-avgiften på
sokkelen økes. Det vil også gi inntekter til staten som enten kan gå direkte tilbake til
industrien gjennom subsidieordningen, et teknologifond, eller inn på statsbudsjettet.
• Noe av det som gjør en del av prosjektene knyttet til elektrifisering av sokkelen ved havvind
lønnsomt, er at det i en del tilfeller kan omfattes av skattereglene for
petroleumsvirksomheten, slik at investeringene kan avskrives lineært over 6 år. Det gjør at
det er lettere å ta investeringer. Det er mulig å i en tilsvarende ordning som
«leterefusjonsordningen» innenfor petroleumssektoren for havvind for å lette risikoen for
utvikling frem til det tas en investeringsbeslutning. Altså å refundere utgiftene i en
oppstartsfase av prosjektet, for deretter å mulig pålegge en høyere skatt på inntekter
dersom det blir tilstrekkelig grunnlag for det. Dette kan gjøres med vilkår om at det skal
elektrifisere petroleumsinstallasjoner, og dermed falle innenfor petroleumslovgivningen eller
det kan omfattes av et tilsvarende regelverk som uavhengig om det knyttes opp mot
oljeinstallasjoner.
• Rette tiltak som eksportstøtte for å gi bedrifter i Norge som utvikler teknologi innenfor
havvind markedstilgang internasjonalt. GIEK har i dag en bred portefølje mot olje og
oljeservice, som de på grunn av nedgang i oljeprisen nå må ta store tap i. Å opprette et eget
eksportrettet statlig organ for flytende havvind kan gi insentiver til å få ut teknologi, hjelpe
selskaper for å få tilgang til internasjonale prosjekter og selge ut løsninger som utvikles på
sokkelen, samt gå i dialog for mulighet til å etablere fabrikker i Norge.
• Sette i gang utredninger for å finne lokaliteter og miljøer for å se hvor det mulig å ha
fasiliteter for en stortstilt utbygging av havvind i Norge. Dette kan være næringsparker eller
verft som har fysisk kapasitet.
• Bruke Innovasjon Norge og Enova for å gi tilskudd til konkrete vindkraftprosjekter, og for å
legge til rette for hjemmeindustri.
• Bruke eierstyringen i Equinor til å sørge for at selskapet investere mer i flytende havvind og
fornybar energi enn det som ligger inne i dagens opplegg, og at det må skje med et formål
om å bygge opp et marked i Norge.
Infrastruktur og samarbeid
En utbygging av flytende havvind vil kreve utbygging av en helt ny infrastruktur offshore. Det vil være
behov for kabler som knytter parker til hverandre, til olje-installasjoner, og til fastlandet. Avhengig av
plassering og produksjonsstørrelse vil det også være behov for flere utvekslingskabler fra slike felt.
Det trenger ikke påvirke fastlandsproduksjonen eller prisene på fastlandet, men et slikt nett er en av
flere muligheter. En av fordelene med havvind er at det kan utnytte at været er ulikt med annen
fornybar energi på fastlandet, og dermed produsere når det ikke er produksjon på fastlandet. Det
forutsetter at det bygges opp utvekslingskapasitet med andre land og inn til fastlandet.
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Det legges til grunn at alle utvekslingskabler i utgangspunktet skal eies og driftes av Statnett, og at
alle konsekvenser mot fastlandsindustri og forbrukere må vurderes. Det kan være med på å bygge
opp en nasjonalt eid infrastruktur mellom andre Nordsjøland.

Karbonfangst og -lagring
I Brevik utenfor Porsgrunn lever drømmen om verdens første nullutslipps sementproduksjon med
karbonfangst og -lagring. Dette er i dag en industri som står for enorme klimautslipp, men som vi er
svært avhengige av. Å gjøre sementproduksjon tilnærmet utslippsfri vil derfor være banebrytende,
og samtidig nødvendig for å nå verdens klimamål.
Sammen med avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud utenfor Oslo er Brevik en av to modne
kandidater som trenger støtte og klarsignal til å starte karbonfangst og lagring i demonstrasjonsskala
– med mål om fullskala, slik at målet om null utslipp nås innen 2030. I tillegg kommer
avfallsforbrenningsanlegg ved Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.
Avfallsforbrenningsanlegg/energigjenvinningsanlegg slipper i dag ut mye CO2, men er anlegg som er
godt egnet for å fange opp CO2 og som vil bidra til store kutt om det blir innført. For eksempel står
energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud for omtrent 14 % av byens fossile CO₂-utslipp. Et
fangstanlegg vil kunne fange ca. 400 000 tonn CO₂ per år. Dersom man kun vurderer
avfallsforbrenning i de store byene (Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Fredrikstad og OsloHaraldrud) kan man med standardiserte fangstanlegg fange 700 000 tonn CO2 innen 2024. Sammen
med Klemetsrud vil det bety at Norge reduserer utslipp fra forbrenningsanlegg med 1,1 millioner
tonn CO2 innen 2024, mao 70% kutt i utslippene fra avfallsforbrenning.
FNs Klimapanel slår fast at verden etter all sannsynlighet må ha en rask og omfattende utbygging av
CCS for å ha mulighet til å unngå at jorden varmes opp med mere enn 2 grader. En stor andel av
utslippskuttene må gjøres i industrien, hvor løsningen er ny prosessteknologi og bruk av CCS. Frem til
nå er CO2- avgift det viktigste virkemiddelet for å gjøre CCS lønnsomt. Zero har antatt at det vil være
lønnsomt kun på grunn av CO2-avgift først i 2030.
Karbonfangst vil være en industriell mulighet. Med godkjent teknologi kan karbonfangstløsningen
spres til Norges rundt 17 avfallsforbrenningsanlegg, og omtrent 450 andre i Europa ifølge Fortum.
Begge steder er målet å teste ut teknologien i fullskala, som kan brukes til å eksportere teknologi og
sørge for oppstart at en verdikjede i Norge med leveranser fra hele Nord-Europa til Northern Lights.
Også i satsingen på karbonfangst og -lagring sliter regjeringen med å få ut fingeren. Ved hvert
statsbudsjett de siste fire år har flere aktører ventet på klarsignal for en finansieringsmodell. Ved
hvert statsbudsjett har de blitt skuffet. Prosjektene har vært utredet og er klare, men forhandlingene
med staten har dratt ut i tid. I regjeringens krisepakker kom det endelig et vedtak som forplikter til
investeringsbeslutning i 2021.
Sluttpunktet for fanget CO2 ligger i de dype anleggene til havs, 3000 meter under jorda, hvor landets
fremste bore-, geo- og dypvannskompetanse blir brukt til å føre CO2 ned der de tidligere jobbet med
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å bringe olje og gass opp. Her er det store jobbmuligheter for alle de som i dag har sin ekspertise
under havgrunnen. De vil kunne gå fra usikre framtidsutsikter til spennende, fremtidsrettede
jobbutsikter. Fase 1 av Northern Lights-prosjektet, eid av Equinor, Shell og Total, dimensjonerer for å
ta imot 1,5 mill. tonn CO2 i året. Dersom det er en tilstrekkelig verdikjede og lønnsomhet vil en fase 2
kunne utvikles til å ta imot 5 mill. tonn CO2 i året. Det inkluderer utbyggingen av en terminal på land
for å ta imot flytende CO2 fra båt. Flere bedrifter utenfor Norge, som Preems raffineri i Lysekil og
avfallsanlegget i Stockholm, planlegger fangstanlegg med mål om lagring i Norge. Det norske lageret
kan være aktuelt for prosjekter i flere europeiske land, som for eksempel Storbritannia.
Ifølge Sintef vil en investeringsbeslutning for storskala karbonfangst og -lagring kunne gi mellom 30–
40 000 nye arbeidsplasser. Det er et høyt anslag, men fullskala karbonfangst og -lagring vil sikre
konkurransekraften til prosessindustrien som da kan produsere nærmest CO2-fritt selv om
produksjonen øker. Selve lageret, håndteringen, og transporten på båt vil gi arbeidsplasser, det
samme vil også eksport av teknologi samt muligheten for å utnytte naturgass til
hydrogenproduksjon. Det siste må skje til full rensing uten videre utslipp for å være et reelt alternativ
til produksjon av hydrogen med elektrisitet.
Dette er industrielle tog som Norge ikke er alene om å kunne kaste seg på. Tilsvarende prosjekter
finnes i mange andre industriland, som USA, Nederland og Storbritannia. Å være først avhenger av en
offensiv stat som tør å satse.
Finansiering av to fullskala prøve-prosjekter
De to fullskala prøveprosjektene som er i gang nå, er i forhandlinger med staten. En investering i
disse vil være i dimensjonene. Den estimerte kostnaden (investeringskostnad pluss fem års
driftskostnader) for to fangstanlegg (Norcem og Fortum Oslo Varme) er totalt 23 milliarder kroner,
hvorav en stor andel er investeringskostnader. Northern Lights’ anlegg kommer i tillegg. Staten må ta
store deler av kostnadene, men er i forhandlinger med selskapene.
Virkemidler for en verdikjede
Å bygge fullskala forsøksanlegg vil ikke nødvendigvis realisere andre CCS-utbygginger i Norge.
Realiseringen og verdikjeden vil variere fra sektor til sektor avhengig av konkurransesituasjonen, og
muligheten for å få til CCS. Følgende virkemidler vil vi foreslå:
Sement og betong:
• Bruk av krav i offentlige anskaffelser er sentralt for å utløse CCS i blant annet sement. Der er
hovedvekten av markedet allerede offentlige innkjøp til samferdselsprosjekter, og det vil
derfor være utløsende å stille krav enten enhetlig eller gjennom de ulike innkjøperne om å
stille krav til andel CCS-sement i betongen eller til opprinnelsesgarantier – som uttrykker en
innkjøpsforventning til å ta i bruk CCS-sement der dette er mulig å oppdrive fysisk, eller mulig
å anskaffe ved hjelp av opprinnelsesgarantier.
• Det er mulig å innføre en avgift for blant annet utslippsbetong, som kan kanaliseres inn i et
miljøfond for bransjen for å kompensere for bruk av lavutslippsbetong. NOx-fondet har
fungert på tilsvarende måte og har vært en suksess.
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Avfallsforbrenning
Avfallsforbrenning er en tjeneste alle kommuner kjøper, og et stort næringsmarked. Klemetsrudanlegget i Oslo er det største i Norge. Å gjøre CO2-rensing lønnsomt på disse anleggene vil kunne
føre til store klimakutt. I Klimakur er det beregnet til å utgjøre en reduksjon på 1,8 mill. tonn CO2
kumulativt i hele perioden dersom det installeres CCS på avfallsanleggene i Oslo, Bergen, Trondheim,
Kristiansand og Stavanger. I tillegg er det anslått å redusere biogene utslipp, altså utslipp fra biologisk
materiale som ikke regnes med i klimaregnskapet, med 2,2 mill. tonn CO2. Dette vil si at det på
mange måter blir negative utslipp, men som per i dag ikke teller med.
Virkemidlene for å utløse CCS i denne sektoren, må være noe annerledes enn for sement og betong
og øvrig prosessindustri. Etterspørsel som en del av offentlige krav fra kommunene er likevel et viktig
element.
Forslag:
• Kommunene må stille krav om CO2- rensing ved kjøp av avfallstjenester. Dette vil kunne øke
renovasjonsgebyret siden avfallstjenester skal skje til selvkost.
• En måte å sørge for finansiering er å etablere en avgift som går til et fond som støtter opp
om investeringene. Det er mulig å innføre en avgift for å ta imot usortert avfall som deretter
går til et fond. Dette er blant annet anbefalt av Multiconsult.
• Sette i gang forprosjektering av flere fullskala CCS-anlegg ved de øvrige store
avfallsanleggene.

Batteriproduksjon
Mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane seiler den stillferdig og uavbrutt, MF Ampere, som er
verdens første batteridrevne ferge. Bygd i 2014 på Fjellstrand verft i Omastrand for rederiet Norled.
Den har to elmotorer drevet av et 1040 kilowatts batteri som veier 10 tonn. På den 20 minutter lange
overfarten brukes mellom 130 og 200 kilowattimer, som koster mellom 50 til 150 kroner i
strømutgifter.
MF Ampere er et godt eksempel på at batterirevolusjonen i maritim sektor er i full gang. I 2021 vil vi
ha over 70 norske el-ferger. Verdens behov for batterier vil med andre ord eksplodere fremover. To
viktige drivere er at all transport elektrifiseres — både til lands, vanns og i luften, og at sol og vind er
flyktig energi som må brukes når den produseres, eller lagres i batterier. Batteriet til Ampere er
bygget av den norsk-canadiske bedriften Corvus i Bergen.
Det finnes flere norske batterifabrikker, og vi har sterke fagmiljøer både Trondheim, Mo i Rana og på
Sørlandet, men vi mangler fabrikker som lager battericeller. Over 95 prosent av verdens elbilbatterier produseres i dag i Asia, men Norge har spesielt gode forutsetninger for å kunne ta en
ledende rolle i dette markedet fremover: Vi har råvareprodusenter (bl.a. nikkel, kobolt og grafitt). Vi
har god tilgang på fornybar kraft, som muliggjør at produksjonen av batteriene også er mest mulig
grønn. Dette er et konkurransefortrinn våre asiatiske konkurrenter i svært begrenset grad har. Vi har
relevant kompetanse fra for eksempel prosessindustri og bruk av produksjonsroboter. Dessuten
ligger Norge langt fremme på elektrifisering av mange sektorer. Vi kan, for eksempel, bli best på
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gjenbruk og resirkulering av batterier, som vil bli helt nødvendig både på grunn av miljø og begrenset
tilgang på råvarer.
Norge er tradisjonelt en råvareprodusent, men vi har nå en god mulighet til å flytte opp i verdikjeden
i batteriproduksjon, som i nær framtid kan bli verdens viktigste næring.
Ifølge SINTEF kan batteriproduksjon gi rundt 15 000 nye arbeidsplasser. Det er flere batterifabrikker
som er under planlegging. For å legge til rette for denne type etablering er det nødvendig at det
offentlige etterspør nullutslipps- og elektrifiseringsløsninger når de handler tjenester og varer, og at
det stilles krav om høye miljøstandarder og anstendige arbeidsvilkår for de som produserer
produktene som kjøpes. Ofte vil slike krav også bidra til at norske bedrifter vinner anbudene.

En bioøkonomi for fremtida
Bioøkonomi er industri basert på det vi har gjort siden tidenes morgen: høsting og foredling av
naturressurser. Det vi tradisjonelt tenker på som bioøkonomi, er industrier som er basert på
biologiske materialer, men det inkluderer også næringer som i fremtiden kan være basert på det. Det
omfatter biologiske materialer vi finner innen næringer fra fiskeri, havbruk, jord- og skogbruk, som
kan skape alt fra nye materialer, mat, energi og medisiner. Bioøkonomien favner bredt og faller
under flere politiske virkeområder.

Total biomasse som produseres i Norge i dag er i størrelsesorden 15-20 millioner tonn. Total
omsetning i dag er om lag 350 milliarder kroner årlig, og den norske bioøkonomien sysselsetter 5 %
av arbeidskraften. Potensialet er imidlertid mye større. I dag eksporterer Norge i stor grad råvarene.
Dessuten kan forskning og ny teknologi avdekke nye muligheter og bruksområder. Mer foredling i
Norge vil øke ressursgrunnlaget for verdiskaping i form av mangfoldige ferdigvarer med høy verdi i et
globalt marked. Den vil også skape grunnlag for utvikling av en global konkurransedyktig
leverandørnæring.
Regjeringen lanserte i 2016 en bioøkonomistrategi. Det var i stor grad en oppsummering av tiltak
som allerede var etablert og har hatt liten betydning. Det er behov for en ambisiøs nasjonal plan for
bioindustri, hvor det settes klare mål med tiltak. Planen må ta utgangspunkt i at norsk bioøkonomi
skal bidra til lavere utslipp, økt verdiskaping og sysselsetting, og utnytte ressursene på en mest mulig
bærekraftig måte. Oppdraget planen skal løse kan være følgende:
•

Norge skal gå fra å være en råvarenasjon til industrinasjon innen 2030 gjennom vesentlig økt
foredling og gjenbruk av bioressurser.
o Det etableres mål og programmer for både sjø og land
o Styrke norsk eksport av biobaserte produkter og leverandørteknologi
o Utdanning, forskning og næringsretta utvikling skal løftes vesentlig
o Bruke lovverk aktivt, slik som offentlige innkjøp, for å favorisere biobaserte
produkter som er kortreist og inngår i en sirkulær økonomi
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En bioindustriell strategi favner relativt bredt, men vi vil her trekke frem et eksempel, bioindustri
med utgangspunkt i trevirke, samt gå litt mer i dybden på muligheter og utfordringer innen havbruk.
Ny bioindustri med utgangspunkt i skog- og jordbruk
I dag eksporteres trevirke i stor skala ut av landet til industriproduksjon der. Samtidig har Norge store
muligheter til å skape ulike former for industriprodukter dersom det legges til rette for det. Spesielt
som erstatter for fossile produkter.
Bruk av biobaserte produkter kan erstatte fossile produkter dersom biomassen brukes på riktig måte.
Biobaserte produkter kan direkte erstatte oljeprodukter uten betydelig omlegging av drift.
Biodrivstoff til kjøretøy er allerede veletablert, det samme er biomasse til kraft- og varmeproduksjon.
I tillegg kommer biokjemiske produkter som brukes i blant annet farmasøytisk industri, maling og
lakk, spesialcellulose til tekstil-, bygg og oljeindustrien. Lignin kan brukes som tilsetningsstoff i betong
og keramikk. Biobaserte produkter kan dessuten inngå som reduksjonsmiddel i annen
prosessindustri, for eksempel i form av trekull. Lignin kan også vise seg å bli en kostnadseffektiv
innsatsfaktor i utvikling av storskala batterier. Katoder, en av batteriets tre bestanddeler, må være
laget av et produkt som kan motta og holde på en ladning i store mengder. Lignin i kombinasjon med
et kjemisk stoff kalt polypyrrol har disse egenskapene, og er billigere å bruke enn metaller. Dersom
det på sikt kan utvikles et lignende stoff for anoder så vil et rent biobasert batteri være en realitet.
Her er mulighetene mange.
NMBU har i en rapport for NHO pekt på et stort potensial for fremtidige biobaserte verdikjeder. De
mener det er mange områder som har potensial for kommersialisering innen 10-15 år, og som kan gi
et vesentlig bidrag til mer grønn konkurransekraft og økt omsetning på minst 40 milliarder kroner
innen 2050. De trekker spesielt frem omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff,
bioraffinering av bioressurser til mikrobiell mat og fôr, presisjonsavl basert på genetisk forskning,
utvikling av robotbasert produksjonsteknologi.
Dette illustrerer mulighetene. Samtidig er det viktig å se utviklingen innen de landbaserte næringene
i sammenheng med det som skjer innen fiskeri og havbruk. Borregaard, som lenge har skapt
materialer og ingredienser med utgangspunkt i trevirke, har blant annet de senere år begynt å også
ta i bruk marin biomasse. Krysskoblinger mellom sjø og land kan øke tilgang biomasse, og slik
realisere og oppskalere industriprosjekter.
Havbruk
Store deler av eksportinntektene innen dagens bioøkonomi kommer fra havbruk. Havbruksnæringen
har enorme muligheter for videre utvikling, men har også store utfordringer. Løsningen på
utfordringene åpner også for de nye mulighetene i bioøkonomien.
Mål for havbruksnæringen:
MÅL

EFFEKT
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NULL FORURENSING

Beskytte kyst, fjord, elver og
øvrige marine næringer for
økologisk skade

FULL UTNYTTELSE AV AVFALL

Tilgjengeliggjør enorme
mengder biomasse til
industriell utnyttelse

HØY DYREVELFERD

styrke markedsposisjonen for
norsk fisk. Økt pris, høyere
verdiskaping

Norge står i dag for over 50 prosent av den globale lakseoppdretten. Det gir oss et stort ansvar for å
produsere trygg mat. Folks tillit til matproduksjon er tett knyttet til om det er åpenhet rundt hvordan
maten produseres, om produksjonen har skjedd med god dyrevelferd, og om matproduksjonen gir
minst mulig miljøavtrykk.
Oppdrettsnæringen i dag er ikke bærekraftig. Problemer som sykdom, lus, rømming,
avlusningsmetoder som går på akkord med fiskevelferd og øvrig marint liv og næring, og
oppdrettsfôr som hentes ut av åkrer og hav langt borte, er verken bærekraftig eller solidarisk med
folk og bønder i andre land – de er alle negative effekter som må tas på største alvor.
Skal dette løses må det både regulere og investeres for å oppnå det. Deler av denne ulempen vil
kunne reduseres av å endre hvordan Havbruksfondet fungerer, hvor prisen på tillatelse reduseres
kraftig samtidig som miljøkravene strammes inn.
I dag betaler oppdrettsselskap store beløp for å utvide kapasiteten gjennom nye tillatelser. Samtidig
er det store utfordringer i oppdrettsnæringen som vil kreve investeringer å løse.
Kommunenes inntekter fra oppdrettsnæringen bør heller komme fra vanlig produksjon, ikke fra
åpning av nye områder. Det vil gi mindre press for å åpne stadig større områder til en næring som
stadig har vesentlige utfordringer, samtidig som det vil gi kommunene mer forutsigbare inntekter.
Ved å stille strengere miljøkrav og kraftig redusere prisen på tillatelser for vekst, vil næringen kunne
frigjøre midler til å gjøre større investeringer i miljøteknologi og nye løsninger. Oppdrettsanleggene
må kunne vise solid dokumentasjon på at teknologien oppfyller miljøkravene, for å kunne få
tillatelse. Samtidig må det bli lavere terskel for at staten kan stanse produksjon som skader miljøet
eller baserer seg på en uakseptabel dyrevelferd.
Norske oppdrettsanlegg slipper i dag ut store mengder slam og annet avfall. Dette kan være grunnlag
for nye ressurser, dersom avfallet hentes opp og brukes på ny, for eksempel til biogass eller gjødsel.
Dette kan bidra til å redusere klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser.
For at dette skal lykkes, må det legges føringer som bidrar til å skape en infrastruktur og et marked
for biogass over hele landet. Dersom man klarer å kombinere biogassproduksjon fra oppdrett,
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landbruk og avfall, kan det ligge store næringsmuligheter her, samtidig som klimagassutslippene kan
gå ned.
Tiltak som kan realisere målene for havbruk:
•

•
•

•
•

Legge om tildelingen av oppdrettstillatelser, slik at prisen på vekst reduseres kraftig og man
heller innfører krav om null lus, null rømming og null ressurser på avveie for å kunne få
tillatelse til ny eller økt produksjon. Alle nye tillatelser skal gå til anlegg som gjør nytte av
slammet fra anlegget.
Innstramming av kontrollregimet for oppdrettstillatelser, slik at tillatelser kan trekkes inn
dersom miljøkravene brytes.
Innføre omsetningspåbud for kortreist og bærekraftig fiskefôr for oppdrettsnæringen, med
en opptrappingsplan som gradvis økes opp til 100 pst. bærekraftig fôr innen 2035. Dette vil
skape marked for alt fra algebasert, skogbasert og insektsbasert industri i Norge.
Etablere nasjonale mål for fosforgjenvinning og utrede virkemidler for å styrke markedet for
sekundært fosfor.
Parallelt med innføring av krav om at alt avfall skal på land, etablere en infrastruktur for
biogassproduksjon over hele landet og gjøre biogassproduksjonen lønnsom. Det må stilles
krav om etterspørsel av biogass for å ivareta den potensialet for utslippskutt som finnes i å
utnytte biogass som allerede kan produseres.
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5. Veien til nullutslipp fra transport
Klima- og miljøhensyn tilsier at vi må ha klare mål på to områder: reduksjon av klimagassutslipp og
mindre nedbygging av natur og dyrka mark. Siden transport står for rundt en tredel av utslippene
våre, er dette et område for store kutt.
Den teknologiske utviklingen vil bringe nye muligheter og løsninger i transportsektoren. Det vil derfor
være en risiko forbundet med hvilke transportløsninger vi satser på i fremtiden. Vi kan ikke vite i dag
hvilke transportløsninger som vil være mulige om 30 år Vår linje er å gå for det vi vet virker nå
(jernbaneutbygging), og det vi har nok kunnskap til å satse på vil være fremtidens løsninger
(elektriske ferger og el-fly på kortbanenettet) – det reelle alternativet blir fort at vi venter for lenge
med å bygge opp klimavennlige transportløsninger.
Generelle målsetninger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Full omlegging av all transport på vei, bane, i luftfart og på sjøfart i retning av nullutslipp.
90% reduksjon i utslipp fra transport på vei innen 2030.
70% reduksjon av klimagassutslipp fra anleggsmaskiner og tungtransport innen 2030
Null utslipp av klimagassutslipp i kortbanenettet innen 2030
Norge tar en ledende rolle med rask innfasing av el-fly, spesielt på kortbanenettet, gjennom
insentiver så snart teknologien er klar
Ni av ti nye biler som selges skal være nullutslippsbiler innen 2023
Null utslipp fra norske jernbaner innen 2025
90 % reduksjon av klimagassutslipp i norsk, innenriks kystfart, fiskeri og offshore supply
innen 2030

Reduksjon av biltrafikken i alle større byer med 25 % innen 2030Generelle virkemidler:
•
•
•
•
•

Finansiering og atferdstiltak gjennom byvekstavtaler, større andel statlig støtte på store
kollektivprosjekter og brukerbetaling (veiprising/bompenger)
Offensiv satsing på jernbane, der over 50 % av ordinært transportbudsjett skal gå til dette.
Høyhastighetsbaner utredes, utvikles og gjennomføres i statlig regi som egne prosjekter,
med egen finansiering
Sterke insentivordninger for innfasing av anleggsmaskiner og tungtransport med nullutslipp
eller sterkt reduserte utslipp litt etter mønster fra el på personbiler og nå på el-varevogner.
Gi betydelig høyere bonus til mindre klimagassutslipp i anleggssektoren.
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Morgendagens flytransport – minst mulig, og renest mulig
Nordmenn er et flyvende folkeslag. Vi flyr 3,0 ganger innenriks per person i året. Gjennomsnittet for
EØS (inkludert Sveits) er 0,38 innenriksflyvninger per person (Kilde: Eurostat). Vi flyr altså 8 ganger så
mye innenriks som den gjennomsnittlige EU-borger, og nesten 3 ganger så mye som neste land på
listen, Island, og 4 ganger så mye som svenskene på tredjeplass.
Co2-utslipp fra fly utgjør ca. 2 prosent av utslippene globalt. I alle prognoser er luftfarten ventet å
vokse i tiårene fremover. Co2-utslipp fra innenriks sivil luftfart utgjorde 2,1 prosent av Norges utslipp
i 2017 – 8,7 prosent av Norges utslipp fra transportsektoren. Utslipp fra fly med oppvarmende effekt
begrenser seg imidlertid ikke til Co2. Kondensstriper og fjærskyer har en sterkere, men mer kortvarig,
oppvarmingseffekt enn Co2 – og NOx bidrar til å danne ozon. Den konvensjonelle tilnærmingen er at
den oppvarmende effekten av flyvninger er 1,8-1,9 ganger effekten av Co2-utslippene, og 4,2 ganger
på kort sikt, men det er mye usikkerhet ved effektene.
For noen er fly et kollektivtilbud, men for de fleste er det et luksusgode. Yrkesreiser innenlands har
falt litt de siste par årene, på grunn av færre reiser i tilknytning til petroleum. Veksten i flytrafikken
skyldes fritidsreiser, og særlig fritidsreiser til utlandet. Den største økningen innen norsk luftfart
skyldes utenlandske turister som reiser til Norge.
Folks reisevaner er i endring – på grunn av både klimahensyn og andre hensyn. Samtidig vil
nordmenn reise mer – enten det er innenlands eller utenlands – og flere utlendinger vil reise til
Norge. Hva skal vi gjøre med det?
Det er to måter å redusere utslipp fra fly på:
•
•

fly mindre
redusere flyenes utslipp

El-flyene vil ikke komme dalende ned fra himmelen. Derfor må vi satse parallelt på tiltak for å
redusere flytrafikken og utslippene fra den flytrafikken som finner sted.
SV ønsker en målrettet politikk som først reduserer flyvninger av luksuskarakter. Det vil si at vi først
må redusere reisene til dem som drar på mange utenlandsturer i året, og de som flyr unødvendig
mye i embets medfør. Vi har ingen fullgod oversikt over hvem som flyr i Norge. I for eksempel
Tyskland og Storbritannia er det en liten gruppe som står for store andeler av flyvningene. Vi har
noen anslag basert på Avinors reiseundersøkelse for innenlands flyvninger. Ut fra denne reiser ca. 2
millioner nordmenn 1 gang i året innenlands, mens ytterligere 1 million reiser minst 2 ganger i løpet
av et år. 0,7 prosent av befolkningen fløy 11 eller ganger eller mer tur-retur i løpet av 2017. 9 prosent
av befolkningen fløy 3 eller flere ganger tur-retur – og de står for 47 prosent av flyvningene. Det vil si
at anslagsvis 91 prosent av befolkningen fløy 2 eller færre ganger tur-retur, og 2,2 millioner
mennesker fløy ikke i det hele tatt innenlands i 2017.
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Det indikerer at vi har en liten gruppe som flyr svært mye. Disse tallene må suppleres med bosted og
inntekt, om mulig, for å få et klarere bilde av hvem de hyppige flyverne er.

Tiltak for å få ned flytrafikken
Avgifter
Billettpriser fra Oslo til de mest populære destinasjonene i utlandet har sunket reelt (justert for
inflasjon) med 37,5% fra 2003 til 2017. For innenriksdestinasjoner fra Oslo har den reelle prisen gått
ned på alle strekninger i samme periode (mellom 9 og 31 prosent). Selv om avgiftsnivået har økt de
siste årene, er vi langt fra en situasjon der klimavennlige alternativer er konkurransedyktige med fly.
Det er en rekke forskjellige avgifter ved flyreiser: flypassasjeravgift, CO2-avgift, merverdiavgift, og en
rekke lufthavnavgifter (disse innkreves av Avinor).
En innenriks flyreise på 341 km med Boeing 737-800 fra Oslo har 333 kr i avgifter. Sandefjord har
marginalt lavere lufthavnavgift, ellers er alt likt. London Heathrow ligger høyest i Europa, med 617 kr
totalt – med betraktelig høyere både lufthavnavgift og flypassasjeravgift (men ingen mva.). Oslo har
en lavere avgiftsbelastning enn stort sett alle storbyene i Europa, men noe høyere enn København,
Gøteborg og Helsinki.
Flypassasjeravgift
I dag har vi to satser for avgiften i Norge – 76,50 kr for destinasjoner innenfor Europa, og 153 kr for
destinasjoner utenfor Europa. I vårt alternative budsjett foreslår vi å øke den lave satsen til 100 kr og
den høye satsen til 200 kr.
Innenfor EØS-regelverket kan vi endre nivået på disse satsene, men vi kan ikke endre innretningen.
Hvis vi øker satsen for flyvninger innenfor Europa, må satsen være den samme om man flyr fra Oslo
til Lisboa eller fra Kirkenes til Alta. Vi kan altså ikke ramme luksusgoder som feriereiser uten samtidig
å ramme kortbaneflyvninger innenlands.
NOU 2019:22 om luftfarten («flyutvalget») mener passasjeravgiften ikke er et treffsikkert
virkemiddel. Flertallet vil erstatte den med en mer treffsikker miljøavgift, mindretallet vil avvikle den.
Flypassasjeravgiften kan også differensieres etter flyenes miljøegenskap, dersom den ikke avvikles.
Begrunnelsen for innføringen var at avgiften er en «fiskal avgift», altså at staten skal dra inn skatt på
det, ikke at det skal vri konsumentenes etterspørsel. Reduksjonen i etterspørselen ved høyere
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flypassasjeravgift virker å være ganske lav. På den annen side har FIVH beregninger som viser at
etterspørselen er priselastisk (dvs. reagerer mye på pris).
Flyutvalget mener statsstøtteregelverket til EU må utfordres. EU-kommisjonen har varslet nye takter
i statsstøtteregelverket med tanke på klima- og miljøvennlige tiltak i Green Deal. Det styrker
argumentet for å utfordre regelverket.
SV vil
•
•

Øke flypassasjeravgiften til destinasjoner utenfor Europa til 300 kr.
Øke flypassasjeravgiften til destinasjoner innenfor Europa til 150 kr. Det gis fritak for fly
under 20 tonn, for el-fly, og for avansert biodrivstoff.

Frequent flyer levy eller Air Miles Levy
The Committee on Climate Change i Storbritannia har foreslått en ny innretning på
flypassasjerbeskatningen, nemlig en «frequent flyer levy». Dette er en type avgift som vil være langt
å foretrekke fordi det gir en progressiv beskatning av flyreiser som samtidig vil redusere utslipp fra
flyreiser som er unødvendige.
Passasjerer vil betale en eksponensielt høyere avgift, jo mer de flyr i løpet av et år (eller en periode
på flere år). Den kan innrettes etter antall turer, eller etter distansen man har flydd (Air Miles Levy).
En slik avgift kan være bratt stigende, uten at de sosiale konsekvensene er for ille, selv om enkelte vil
ha gode grunner til å fly ofte. Effekten vil være som en kvote på flyreiser, men med noe mer
fleksibilitet.
Et slikt system vil også støte på utfordringer med tanke på personvern.
Vi må kartlegge i hvilken grad dette rammer nødvendige flyreiser der det ikke finnes gode
alternativer, og om det er mulig å skjerme kortbanenettet.
SV vil
•
•
•

Gjøre flypassasjeravgiften progressiv ved å innføre en frequent flyer levy eller air miles levy.
Gjelder umiddelbart for reiser utenfor Europa. Gjelder innenfor Europa når elfly er på plass
på kortbanenettet.
Vurdere å innføre det innenlands allerede nå, dersom det er mulig å frita fly under 20
tonn/kortbanenettet

Merverdiavgift
Mva. på innenriks flyreiser, som for annen transport i Norge, er på 12% (lav sats). Den kan potensielt
økes til høy sats (25%) for fly. Utenlandsreiser er ikke belagt med mva. Det kan derfor ha noen
uønskede effekter å øke mva. på innenriksflyvninger. Hvis vi øker mva. på innenlandske flyreiser, kan
det føre til at nordmenn velger å feriere utenlands heller enn innenlands – og det vil gi større utslipp
totalt sett. Næringsdrivende vil uansett kunne skrive av mva. på skatten, noe som kan gi usosiale
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virkninger. Dessuten er det særlig «frequent flyers» som må fly mindre, og næringsdrivende utgjør
nok en stor andel av dem.
SV vil:
Jobbe internasjonalt for at det kan innføres mva. på utenlandsflyvninger. Må sees i sammenheng
med øvrige avgifter.
CO2-avgift
CO2- avgiften er et særnorsk fenomen for fly, et såkalt dobbelt virkemiddel, siden innenriks luftfart
omfattes av kvotemekanismene til EU. Noen vil hevde at avgiften fører til at reduksjoner i utslipp
pga. denne, motveies av økninger fordi andre kjøper kvoter. Andre hevder det gir argumenter for å
senke kvotetakene. Vi behøver antakelig ikke være redde for å beholde dette virkemiddelet, men vi
bør ikke bruke det som en primært prisvirkemiddel i luftfarten såfremt luftfarten er en del av
kvotemarkedet.
CO2-avgiften utgjør en liten andel av den totale avgiftsbelastningen. Prisen er 545 kr per tonn CO2 –
litt høyere enn for bil. Det er fritak for biojetdrivstoff.
SV vil:
•

Innbetalt CO2-avgift går til et fond etter modell fra NOx-fondet, som skal finansiere
utslippsreduserende tiltak i flysektoren som produksjon og innblanding av avansert
biojetdrivstoff. Potensielt også til innovasjon og teknologiutvikling for elfly.

Lufthavnsavgifter
Det betales en rekke forskjellige lufthavnsavgifter ved norske lufthavner: terminalavgift,
underveisavgift, passasjeravgift, startavgift, sikkerhetsavgift. Alle avgiftene går til å finansiere Avinors
kostnader med å drifte flyplassene. Startavgift og terminalavgift er de mest relevante for oss. Det er
en viss differensiering av disse avgiftene mellom flyplasser og flytyper.
Startavgift: Den generelle startavgiften er 68 kr per tonn flyet veier (flyets tillatte maxvekt). Det gis et
bunnfradrag for startavgift på 6 tonn, som betyr at gjennomsnittlig startavgift er 60 kr per tonn.
Bunnfradraget ble gjeninnført i 2020 for å bedre tilbudet i distriktene.
Terminalavgift/underveisavgift: Terminalavgift betales for flyets bruk av flyplassen; underveisavgift
betales for å fly i norsk luftrom. Fordelingen av disse har nylig blitt lagt om fra 50/50 til 20/80, for å
prise bruken av luftrommet høyere og bedre konkurranseevnen til norske lufthavner, i tråd med
hvordan andre land har innrettet dette. Det gis 40 prosent rabatt for terminalavgift ved alle flyplasser
unntatt de fire største – nylig økt fra 30 prosent.
En full rabatt for startavgift kan være en måte å lette avgiftsnivået og bedre tilbudet i distriktene.
Dette vil koste ca. 1 kr. i økt startavgift per 10 prosents intervall rabatt, altså ca. 6 kroners økning (fra
68 til 74 kroner per tonn flyet veier) for full rabatt.
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Regelverket for avgiftene fastsettes av Samferdselsdepartementet. Staten kan dermed pålegge
Avinor å innkreve høyere avgift for de største flyplassene enn for de minste. Det gjøres til en viss
grad allerede. Om man sammenligner med for eksempel Heathrow (som har tre ganger så høye
lufthavnavgifter som Gardermoen), er det mye å gå på – særlig på Gardermoen, hvor de langt fleste
turister drar til og fra.
SV vil
•

Gi full rabatt på startavgift ved de flyplassene som i dag mottar 40 prosent rabatt.
Finansieres ved økning i startavgiften på øvrige flyplasser.

Øvrige tiltak
Taxfreeordningen
Tax-freeordningen er en unødvendig subsidiering av flyreisende. Innvending mot avvikling er at det
bidrar til finansiering av lufthavnene. I så fall kan man teoretisk øke Avinors budsjetter, samtidig som
man får inn mer proveny når folk handler vin på polet i stedet. Et mindretall i flyutvalget er bekymret
for at folk heller vil kjøpe alkohol i utlandet, og sjekke den inn i bagasjen, heller enn å handle ved
hjemkomst – og slik bidra til større utslipp. I den grad det er et problem kan man også fjerne
innførselskvoten for alkohol, men da vil man også måtte avvikle taxfree på utenlandsfergene.
SV vil:
•

Avvikle taxfreeordningen på flyplasser.

Krav om elfly
Flyene som i dag benyttes på kortbanenettet må skiftes ut i løpet av de neste 10–15 årene. Dagens
operatør på kortbanenettet, Widerøe, har vært tydelig på at neste generasjon fly bør være null- eller
lavutslippsløsninger (Avinor).
Flytutvalget skriver: «Ordningen med kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme flyruter – FOT –
overføres fra staten til fylkeskommunene fra januar 2020. Staten bør likevel sørge for at offentlig
kjøp av flyruter benyttes som verktøy for innfasing av fly med betydelig lavere utslipp enn dagens fly.
En grunnleggende utfordring for de som skal ta ny teknologi i bruk er spørsmålet om teknologien fort
blir utdatert. Derfor blir det viktig å redusere noe av risikoen for investeringer i lav- og nullutslippsfly.
Et mulig instrument er FOT-rutene. Staten, og fylkene når de overtar ansvaret, kan både stille krav
om bruk av en spesiell type fly, innlemme klimagassutslipp i anbudskriteriene og legge inn
bonusordninger som premierer lavere utslipp. En utfordring i dag er at kontrakten om FOT-rutene
har 4–5 års varighet og det er en kort periode for å kunne avskrive kostnader knyttet til
teknologiinvesteringer. For å benytte FOT-ruter som et virkemiddel må derfor ulike former for
risikoreduserende tiltak vurderes, f.eks. en løsning der staten er med og finansierer noe av
infrastrukturen»
SV vil:
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•
•

Stille krav om bruk av el- og hybridfly (med avansert biojetdrivstoff) i FOT-rutene så snart
teknologien er tilgjengelig.
Sørge for fullelektrifisering av kortbanenettet innen 2030.

Senter for nullutslippsteknologi og bærekraftig luftfart
Flyutvalget skriver:
«Det bør etableres et senter/en arena for innovasjon knyttet til lav- og nullutslippsteknologi og
bærekraftig luftfart. Dette kan organiseres virtuelt eller fysisk og skal være en arena for samarbeid
mellom industrielle aktører på forskjellige områder (fly, motor, batterier, flyselskap, flyplass, mv.) og
andre interessentgrupper. Det må etableres klare kriterier for deltakelse og en modell for finansiering
av senteret der både brukere, leverandørindustri og myndigheter bidrar. Det bør også lages klare
vurderingskriterier for utvelgelse av tiltak. Forskningsrådets mekanisme for opprettelse av Senter for
forskningsdrevet innovasjon (SFI) og/eller Senter for fremragende forskning kan være en del av en slik
løsning, sammen med bidrag fra sentrale aktører som ENOVA, Innovasjon Norge, SIVA, Nysnø, mv.»
SV vil:
Opprette et senter for nullutslippsteknologi og bærekraftig luftfart, som skal bidra til ny industriell
utvikling i Norge.
Andre forslag
SV vil:
•
•
•
•
•
•

•

Legge ned flystrekninger der det finnes klimavennlige alternativer med total reisetid på
mindre enn fire timer.
Avvikle Avinors belønning for trafikkvekst, samt oppstartsstøtte for nye flyruter og
fraktflyruter.
Forby reklame for fossile flyreiser.
Innføre CO2-merking av flyreiser.
Øke kravet til innblanding av avansert biojetdrivstoff.
Staten skal utforme retningslinjer for sine virksomheter og ansatte som legger til rette for
reisereduserende tiltak gjennom å oppfordre til elektronisk kommunikasjon og møter,
gjennom eierstyring, og ved å endre statens reiseavtaler.
Legg ned Business Class, og forby bonusprogrammerJord. Lynrask togtransport mellom de
store byene

Lynrask togtransport mellom de store byene
Det er vedtatt SV-politikk at vi vil ha lyntog mellom de store byene. I arbeidsprogrammet står det:
«SV vil (…) [p]lanlegge lyntog mellom de store byene og starte utbyggingen så fort som mulig. Dette
vil være et konkurransedyktig alternativ til fly- bil- og godstrafikk på vei, og ha stor betydning for
reduksjon i klimagassutslippene. Regional- og godstransporten må integreres i planleggingen.»
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Å bygge lyntog mellom de store byene vil være en enorm politisk satsing. Det vil være svært dyrt,
kreve mye arbeidskraft, og medføre betydelige klimagassutslipp under bygging. Det reiser spørsmål
om økonomiske prioriteringer om finansiering, om tilgang på arbeidskraft og press i økonomien, og
hvorvidt andre transportløsninger vil være mer hensiktsmessig både i klimamessig og økonomisk
forstand.
Opinionen er positivt innstilt til å bygge lyntog mellom de store byene. En meningsmåling fra Norstat
i 2019 viste at 61% av befolkningen er helt eller delvis enig i at «Norge bør ta seg råd til å bygge
høyhastighetstog mellom Oslo, Bergen og Trondheim». Bare 14 prosent av befolkningen er helt eller
delvis uenig – og i alle landsdeler er det flere som er enige enn uenige i utsagnet.
Det er generelt en gryende interesse for togreiser i landet. Facebook-gruppen Togferie oppnådde for
eksempel over 30 000 medlemmer på kort tid. Ønsket i befolkningen om å reise med tog, både
innenlands og til utlandet – både av miljøhensyn og andre hensyn – vil antakelig bli sterkere i årene
som kommer. Andre europeiske land satser også stort på moderne jernbane; EU ønsker å ha
tredoblet sitt lyntognett innen 2030 i forhold til i 2011. Våre partisvenner i Sverige (som er best egnet
for sammenligning) og Danmark holder også fast på jernbane som fremtidens transportløsning.
Lyntogutbygging vil føre til overføring av persontransport fra både fly- og biltrafikk. Like viktig er det
at det gir et stort potensial for klimavennlig godstransport. Nullutslippsløsninger for tungtransport
ligger lenger frem i tid enn for persontransport – el-fly ville ha lite å stille opp med på godstransport,
og det er svært usikkert når vi kan få nullutslipp fra vogntog. Jernbane er en klimavennlig løsning som
allerede finnes. Lyntogutbygging kan også bli et viktig distriktspolitisk tiltak, og legge til rette for både
bosetting og næringsutvikling i distriktene. Effektiv energibruk, uavhengig av energikilde, er også et
viktig moment – og her scorer jernbanen høyt.
Lyntogutbygging er altså populær politikk. Å gå inn for en høyhastighetsjernbane som binder landet
sammen, vil være en politisk satsing som viser politisk handlekraft for å bygge landet, og ambisjoner i
klimapolitikken. Den politiske signaleffekten ved et slikt prosjekt er viktig. Det vi må ta stilling til, er
om vi får nok igjen for en slik satsing i form av transportløsninger og reduserte klimagassutslipp per
krone utbyggingen vil koste.
Rådende kunnskap
Det finnes to relevante utredninger om høyhastighetsbane i Norge. Den ene er Jernbaneverkets
høyhastighetsutredning fra 2012. Den andre er en utredning foretatt av Deutsche Bahn International
(DBI) på vegne av Norsk Bane, en interesseorganisasjon for lyntogutbygging.
Jernbaneverket utredet høyhastighetsbaner mellom Oslo og henholdsvis Bergen, Trondheim,
Göteborg, Stockholm, Kristiansand-Stavanger, samt Bergen-Haugesund-Stavanger. Utredningen
konkluderte med at de fleste strekningene er bedriftsøkonomisk lønnsomme om man ser bort fra
investeringskostnader, at det vil være reduserte utslipp fra CO2 etter at banene er satt i drift
(tidspunkt for utslippsbalansen vil avhenge av tunnelandelen), men at alle strekningene har negativ
samfunnsøkonomi. Jernbaneverkets utredning tar ikke høyde for overføring av godstransport.
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DBIs utredninger er mer positive. Her har man også tatt hensyn til overføring av godstransport. Etter
vårt syn er DBIs utredninger grundigere med tanke på både strekningsvalg, stoppemønstre og
overføring av både persontransport og godstransport. Utslipp fra tunnelbygging er også betraktelig
lavere i deres anslag, fordi de mener den valgte traseen ikke gir behov for fullstøpte tunneler.
I det følgende vil vi ta Jernbaneverkets utredning som et «worst case» og DBIs utredning som et
«best case», for å ta høyde for både oppside- og nedsidescenarier av lyntogutbygging.
Ruter og reisetider
Hvordan kan rutenettet og reisetidene se ut, om vi bygger lyntog? Til venstre er rutenettet i JBVs
utredning, til høyre DBIs.

Ifølge Den internasjonale jernbaneunionen (UIC) er 2:30 timer en viktig terskelverdi for togreiser.
Ved reiser på 2:30 timer eller mindre, velger ca. 80% av oss lyntog fremfor fly.
Ifølge DBI/Norsk Bane kan reisetidene mellom Oslo og både Trondheim, Bergen og Stavanger komme
ned i 2:30 timer, Oslo-Kristiansand 2 timer, Oslo-Gøteborg 1:45 t. med trasé dimensjonert for 270300 km/t. Oslo-København vil ta 3 timer med høyhastighetsnett hele veien, og Oslo-Hamburg vil ta
4:35 timer, ifølge dem.
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Over er eksempler på billettpriser på noen av strekningene. Med disse prisene vil også
investeringskostnadene ved banen betales ned i løpet av 30 år. Billettprisene er sammenlignbare
med dagens priser på fjerntog (men med et noe dyrere lavprissegment), og konkurransedyktige med
fly.
Jernbaneverkets utredning viser tilsvarende reisetider, som vist i tredje kolonne under.
Jernbaneverkets forskjellige scenarier legger også til grunn billettpriser som ikke er høyere enn
gjeldende flybillettpris.

Klima- og miljøaspekter
Lyntog vil føre til overføring av persontrafikk fra både fly og bil, og overføring av godstrafikk, særlig
fra vei. Hvor mye som vil overføres, er usikkert, og vil avhenge av våre grep på andre områder.
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Nordmenn flyr desidert mest i Europa. Den sivile luftfarten står for minst 2,1 % av
klimagassutslippene, minst 1,1 mill. tonn i året. JBV la til grunn at 45% ville overføres fra fly til lyntog,
mens 80% er erfaring fra andre land.
Når det gjelder godsoverføring vil vi ifølge DBI få 3900 færre trailere hver dag dersom vi bygger
høyhastighetsbane til Trondheim og Bergen.
DBI har anslått at Vestlandsbanen vil føre til en reduksjon på 752 000 tonn CO2 per år etter oppstart,
og at bane til Trondheim/møre vil føre til en reduksjon på 688 000 tonn CO2 per år etter oppstart.
Tilbakebetalingstiden for utslipp anslås til hhv. 4,7 år og 6,8 år. Jernbaneverket anslår en
nedbetalingstid for utslipp på 30-60 år, og en reduksjon på 200 000 tonn samlet for utbygging fra
Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim. Forskjellen er at førstnevnte anslår mye høyere overføring
fra fly, bil og gods, og langt mindre utstøpning av tunneler.
Hvis vi samtidig går inn for en kraftig økning i avgifter for flyreiser på strekninger der det finnes
lyntog, eller forbud mot fly på slike strekninger fra et visst tidspunkt, vil det realisere større
overføring. Vår politikk må uansett baseres på at vi skal nå klimamålene, både utslippskutt innen
2030 og nullutslipp innen 2050.
Høyhastighetsbane mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim ble vurdert i Klimakur 2020, men er ikke
med i Klimakur 2030, som er statlige faginstansers utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi
Norge 50 prosent reduksjon av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030.
Et annet moment er at jernbane er effektiv bruk av energi. Elektrisitet er mer effektivt enn andre
energiformer i transport, og i tillegg er jernbane mer effektivt enn elbil: Høyhastighetstog med 65%
setebelegg krever halvparten så mye energi som tilsvarende trafikk med liten el-bil med 1,6 personer
per bil.
Om man legger til grunn at el-biler har 2,5 personer, kommer de derimot marginalt bedre ut enn
elektrisk tog, hva gjelder klimaavtrykk https://www.framtiden.no/gronne-tips/reise-ogtransport/klimagassutslippet-fra-ulike-reisemater.html.
Et annet moment i utbygging er bruk av areal og vern av naturmangfold. Utbygging av
høyhastighetsbane vil innebære utfordringer på disse områdene. Hvis vi imidlertid sammenligner
med firefelts motorveier, kommer høyhastighetsbanen betraktelig bedre ut. På flat mark vil banen
kreve en bredde på 13-15 meter, mens vegnormalen for firefelts veier er 23 meter (og det diskuteres
for tiden om flere veier skal bygges som smale firefelts veier med bredde 19 meter) – og med
kantsoner kan bredden komme opp i hele 50-60 meter. En trefelts vei med midtrabatt krever 15
meters bredde. Samtidig gir banen, ifølge Norsk Bane, 4 ganger så høy fraktkapasitet som en firefelts
vei – og man reduserer problemer som støy, svevestøv og behov for parkering. Økte tunnelandeler
kan benyttes for å redusere inngrep, selv om det er økonomisk fordyrende.
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Kostnader
Fjerntog er de mest lønnsomme togene, og i et økonomisk perspektiv en bedre satsing enn lokaltog
og Intercity-prosjekter.
JBV anslår at Vestlandsbanen vil koste 655 mill. per km, og til Trondheim 550 mill. per km. (2018kroner). DBI anslår Vestlandsbanen vil koste 289 mill. per km, og til Trondheim 242 mill. per km.
(2018-kroner).
På grunnlag av dette kan vi anslå en høy og lav kostnad for utbygging av de to strekningene (foruten
materiell):
•
•

Lavt anslag: 176 mrd. (Vestlandsbanen) + 110,7 mrd. (Trondheim-Gardermoen) = 286,7 mrd.
Høyt anslag: 348,4 mrd. (Vestlandsbanen) + 246,5 mrd. (Trondheim-Oslo) = 594,9 mrd.

Et optimistisk anslag for utbygging er 10 år. Hvis vi går inn for de to prosjektene, vil det, forenklet
sett, koste mellom 29 og 60 mrd. kroner i året. Økte standardkrav og lønnskostnader siden
utredningene ble gjort, kan medføre at den reelle kostnaden nå er høyere. Ifølge Norsk Banes anslag
kan investeringskostnadene nedbetales gjennom billettinntekter innen 30 år, slik at banene er både
bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomme.
I 2020 bruker vi 40,6 mrd. kroner på veiformål, og 22,6 mrd. kroner på jernbaneformål. Potensialet
for overføring av veimilliarder vil avhenge av hvor mange planlagte veier som er overdimensjonerte
etter SVs syn, samt utbyggingstempoet for veier. I fergefri E39 vil fjordkrysningene aleine koste over
200 mrd. kroner, og dette er prosjekter vi vil stoppe.
Den forrige høyhastighetsutredningen fra Jernbaneverket har mangler i og med at den vurderte for
få stopp, ikke tok høyde for variert stoppmønster, godstransport og vurderinger av kurver/dynamisk
hastighet. En ny lyntogutredning med føringer og forutsetninger som er bedre enn den gamle, må
derfor på plass. Arbeidet med dette må gå raskt. En rask løsning kan være å la et eksternt miljø
oppdatere og kvalitetssikre Deutsche Bahns utredning som ble lagt til side da Jernbaneverkets egen
utredning skulle lages

Nord-Norgebanen
SV ønsker også å bygge Nord-Norge-banen. Om vi ønsker en lyntogsatsing, bør også denne bygges
med høyhastighetsstandard, men det betyr antakelig høyhastighetsbane også mellom Bodø og
Trondheim.
Det er av nasjonal strategisk interesse å realisere en stambane gjennom landet. I dag stanser
jernbanen i henholdsvis Fauske og Narvik. Store deler av den mest produktive og transportavhengige
delen av landet står dermed uten jernbane. Infrastrukturen i nord er allerede sprengt for å møte
dagens transportbehov, og fremover vil transportbehovet øke vesentlig.
Det er flere faktorer som kan eller vil bidra til dette:
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•

•

•

Veksten i sjømatsektoren skjer i nord og krever langt bedre og mer effektive
transportløsninger. Jernbane vil både øke sikkerheten og avhjelpe nedslitte veier, og samtidig
øke verdiskaping og inntekter ved at produktene kommer tidligere på markedet.
Nordøstpassasjen er stadig nærmere en realitet. Passasjen vil redusere reisetiden fra Asia
med 40 pst. og vil dermed bli en foretrukket rute for internasjonal skipsfart. Norge er ikke
posisjonert til å innta en rolle i denne utviklingen – Nord-Norgebanen vil gjøre Norge til den
naturlige havnen for denne trafikken.
Ofotbanen er Norges mest lønnsomme banestrekning og er blant de to eneste som går med
overskudd. Mineralutvinning på svensk side var utgangspunktet både for utbyggingen og
inntektene i dag. Fremover er det forventet at mineralutvinningen på svensk og finsk side vil
øke vesentlig, noe som krever kraftig utbygging på norsk side. Nord-Norgebanen vil være
løsningen på denne utviklingen med flere havner og økt kapasitet.

Nordområdeutredningene, som ble ledet av Næringsdepartementet og avsluttet i 2014, viste at
Nord-Norge er den landsdelen som har de største næringspotensialene av alle. Svak infrastruktur ble
pekt på som en hovedutfordring. Mange næringer ble fremhevet som løfterike, fra industri med
utgangspunkt i fornybare og biologiske ressurser til reiseliv – men felles for dem alle var mangel på
infrastruktur, oppstartkapital og folk. Jernbane vil være et svar på flere av disse utfordringene.
Nord-Norgebanen er dermed et av svarene på hva Norge må gjøre i tiden fremover for å sikre ny
verdiskaping og et grønt skifte tilpasset en tid etter olje og gass. Man må rett og slett bygge landet
for en ny fremtid med lavutslipp og ny industri basert på fornybare ressurser. Ettersom de fornybare
ressursene er spredt, må satsingen skje i hele landet. Nord-Norgebanen bringer grønn omstilling og
distriktspolitikk sammen.
Folk flest har skjønt betydningen banen vil ha for hele landet. I en meningsmåling gjennomført av VG
i august 2019 svarte 60 pst. av befolkningen positivt på spørsmål om de ønsker å bygge NordNorgebanen. Kun 20 pst. var negative. Det er flertall i alle regioner av landet, blant velgerne i alle
politiske partier.

Tiltak og tilrådning
SV vil:
•
•
•
•
•
•

Bygge høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen/Stavanger innen 2031
Bygge høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim innen 2031
Bygge Nord-Norgebanen innen 2031
Jobbe sammen med svenske myndigheter for å opprette høyhastighetstog mellom Oslo og
Stockholm og Oslo og Gøteborg
Sette ut til et eksternt miljø oppgaven med å oppdatere og kvalitetssikre Deutche Bahns
utredning for å bygge høyhastighetsbane
Opprette et eget statlig selskap for utbygging av høyhastighets- og annen jernbane, «Nye
Baner»
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Veien til veier uten utslipp
Biltransport
TØI har i sin rapport Framskriving av kjøretøyparken (2019) gitt følgende prognoser for veitrafikken,
framskrevet i samsvar med forutsetningene i nasjonalbudsjettet 2019:
Både person- og godstrafikken beregnes å vokse, med henholdsvis 13 og 25 prosent fram til 2030.
CO2-utslippet fra veitrafikk beregnes likevel å synke med 23 prosent fra 2018 til 2030, når en gjør
fradrag for ca. 16 prosent biodrivstoff. Regnet i forhold til nivået i 2005 blir utslippskuttet snaut 26
prosent. Men dersom en lykkes med å nå nullutslippsmålene for nye kjøretøy i 2025 og 2030, kan
utslippskuttet i 2030 bli 38 prosent fra 2018 og 40 prosent i forhold til nivået i 2005. Det vil ventelig
være rundt 800 000 elbiler i Norge i slutten av 2025.
For å nå våre ambisiøse klimamål i innledningen, må det tas sterke grep innen transport på vei.
•
•
•
•
•
•
•

Vi må fortsatt bruke kjøpsavgiftene for nye biler slik at nullutslippsbiler vinner over bensinog dieselbilene i nybilsalget.
Nullutsleppskjøretøy skal aldri ha høyere takst en halv pris av fossilbiler på parkering,
bomringer og ferjer.
Kollektivtransporten og taxinæringen skal være utsleppsfri. Det må settes krav i offentlige
anbud og løyver om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring.
Det skal stilles krav om nok ladeplasser for elbil ved alle parkeringsanlegg.
Nye bygg skal ha tekniske anlegg som gjør lading av elbiler mulig.
Eiere i borettslag, eierseksjonssameie og sameie må få rett til å etablere ladepunkter med
mindre det fins saklig grunn mot det.
Klimakur 2030 sier dette om potensialet på utslippskutt fra veitranport:
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Størst usikkerhet er det nok omkring når godstransport på vei kan være utslippsfri. EL-lastebiler er
fortsatt i støpeskjeen, og fullgode alternativer finnes ikke ennå for lengre distanser. Batteriene har
for lav kapasitet. Hydrogen er heller ikke en helt moden teknologi. TØI-rapporten «Framskriving av
kjøretøyparken» viser mulig innfasing av batteri- og hydrogendrevne lastebiler, gitt at definerte
måltall for lav- og nullutslippskjøretøy i veitrafikken fra Nasjonal transportplan 2018–2029 innfris. Vi
ser i TØI-rapporten at måltallet for lastebiler vil resultere i diesellastebiler utfører det største
trafikkarbeidet helt fram til 2036, og dette er også summen av all lastebiltransport. Andelen
dieseltransport på lengre distanser vil antakelig være høyere. Videre er det viktig å huske på at
hydrogen er energikrevende å produsere, og det er et betydelig energitap i brenselcellene for å
omdanne hydrogen til elektrisitet igjen.
Tommelfingerregelen er at hydrogendrift krever 2,5 ganger energi enn det elektromotoren bruker
(f.eks. på el-bil eller tog).
•

Vi ønsker å ha et mål om nitti prosent reduksjon av utslipp fra all transport på vei innen
2030.

Bygg trygt og langt – ikke bredt
Regjeringen har gjennom sin motorveiplan bygget flere nye motorveistrekninger som er
overdimensjonerte i forhold til behovet, og mange flere er planlagt. Nye rapporter fra Statens
Vegvesen underbygger det. Det har kostet milliarder og gitt stor negativ samfunnsnytte.
Konklusjonen er at tofelts vei med ett og annet ekstra forbikjøringsfelt (2/3 felt) er langt rimeligere
og gir helt marginalt dårligere fremføring enn smale firefeltsveier når gjennomsnittstrafikken er opp
til 12.000 biler i døgnet (ÅDT). I rapporten sier Statens Vegvesen også at på strekninger med inntil
15.000 ÅDT vil en to- og trefelts løsning greit klare trafikkavviklingen.
Vi må i større grad bygge to- og trefelts veier også dersom prognoser på vegtrafikken havner mellom
12.000 og 20.000 ÅDT. Vårt alternativ er framtidig satsing på kollektive løsninger. Dette må også
være grunnlaget for neste Nasjonal Transportplan (NTP).

Arealkrevende motorveier og energikrevende fart
Ikke prissatte kostnader er i liten grad er inne i samfunnsanalysene. Det gjelder arealnedbygging,
større utslipp, høyere energibruk osv. De taler imot de store motorveiprosjektene.
En firefelts vei krever store arealer. Med kantsoner blir bredden fort 50- 60 meter. Når vi vet at det
bare i 2020 vil bli åpnet rundt 50 km ny firefelts motorvei, vil dette gi et nedbygd bruttoareal på ca.
2.800 dekar eller 2,8 kvadratkilometer. Mange av disse strekningene bygget av Nye Veier AS er på
jomfruelig mark, og ikke i samme trase som tidligere vei. Det betyr at bruttoareal nedbygd er lik
nettoarealet (tilleggsarealet).
En to- og trefelts vei er betydelig smalere og tar i større grad utgangspunkt i eksisterende traseer.
Derfor er nettoarealet nedbygd ved utbedringer og ny utbygging av denne standarden betydelig
mindre enn for firefelts veier.
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Fartsgrenser
Generelt er det slik at økt fart på veiene krever høyere standard (rettere, bredere veier) med det
resultat at det blir større arealnedbygging. Det er også slik at ved økt fart over 90-100 km/t vil også
energiforbruket øke betydelig, nærmere eksponentielt enn lineært. Det gir også høyere utslipp (av
fossil forbrenning så lenge det eksisterer, men også mer svevestøv, mer støy osv.).
Om fartsøkning fra 110 til 120 km/t på motorveistrekninger sier Statens Vegvesen sin utredning:
«høyere fartsgrense gir mer negative konsekvenser for ytre miljø, som er ikke-prissatte tema i den
samfunnsøkonomiske analysen.
Det er Statens vegvesen sin vurdering at å heve fartsgrensen til 120 km/t vil dra utviklingen i feil
retning og tiltaket støtter ikke opp om Nasjonal transportplan sitt mål for transportsikkerhet
(nullvisjonen) og etappemålet for trafikksikkerhet. Tilsvarende som for framkommelighet, spiller det
også en rolle for sikkerheten at høyere fartsgrense gir større utbyggingskostnader. Konsekvensen av
dette er at det tar lenger tid å bygge ut resten av vegnettet med ønsket sikkerhetsstandard, noe som
gir enda flere drepte og hardt skadde i trafikken.

SV vil:
•

•

at to- og trefelts veier er førstevalget også dersom prognoser på vegtrafikken havner mellom
12.000 og 20.000 ÅDT. Dersom smale, firefelts veier velges mellom 12.000 og 20.000 ÅDT, vil
SV gå inn for lavere fartsgrense her slik SVV og Trygg Trafikk anbefaler.
Ikke gå inn for høyere fartsgrense.

Utslipp fra bygging av vei
Det er store klimagassutslipp (CO2) knyttet til bygging av nye veganlegg. SVV opplyser at på et typisk
anlegg vil rundt en tredel av klimagassutslippene komme fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og
transport av materialer og masser, mens to tredeler av utslippene kommer fra produksjon av
materialene som benyttes, som for eksempel betong, stål og asfalt.
SVV stiller i dag krav om miljødeklarasjoner (EPD) for de store klimagassdriverne betong, stål og
asfalt i alle kontrakter. De har også begynt med flere prosjekter som klimapiloter der det legges til
rette for å gi bonus knyttet til CO2 for bruk av materialer som er dokumentert med EPD.
I disse kontraktene blir det tatt hensyn til utslipp av CO2 i tillegg til pris. Eksempelvis beregnes
gjennomsnittlig klimagassutslipp pr. tonn asfalt ut fra leverte EPD-er fra tilbyderne. De får så et
fradrag eller påslag pr. tonn asfalt, og summen trekkes fra eller legges til konkurransesummen på
kontrakten. Den entreprenøren som da har lavest konkurransesum vinner anbudet.Så er spørsmålet:
Hvor mye arealer kan vi spare (dvs. asfalt- og betongmengde) ved nedskalering av veiene?
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I år skal det etter planen åpnes 55 km ny firefelts motorvei, men bare 19 km to- og trefelts veier.
Enda verre: bare 10,2 km med utbedret vei med gul midtlinje (altså gjort den bred nok til at to biler
kan passere hverandre). SV ønsker to- og trefelts veier i stedet for firefelts opp til 20.000 ÅDT, i hvert
fall i korridorer der det går jernbane.
Om vi sier at bare halvparten av motorveistrekningene kan skaleres til to- og trefelts vei i 90 km/t, gir
det likevel store klimagassreduksjoner i byggefasen. Dette av tre grunner:
1. Mindre asfaltbruk
2. Færre skjæringer, tunneler og bruer
3. Trolig færre planskilte kryss
For inneværende år ville dette gitt 25.000 meter x 8 meter (smalere vei) = 200.000 kvadratmeter
mindre asfalt/betong til veidekke. Om det legges 300 kg asfalt pr. kvadratmeter (16 cm tykkelse), vil
det gi 60.000 tonn mindre forbruk av asfalt. Det vil da utgjøre 3600 tonn CO2. (60.000 x 60 kg, se
ovenfor). Men dette er ikke det vesentlige. Transporten av asfalten er det viktigste.
Enda viktigere er at det åpenbart blir færre skjæringer og færre tunnellengder med tilhørende
mindre sprengning, boring og betongbruk. Samtidig vil det kreve færre planskilte kryss, bruer og
tunneler fordi veien ikke behøver å gå i veldig rett linje.
Summen av alle utslippsreduksjonene ved nybygging av veier ved nedskalering er derfor usikre. I
tillegg komme langt mindre utslipp fra anleggsmaskinene.

Teknologiens fremmarsj?
Det såkalte ekspertutvalget peker på store endringer de kommende tiår mht. teknologisk utvikling og
individuell mobilitet.
Utvalget sier f.eks. at den økende utbredelsen av transportenheter som kobles sammen med
infrastruktur i et felles digitalt økosystem vil bli en viktig utvikling. Det kan bli store effekter for
samfunnsnytte med avanserte former for trafikkstyring, for eksempel ved at oppkoblede kjøretøy gir
mulighet til å integrere veitrafikken inn i helhetlige digitale styringssystemer, etter hvert også på
tvers av transportformene.
Individuelle hente- bringeløsninger vil utvilsomt komme, høyst sannsynlig de nærmeste 6-8 år. «Hent
Meg» er allerede en ny tjeneste som kollektivselskapet Kolumbus har tilbudt innbyggerne i Sauda fra
juli 2018.
Etter hvert ser en klart for seg at kjøretøyene er selvkjørte. I en modellstudie fra april 2019 har Ruter
simulert mulige effekter av full overgang til autonome, delte kjøretøy for alle privatbilturer og
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kollektive reiser i Oslo og Akershus. Simuleringene viser at slike systemer kan bli svært attraktive for
kundene – med normal ventetid på ca. 2-4 minutter, og max 10 minutter.
Men denne nye teknologien kan faktisk bidra til økt trafikk. Årsaken er at denne teknologien vil gjøre
reising billigere og enklere.
Stortinget har vedtatt at all vekst i persontransport i de store byene skal skje med kollektivtrafikk,
sykling og gange. Dette kalles nullvekstmålet Ekspertutvalgets forslag om at nullvekstmålet i byene
revideres og erstattes med et mål som peker på det vi faktisk ønsker oss, eksempelvis mindre kø eller
frigjøring av arealer til andre formål, har møtt motstand i miljøbevegelsen. Det er ikke i tråd med SVs
politikk. Det vil fortsatt ta lang tid før transportmidlene i byene er uten direkte utslipp – og da vil
trafikkvekst spise opp (deler av) de positive effektene av ny teknologi, slik at blant annet reduksjonen
i klimagassutslipp vil gå saktere. Det er også flere andre miljøutfordringer relatert til trafikkomfanget
som ny teknologi ikke har åpenbare svar på, for eksempel støy. Dette sammen med ekspertutvalgets
erkjennelse av kø- og arealutfordringene tilsier at vi ikke kan se at fokuset bør flyttes vekk fra
trafikkomfanget. Nullvekstmålet er enkelt å forstå og har klare indikatorer.
Ekspertutvalget indikerer også at nye tilbringerløsninger kan gjøre ulempen ved usentral
stasjonslokalisering mindre, og at dette kan forsvare billigere utbygginger med stasjoner utenom
sentrum. Dette strider jo imot dagens tanker rundt miljømessig god byutvikling, og er vanskelig å
følge foreløpig.
SV vil
•

Skjerpe nullvekstmålet for de større byene, slik Bergen og Oslo har gjort med egne vedtak.
Dette må igjen være en viktig premiss i byvekstavtalene.

Gods fra vei til bane
Ekspertutvalget foreslår at målet om godsoverføring fra vei til bane avvikles fordi ny teknologi vil
svekke klimagassutslipp og trafikksikkerhet som argumenter for godsoverføring. Det er liten tvil om
at ny teknologi kan gjøre lastebilen mindre klimaskadelig og mer trafikksikker, og at differensen
mellom lastebil og tog/båt dermed reduseres. Det er imidlertid ikke det samme som at lastebilens
ulemper viskes bort. Dersom veksten i transportomfanget fortsetter, vil den totale størrelsen på
ulempene forbli store, i hvert fall i mange år framover.
Jernbanealliansen skriver i sitt høringssvar til Ekspertutvalgets rapport:
«Jernbanen er til sammenlikning en svært energieffektiv måte å framføre gods på. Tungtransportens
øvrige ulemper løses heller ikke av at dieselmotoren erstattes av noe annet. Veislitasje og svevestøv,
trafikkstøy og behov for infrastrukturinvesteringer er fortsatt parameter som påvirkes av
godstransportomfanget på vei. I dag er det tunge kjøretøy som er ansvarlige for nesten all veislitasje,
og en kan ikke se at dette vil endres av ny teknologi. Og det er et viktig poeng at tungtransportens
miljøbelastning kanskje ikke utgjør så stor andel av storbyenes ulemper fra transport, men at
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belastningen langs hovedveinettet og gjennom mange tettsteder utenom storbyene vil øke
betydelige dersom mer gods vil gå på lastebil framfor med skip eller tog».
SV vil:
•

Jobbe for overføring av gods på vei til bane og sjø, gjennom støtteordninger og vridning av
avgifter
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6. Ingen klimautslipp til havs
Norge er først og fremst et havland. Gjennom hele vår historie som nasjon har havnæringene vært
bærebjelken for verdiskaping og inntekter, fra tørrfisken på 1000-tallet til olja på 2000-tallet. Samlet
står havnæringene i dag for majoriteten av verdiskapingen i landet (petroleum inkludert). For Norges
del handler det grønne skiftet derfor mye om å gjøre havnæringene bærekraftige og utslippsfrie. Og
Norge er kanskje det landet som har de beste forutsetninger for å utvikle løsningene som får det til.
Samtidig må oljelandet Norge bli oljeuavhengig i løpet av de neste tiårene. Det innebærer at
arbeidskraften og kompetansen som i dag er direkte eller indirekte knyttet til petroleum, vris over til
andre næringer.
I dette kapitlet foreslår vi at én av disse satsingene er på de maritime næringene – dvs. alle
virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, eller leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til
alle typer skip og andre flytende enheter. (Andre forslag til næringssatsinger er omtalt i kapittel 4).
Målet er null utslipp til havs.

Godt utgangspunkt
I 2018 var 85 000 personer sysselsatt i den maritime næringen i Norge. Det ble skapt verdier for om
lag 142 milliarder kroner, noe som utgjør 8 prosent av verdiskapingen i Norge.1 Næringen er
kjennetegnet av høy teknologisk kompetanse. Vi finner maritime klynger langs hele kysten, noe som
gjør næringen viktig for sysselsetting og bosetting over hele landet. Høy aktivitet i maritim næring
betyr økt etterspørsel etter for eksempel havnetjenester, teknologiske tjenester og økt
handelsvirksomhet i lokalsamfunnene der aktiviteten finner sted.
Situasjonen for maritime næringer er tett forbundet med situasjonen i andre næringer knyttet til
havet, som olje- og gassproduksjon, oppdrett og godstransport på sjø. Utviklingen av næringen vil
derfor også være knyttet til utviklingen innenfor olje og gass, havvind, karbonfangst og -lagring og
oppdrett de neste tiårene.
Dersom man ser på grønn maritim næring isolert, utgjorde den 7% av omsetningen av maritim
næring i 20182. Olje- og gassnæringa sto ifølge Menon for om lag 40% av omsetningen i maritim
næring i 2018.3
Mens omsetningen i grønn maritim sektor tredoblet seg i perioden fra 2014 til 2018, gikk
omsetningen i maritim næring generelt ned med 23 prosent. Etterspørselen etter miljøvennlig
teknologi er altså en positiv driver i den maritime næringen, men den må vesentlig opp for å bidra til
å løfte hele næringen.
Verdiskapingen per sysselsatt er vesentlig høyere i maritim næring enn i det øvrige næringslivet, om
lag 80% høyere (unntatt oljeoperatører).4 Ser man på grønn maritim næring isolert, er dette tallet litt
lavere, men fremdeles høyere enn i det øvrige næringslivet.
Den maritime næringen har imidlertid fått et kraftig skudd for baugen i og med koronakrisen.
Næringen er svært konkurranseutsatt internasjonalt, og svekkes ytterligere pga. redusert aktivitet og
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usikkerhet på sokkelen. Ifølge en rapport fra Menon (48/2020) vil sysselsettingen i norsk maritim
næring falle med 18 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. I et mer
pessimistisk scenario mister hver fjerde ansatte jobben i det samme tidsrommet.
Grønn maritim sektor vil uansett være en viktig fremtidsnæring, og vi har konkurransefortrinn å
vinne på å omstille næringen med grønn flåtefornyelse så fort som mulig, noe som også vil være et
godt motkonjunkurtiltak i og etter koronakrisen.

Utslipp fra maritim sektor i dag
Det er litt ulike tall på utslippene fra maritim sektor. Ifølge det nasjonale utslippsregnskapet, som blir
beregnet av SSB, var utslippene i 2017 fra innenriks sjøfart og fiske på 2,95 millioner tonn CO2ekvivalenter. Utslippene fra fritidsbåter kommer i tillegg, og de hadde et nivå på 530 000 tonn CO2ekvivalenter samme år. I SSBs regnskap utgjør dette 22 prosent av utslippene fra transportsektoren5.
Mens SSBs beregning tar utgangspunkt i salg av drivstoff i Norge registrert til bruk i innenriks
skipsfart, har DNV GL kartlagt skipstrafikk langs norskekysten og beregnet utslipp basert på det.
Denne beregningen gir langt høyere utslipp fra skipsfarten, med et nivå på 4,8 millioner tonn i 20176.

Potensial for vekst
Sjøfart er, som ett av to områder, ikke direkte medregnet i Paris-avtalen (luftfart er det andre). I
stedet er ansvaret for å lage avtaler på området overlatt til IMO, som er FNs sjøfartsorganisasjon.
IMO har vedtatt en reduksjon i utslipp fra skipsfarten på 50% innen 2050, sammenlignet med 2008nivå7. Strategien skal revideres og bli endelig vedtatt i 2023. Selv om dette er et altfor lavt
ambisjonsnivå, betyr det likevel at en svært stor del av den globale skipsfarten skal kutte utslippene
sine betydelig de neste tiårene, og det vil gi en stor vekst i etterspørsel etter null- og
lavutslippsteknologi.
Internasjonal skipsfartsnæring har dessuten nylig foreslått å opprette et fond som skal finansiere lavog nullutslippsløsninger for internasjonal skipsfart. De foreslår at fondet opprettes i regi av IMO.
Inntektene skal komme fra skipsfarten selv, ved at alle skip betaler 2 dollar per tonn drivstoff de
kjøper. Over en 10-årsperiode vil dette bidra til 50 milliarder kroner til forskning og utvikling. Dette
gir muligheter.
Enkeltbedrifter har også signalisert at de skal over på nullutslippsteknologi, som for eksempel det
store shippingselskapet Mærsk, som har uttalt at de planlegger for å ha en karbonnøytral flåte innen
2050.8
Denne utviklingen, med langt større investeringer i lav- og nullutslippsteknologi globalt, vil være et
fortrinn for norsk maritim næring, som har høy kompetanse på, og er tidlig ute med, grønn maritim
teknologi. Dette gjelder både norske rederier, tjenesteleverandører, utstyrsleverandører og verft,
som alle kan få økt etterspørsel etter sine løsninger.9
56

I Norge er det store muligheter for vekst i grønn maritim sektor, noe vi allerede har sett gjennom
aktiv bruk av offentlige anbud til å etterspørre lav- og nullutslippsteknologi i hurtigbåter og ferger.
Den første batterifergen i verden kom i Sognefjorden i 2015, «MF Ampere». Allerede i 2021 vil Norge
ha 70 elferger i drift. 10 Byggingen av disse fartøyene har dessuten i stor grad skjedd i Norge, i
motsetning til ferger på tradisjonelt drivstoff. Investering i grønn maritim sektor gir altså gevinster
både på land og vann, og for både klima og industri.
Norge ligger langt framme når det gjelder design og produksjon av komponent til skip. Vi skiller oss
ut ved å være ett av få høykostland som bygger skip, noe som er et uttrykk for høy
teknologikompetanse. Også innen batteriproduksjon har Norge tidlig utviklet teknologi, og det
canadisk-norske selskapet Corvus Energy er i gang med å bygge en batterifabrikk for skipsfart i
Hordaland. 11
Det er flere gode eksempler på positiv utvikling i næringa. Color Line har fått verdens største plug-in
hybridskip, levert fra Ulstein verft. Havila kystruten har bestilt hybride passasjerskip for BergenKirkenes fra 2021. Disse vil da overgå Color Lines hybridskip i størrelse. Yara Birkeland er et annet
positivt eksempel, verdens første autonome, batteridrevne containerskip. Dette ble designet av
Marin Teknikk i samarbeid med Yara og Kongsberg Marine og ferdigstilt ved Vard Haugesund. Skipet
skal i drift fra 2020 mellom Herøya og Larvik. Fra 2021 vil også Havila Kystruten, som skal drive flere
av skipene til Hurtigruten, ha landstrøm på hele ruten, noe som vil bidra til reduserte utslipp.12

Norge som motor for grønn maritim næring globalt
Alt ligger med andre ord til rette for at Norge gjør seg som en motor for grønn maritim næring
globalt. En nasjonal storsatsing vil dessuten tette noe av hullet som oppstår ved redusert aktivitet i
petroleumsnæringen. Uten en plan står mange arbeidsplasser og stor verdiskaping i fare.
Oppdraget er å legge til rette for et skifte til havs, hvor kompetanse på petroleum vris til
fremtidsretta næringer. Med dette vil Norge kunne innta nye posisjoner innen skipsbygging
•
•

Innenriks sjøfart13, fiske og havbruk skal redusere sine utslipp med 60% innen 2030 og
oppnå nullutslipp innen 204014.
Norskekysten som laboratorium for utvikling av nullutslipp: Det skal utvikles løsninger for
nullutslipp i global skipsfart.

Tiltak
Sikre og bygge norsk kompetanse:
•

Sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, for å sikre fortsatt maritim kompetanse
på land. Styrke nettolønnsordningen for å stimulere til at flere skip registreres i NORregisteret.

Fornye flåten:
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•

•
•
•

•
•
•
•

Innføre toppfinansieringsordning for nærskipsfarten. Midlertidig grønn
toppfinansieringsordning for nærskipsfarten med markedsmessige vilkår gjennom GIEK og
Eksportkreditt. Ordningen er viktig i dagens situasjon, der rederiene har utfordringer med
kapitaltilgang for å fornye skipene.
Som strakstiltak bør GIEK øke sine prosentandeler på alle garantier, og utvide krav til norsk
innhold.
Innføre en avgiftsfordel for skip med null- og lavutslippsteknologi i norske skipsregistre
Innføre en ny kondemneringsordning for skipsfarten med mål om å kutte mest mulig
klimagassutslipp. Ordningen skal ikke medføre krav om kjøp av nytt skip, og det skal vurderes
differensiert tilskudd basert på skipets skrapverdi og om kondemnering skjer i Norge.
Innføre høyere miljøstandarder for statlig eide skip. Bruke statlig eide skip til å teste og
utvikle ny miljøteknologi, gjennom høyere miljøstandarder
Vurdere samme avgiftsfordel for elbåt som for elbil
Fremskynde statlige investeringer i nye, grønne skip og forsere vedlikehold i statlige skip med
krav om grønne løsninger
Opprette et fond hvor de som kjøper lastetjenester og stiller nullutslippskrav kan søke om
midler for å redusere prisforskjellen mellom fossile og fornybare tjenester

Ny skipsstandard
•
•

•

•
•
•

Alle nye ferger og hurtigbåter skal bruke lav- og nullutslippsteknologi. Gunstig støtteordning
for fylkeskommuner for raskt skifte.
Innføre krav til cruisenæringen om at all kystnær transport skal være lavutslipp, og
nullutslipp på sikt, samt at alle skal benytte landsstrøm. Gjennom etablering av nytt
konsesjonssystem begrense antall anløp og favorisere de mest miljøvennlige.
Innføre krav om null – og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy i forbindelse med
petroleumsproduksjon. Stille krav til offshore supply-skip om null- eller lavutslippsløsninger
fra 2025 og nullutslipp fra 2030. Det skal stilles krav om at det første hydrogendrevne skipet i
supplyflåten tas i bruk senest i 2022.
Innføre krav i tillatelser for nye oppdrettsanlegg om nullutslipp av klimagasser eller bruk av
fornybart bærekraftig drivstoff for anlegget og driftsfartøy.
Innføre krav om at alle servicefartøy i havbruksnæringen skal over på null- eller
lavutslippsteknologi.
Utvide Enova slik at nybygg innen hele kystfiskeflåten omfattes av ordningen. Vurdere
innføring av kvotebonus eller –trekk med utgangspunkt i klimautslipp fra fiskefartøy.

Fornye havnene
•
•
•

Styrke Enova for å oppgradere havneinfrastrukturen og legge til rette for landstrøm også for
større skip, som cruiseskip. Styrke ordningen for miljøvennlige og effektive havner.
Sørge for standardisering av ladbare havner, slik at rederiene vet hvilke teknologier de skal
bestille.
Forsere gryteklare prosjekter for utvikling av havn og farled
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Bygge havbasert industri
•
•

Etablere statlig oppkjøpsfond med mål om berge verftsindustri og -kompetanse som i dag
sliter etter oljeprisfallet, og systematisk bygge ny kapasitet.
Nye avskrivingsregler for grønn industri som gjør det gunstigere å investere enn i Sverige og
Tyskland nærmeste naboland. Spesiell satsing på verftsindustri og batteriproduksjon.

Nullutslipp global skipsfart
•

Etablere nasjonalt program gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova hvor målet
er å lage løsninger for nullutslipps global skipsfart med utgangspunkt i norsk kompetanse og
næringer.
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7. Elektrifiser Norge
For å bekjempe klimakrisen må Norge ha som mål å fjerne all bruk av fossil energi, og bli et
nullutslippssamfunn. Vi vil ha full elektrifisering av landet så snart som mulig.
Selv om elektrisiteten som produseres i Norge i all hovedsak er fornybar, utgjør fossil energi
halvparten av energien som forbrukes totalt i Norge. 143 TWh av forbrukt energi i Norge i 2017 var
fossil, mens 133 TWh var elektrisk energi.
En full elektrifisering vil nesten halvere klimagassutslippene i Norge fra dagens nivå, i tillegg til å
senke det totale energiforbruket dramatisk. Statnett anslår at en full elektrifisering av Norge kan
sørge for et kutt på 25 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Dette vil bestå av blant annet et kutt på nesten 11
mill. tonn CO2-ekvivalenter fra veitrafikk, og hele 7 mill. tonn fra olje- og gassutvinning. Andre
rapporter mener vi kan oppnå 45 % kutt av Norges klimagassutslipp innen 2030 (sammenlignet med
2010) med en raskere avkarbonisering. Det krever en omfattende utbygging av fornybar energi, og
for å få vekk all bruk av fossil energi må også hydrogen brukes.
Formålet med å bygge ut fornybar energi er å sørge for en elektrifisering av samfunnet, og gi gode
vilkår til industri som har behov for ny elektrisk kraft nær anlegg. Et annet formål er å bidra til å
redusere klimagassutslipp i Europa gjennom utveksling av balansekraft, og styrke
forsyningssikkerheten for land som bygger opp en fornybar elektrisitetsproduksjon uten nok balanse.
Krafttak for elektrifiseringen i Norge.
For å få ned klimagassutslippene vil vi styre mot at Norge blir fullt elektrifisert innen 2040, men
størsteparten av arbeidet må skje allerede innen 2030. Det vil kunne gi Norge en konkurransemessig
fordel i elektrifiseringsteknologi og bruk, og kostnadene ved å gjennomføre tiltak senere vil være
dyrere enn å gjøre det i dag.
Det vil være vanskelig å komme helt til nullutslipp kun ved hjelp av elektrisitet. Omstilling må
inkludere flere energibærere. Det vil være behov for både biodrivstoff og hydrogenløsninger. Biogass
gir for eksempel utnyttelse av eksisterende ressurser i Norge som uansett kommer til å være der,
med et potensial på opp mot 10 TWh totalt. Disse vil jo likevel ikke erstatte 10 TWh elektrisitet
direkte siden de er mindre effektive.
Hvordan få til elektrifisering
Skal man oppnå en elektrifisering er det nødvendig å systematisk vri alle statlige insentiver inn mot
nullutslippsløsninger. I tillegg må det stilles konkrete krav i nesten alle de ulike sektorene for å fase ut
fossil energi og skifte til elektrisk energi. For å kutte utslipp i næringsliv og industrien vil det også bli
nødvendig å høyne CO2-avgiften kombinert med et forbud mot fossil fyring i industrien.
Hva må gjøres for å oppnå elektrifisering:
•

Innføre et statlig minstekrav til at miljø og nullutslippsløsninger i offentlige innkjøp skal
vektlegges med minst 50 %. Senke risikoen ved å satse på teknologiutvikling gjennom å
signalisere i god tid før anbudet utlyses hvilke minstekrav til miljø som vil stilles.
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•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Sørge for at offentlige aktører som stiller krav til miljøteknologi utover det statlige
minstekravet, blir kompensert for merkostnaden. Dette må gjøres gjennom å øremerke
tilskudd.
Utrede og endre inntektsnøkkelen til kommuner og fylkeskommuner for å gi insentiver til
nullutslippsløsninger.
Holde på nullvekstmålet, og sette mål om 10 % reduksjon av privatbilisme i byområder.
Innføre forbud mot salg av fossile personbiler innen 2025, og salg av lettere varebiler innen
2030. Beholde fordelene for elbiler sammenlignet med fossile biler, og stille krav om
elektrifisering av lastebiler ved å skru opp engangsavgiften for fossilbiler, innføre
nullutslippssoner og stille krav i offentlige innkjøp.
Innføre landstrøm og stille krav til landstrøm for havneanløp, og stille krav til
nullutslippsløsninger i alle offentlige anbud der det er mulig. Se kapittel 6.
Opptrapping i tilskudd til å legge om industriprosesser i dagens industri fra fossile
innsatsfaktorer til elektrifisering gjennom industriprogram i Enova, Miljøteknologiordningen
og grønne investeringsfond. Ordningene må utvides slik at alle kvalifiserte søknader til
utslippsreduserende tiltak får støtte.
Varsle og innføre forbud mot fossil fyring i industrien innen 2025.
Tilskudd for å satse på forskning for elektrifisering. Doble innsatsen fra klimaforliket fra 2008
og øke tilskuddene til forskning på elektrifisering og fornybar energi med minst 1,2 mrd. i
året over 10 år.
Elektrifisere store olje- og gassanlegg som Kårstø og Melkøya, og forsere olje- og
gassindustriens elektrifisering.
Elektrifisere kortbanenettet innen 2030. Se kapittel 5.
Elektrifisere togstrekninger som nå går på diesel, eventuelt benytte annen
nullutslippsteknologi som hydrogen eller biodrivstoff.

Fornybar energi
Skal vi elektrifisere hele Norges energiforbruk, må det produseres mer fornybar energi enn i dag. I
2018 ble det produsert 143 TWh, og det ble forbrukt 136 TWh elektrisitet. Dersom det ikke bygges ut
mer enn det som er konsesjonsgitt og vi tar høyde for naturlige endringer som følge av økt nedbør,
samt redusert produksjon som følge av revisjoner av eksisterende vannkraftverk, vil produksjonen
øke med 14 TWh i 2030 sammenlignet med 2018. Den økte produksjonen vil komme på grunn av
klimaendringer som vil gi økt tilsig av vann, effektivisering og utbygginger som allerede er i gang eller
vedtatt.
Det er likevel ulike beregninger for hvor mye ny fornybar energi det er behov for dersom vi skal
elektrifisere hele samfunnet. Det avhenger av hvor store fossile utslipp som legges til grunn som
forbruk i 2030 og 2040 uten elektrifisering, hvor stor effekt energieffektivisering utover målene som
er satt i dag, og bruk av andre energibærere enn elektrisitet slik som biodrivstoff. Hydrogen vil kreve
mer elektrisk energiproduksjon for å være fornybar.
Beregninger fra Statnett viser at vi kan elektrifisere alle norske fossile utslipp per i dag med en økt
produksjon av ny fornybar energi på 30-50 TWh. DNV GL har i en analyse på vegne av Energi Norge
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lagt til grunn at 45 % av klimagassutslippene kan kuttes innen 2030 gjennom en omfattende
elektrifisering som vil kreve 30-35 mer TWh enn i 2017. Klimakur 2030 har i sin rapport lagt opp til at
en gjennomføring av alle tiltakene som er foreslått som vil gi 50 % kutt i ikke-kvotepliktig sektor
innen 2030 vil gi et merforbruk på 5,8 TWh utover NVEs referansebane, med et totalt forbruk på 159
TWh, som altså er 16 TWh over dagens produksjon. Dette er tall som kun ser på ikke-kvotepliktig
sektor, altså ikke elektrifisering av oljeindustrien hvor det fossile energiforbruket er høyt.
Naturvernforbundet har laget to ulike beregninger på to ulike scenarier for å fjerne forbruk av fossil
energi innen 2040. I «vekstscenariet» har de lagt til grunn veksten slik den følger av Nasjonal
transportplan og oljedirektoratets prognoser for petroleumsutvikling, og at det skjer en
energieffektivisering i bygg på 8 TWh. I dette scenariet vil det kreves 41 Twh i mer kraft for å oppnå
tilstrekkelig reduksjon i fossil energibruk. I «miljøscenariet» har de lagt til grunn forutsetninger om en
full avvikling av petroleum innen 2040 og en lav vekst i transport. I tillegg til at det er frigjort mye
energi i energieffektivisering av bygg - totalt 39 TWh hvorav 3 TWh er solkraft. Dette vil kreve en
økning på 17 Twh mer kraft. De presenterer derfor to scenarier som ligger i hver sin ytterkant.
For å være sikker på at det mulig å oppnå en full elektrifisering innen 2040, og 60 % av Norges totale
utslipp skal kuttes innen 2030 må det legges til rette for å bygge ut mer fornybar energi enn Norge
har i dag. Dersom det ikke blir tilstrekkelig energi tilgjengelig kan det bli vanskelig å fase ut fossil
energi. Vindkraft bygget på land er i dag en av de billigste teknologiene for fornybar energi, og er
sammen med opprustning av eksisterende vannkraftverk noe at det som kan bygges raskest ut. Det
er likevel mange store problemer med disse utbyggingene.
Energieffektivisering og fordeling
Energieffektivisering er avgjørende for å nå målet om å fase ut fossil energi i Norge, og elektrifisering
vil være en enorm energieffektivisering i seg selv. Det er et stort potensial for energieffektivisering av
bygg i Norge. Energieffektivisering har mange store fordeler. Det gjør boliger og bygg bedre å leve i,
og det kan sikre arbeidsplasser lokalt over hele landet. Det er imidlertid vanskeligere å kontrollere at
det fører til mindre bruk av elektrisitet som deretter frigis til andre formål, og ikke til annet forbruk.
Det tar også tid å gjennomføre, både å gjøre folk kjent med løsninger, installere dem og oppgradere
den eksisterende bygningsmassen.
Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh i energieffektivisering, men regjeringen har ikke lagt frem
en plan eller foreslått tiltak, men anser kravet likevel som oppfylt selv uten virkemidler. Et sentralt
virkemiddel for å få fart i energieffektiviseringen er økt strømpris. Det er ENØK-prosjekter i industrien
som legges bort fordi strømprisen er for lav, og lav strømpris gjør ENØK-tiltak i hjemmene langt
mindre lønnsomme. Økt strømpris hos privatpersoner kan gjøres gjennom å øke den delen av
nettleien som går til ENOVA fra 1 til 2 øre /kwh. Dette gjør at husholdningene får en større pott de
kan søke om ENØK-tilskudd fra. Det vil øke strømregningene, men med et gjennomsnittlig forbruk
(16 000 KWh i 2016, ifølge SSB) vil økningen utgjøre anslagsvis 320 kroner i året. Et slikt grep kan
bidra til at flere bidrar til å kutte utslipp i egne husholdninger.
Elektrifisering gjør at forbruket av strøm skal opp, og det kan også bety at strømprisene kan gå opp.
Å satse på å energieffektivisering sørger for at alle får mulighet til å spare strøm og får bedre boliger.
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Forslag
• Opprette muligheten for å ta opp energilån til energieffektivisering tiltak og innstallering av
solkraft gjennom Husbanken som kan gis i kombinasjon med, eller uavhengig av,
Enovatilskudd. Dette må også kunne gis til sameier og borettslag som i dag ikke får støtte fra
Enova.
• Husholdninger som bruker mer enn for eksempel 15 pst. av disponibel inntekt på
energiutgifter til boligen, alternativt har en samlet inntekt under 5G, får økonomisk støtte og
energilån for å gjennomføre enøktiltak.
• Sette av øremerkede midler i områdesatsningene til energirådgivning og søknadshjelp for
boliger som er omfattet av satsingen.
• Vi vil foreslå å sette et faktisk tak på hvor høyt fastledd av nettleie en enkelt forbruker kan
betale.
• Doble avgiften som går til ENOVA fra 1 til 2 øre/ kwh. Pengene skal gå til å støtte enøk-tiltak i
husholdninger.
• Den delen av nettleien som går til Enova-fondet skal gå uavkortet til energieffektivisering av
husholdninger.
• Opprette egen tilskuddspost til ENØK-agenter i kommunene. Dette er rådgivere folk skal
kunne ringe og få besøk av for å få råd om ENØK-tiltak.
Andre bygg:
•
•

•
•

•

Eiere av næringsbygg gis et insentiv til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak gjennom
høyere avskrivningssatser dersom de gjennomfører tiltak.
Det skal opprettes en belønningsordning for kommuner og fylker som innebærer at de får
belønningsmidler etter hvor mange kWh de har spart i egen bygningsmasse og kommunale
boliger.
Staten må stille krav og sette et mål på energieffektivisering i alle statlige etater.
Starte et prøveprosjekt med støtte til håndverkere som tilbyr energieffektiviseringstiltak,
med mål om å få i gang et marked for energieffektivisering blant boligeiere som skal sette i
stand og pusse opp boligen sin.
Stille opptrappingskrav som styrer mot at alle nye bygg skal bli nullutslippsbygg.

Utbygging av ny fornybar energi
Fornybar energi slik som vindkraft og solkraft har på relativt kort tid gått fra å være umodne
teknologier til å bli de billigste og mest fleksible teknologiene for produksjon av fornybar energi.
Dette er fornybar energi som kan bygges raskt, og dermed være med på å kutte utslipp raskt.
NVE legger til grunn i sine framskrivninger at uten politiske endringer har Norge en produksjon på
totalt 174 TWh fornybar energi i 2030. Dette er altså det NVE legger til grunn med dagens
virkemidler, hvor det er en total produksjon fra vindkraft på 25 TWh i 2030.
Flytende havvind er derimot en umoden teknologi, som vil kreve store subsidier og tilskudd fra
staten for at kostnaden skal gå ned og bli lønnsom. Samtidig vil en slik satsing gi mulighet til å bygge
opp en norsk leverandørindustri. Det er også på samme vis et industrielt potensial i solkraft i Norge.
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Følgende premisser legges til grunn:
•
•

•

•

Fornybar energi er utnyttelse av våre felles ressurser, og skal derfor være under offentlig
kontroll både gjennom konsesjonssystemet og direkte eierskap.
Natur og bruk av uberørt natur skal verdsettes konkret, og gjøres til en større del av
vurderingen av utbyggingen av fornybar energi. Utbygginger som ikke forutsetter økt press
på urørt natur skal prioriteres.
Det skal bygges opp et hjemmemarked for utviklingen av fornybar energi. Når det gjelder
satsing på flytende havvind skal industriutvikling skje i den norske leverandørindustrien og
være fokusert på eksportmuligheter.
Det skal stilles krav til energieffektivisering i bygg og boliger, og alle skal få mulighet til å
være med på et skifte gjennom økte tilskudd og tilrettelegging for lån.

Felles eierskap
Fornybar energi er utnyttelse av våre felles ressurser, og bør derfor være under offentlig kontroll, og
direkte eierskap.
I dag er det ikke krav til offentlig eierskap for vindkraft eller småkraft, men det er et krav til eierskap
for såkalt stor vannkraft (over 10 MW installert effekt per anlegg). Det er en stor verdi i å disponere
arealer, og blant annet vindkraft kommer til å bli mer lønnsomt. Det bør derfor ha samme
avgrensning på eierskap som vannkraft, altså at to tredjedeler må være eid av det offentlige.
•
•

•

Vindkraft skal ha like regler for eierskap som stor vannkraft.
Strømnettet som skal koble sammen havvindparker og utgjøre infrastrukturen i Nordsjøen,
skal driftes og eies av Statnett. Statnett skal kunne etablere utvekslingskabler for å
eksportere flytende havvind.
Det skal bli en mulighet for «naboer», slik som kommuner og enkeltpersoner i geografisk
nærhet, til å kjøpe seg inn i småkraft- og vindkraft prosjekter begrenset til en viss prosent av
prosjektet.

Natur og vern
Naturvern og uberørt natur står nesten alltid i konflikt med utbygging av all form for fornybar energi.
Det er derfor viktig å finne en balanse mellom nødvendig utbygging, og belastningen på uberørt
natur, friluftsliv og hensynet til urfolksrettigheter og næringsdrift. Dette gjelder både til havs og til
lands.
I dag settes det ikke en reell verdi på uberørt natur utover det som betales til grunneiere. I grønn
skattekommisjon fra 2015 ble det foreslått en innføring av en naturavgift for bruk av urørt materiale.
De mente det er mulig å ta utgangspunkt i klassifisering av type areal og inngrep som i
arealbruksindikatoren «inngrepsfrie naturområder i Norge». Det kan ta hensyn både til tap av
biologisk mangfold og redusert rekreasjonsverdi og CO2-utslipp. Flere land har allerede innført slike
avgifter.
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Forslag:
Det skal innføres en naturavgift etter modell av forslagene i Grønn skattekommisjon. Avgiften skal gå
til staten.
•

Områder som allerede er bygget ut, og som ikke lenger er preget av å være uberørt, skal
prioriteres ved utbygging av fornybar energi gjennom konsesjonssystemet og i prioriteringer i
byråkratiet. Det må vurderes om det skal utpekes få, men særlig egnede områder for
utbygging.

Konsesjonsmyndighetene har over tid hatt en for løs holdning til vindkraftprosjekter. Ett problem er
at konsesjonen har blitt automatisk forlenget uten at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig oppdatert.
Det andre er at konsesjoner ikke følger det samme regelverket som andre inngrep. Det må derfor
strammes inn på regelverket som også må omfatte gitte konsesjoner. For å sørge for vern av natur og
areal, vil vi være mer restriktive overfor andre inngrep, for eksempel hva gjelder hytteutbygging.
Det skal ikke gis en automatisk forlengelse på konsesjonsfristen for iverksettelse uten at det
foreligger et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det må gis et absolutt sluttidspunkt for å igangsette
bygging av fornybar energi.
Terskelen for å få omgjort en konsesjon som er gitt når det kommer ny kunnskap om konsekvenser
og utvikling av prosjektet må senkes i energiloven.
•

Innføre en todelt konsesjonsprosess for all fornybar energiutbygging hvor NVE gir
anleggskonsesjon, mens miljømyndighetene skal gi tillatelse til inngrep. Utbygginger av
fornybar energi må ses i en helhet med andre utbygginger innenfor andre sektorer. En
utbygging må legge begrensninger på andre typer utbygginger for å hindre for stor
nedbygging av urørt natur.

Rammevilkårene for fornybar energi
Det er i dag subsidier for olje og gass, direkte og indirekte. For fornybar energi er det i hovedsak to
støttesystemer som er i funksjon: el-sertifikatsystemet for nye utbygginger, og opprinnelsesgarantier
for all produksjon. Det er andre muligheter for insentiver, for eksempel støttefond for å kompensere
for naturtap eller å videreføre sertifikatordninger. I Danmark har det frem til 2018 vært en ordning
for grønne fond til kommuner som blir påvirket av vindkraftutbygging.
Vannkraft:
Vi mener det ikke er aktuelt med utbygginger av ny stor vannkraft, men det er et potensial for
oppgradering og utvidelse av eksisterende anlegg. Opprusting innebærer typisk utskifting av
elektromekanisk utstyr som turbiner eller generatorer el. Utvidelser er tiltak som gjør det mulig å
utnytte mer vann, men kan også ha store konsekvenser.
Vannkraftverk betaler i dag en grunnrenteskatt fordi det å utnytte vann og fall har en stor verdi som
de som ikke skyldes de som har bygget vannkraftverkene, det er en felles ressurs som betyr at
fellesskapet skal få en stor del i. Grunnrente betales i dag for olje og vannkraft, også veldig
lønnsomme næringer. En kritikk mot skattesystemet slik det er i dag er likevel at kraftverkene betaler
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grunnrenteskatt av for mye av inntjeningen, noe som gjør at prosjekter som så vidt ville vært
lønnsomme i en annen næring ikke blir gjennomført selv om det hadde vært bra for samfunnet. De
har derfor bedt om at en større del av avkastningen må beskattes som andre næringer før man
betaler grunnrente på den eventuelle resten. . Dette vil de gjøre gjennom at det settes en høyere
skjermingsrente enn i dag og dermed gis en høyere «friinntekt». Det må også gis fradrag for
kostnadene for å sikre seg rettighetene som er nødvendig for å bygge ut Dette vil innebære at staten
får mindre i skatt fra vannkraftverkene enn i dag. En økning av friinntektsgrensen til 7 % kan bety et
tap for det offentlige på 1,5 mrd. kroner, men det kan også sørge for at det som i dag er marginale
prosjekter som ikke er lønnsomme på grunn av skatteregimet kan bygges ut For å unngå å gi en
skattelettelse også til det som er normal drift er det mulig å justere opp satsen på den delen av
avkastningen det skal betales grunnrente av slik at staten ikke får mindre penger i skatteinntekter,
eller øke skjermingsfradraget gradvis for å vurdere effekten a underveis.
Forslag:
• Det er et mål at det opprustes vannkraftverk tilsvarende en produksjonsøkning på 2,5 TWh
innen 2030 og at dette stimuleres til også gjennom eierstyring.
• Det gjøres en gradvis økning i skjermingsfradraget, samtidig som det utredes hvor mye
investeringer en slik økning i seg selv vil utløse. Fradragsgrunnlaget må vurderes utvidet til å
omfatte alle nødvendige kostnader, i tråd med innspill fra bl.a. Energi Norge
• Nedre grense for å betale grunnrenteskatt senkes fra dagens 10 000 kVA til 1500 kVA, i tråd
med utvalgets forslag inkludert forslag til overgangsordning. Dette vil føre til økt
kraftproduksjon og skatteinntekter siden det ikke lønner seg å nedjustere produksjonen for å
komme under grensa.

Vindkraft:
Vindkraft har per i dag ikke vært underlagt de særskilte eierbegrensningene som vannkraft, eller
grunnrentebeskatningen som vannkraft. Det skyldes at det til nå ikke har vært en særlig grunnrente å
høste. Dette kan fort endre seg, og bør avklares.
Forslag:
• Utrede grunnrentebeskatning på vindkraft, og innføre dette så snart bransjen begynner å
høste grunnrente.
Solkraft:
Solkraft kan være desentralisert energi som ikke tar areal, alle kan investere i et eget anlegg, og det
gir billigere strøm. Det er i dag en rekke byråkratiske begrensninger som hindrer en stor
solcelleutbygging. Solkraft i større skala vil beslaglegge større områder og kunne gi noen av de
samme konfliktene som vi ser med vindkraft og vannkraft.
Det skal bygges minst 3 TWh solkraft innen 2030.
•

Innføre et system for effekttariffer som ikke hemmer etablering av solkraft.
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•
•

Endre plusskundeordningen slik at det blir mulig for borettslag og sameier å benytte seg av
solkraft for å forsyne husholdninger, og enklere å få mellomstore anlegg på nett.
Ha en opptrappingsplan for tilskudd til solkraft for borettslag, sameier og enkeltpersoner.
Dette må ses i sammenheng med forslagene til finansiering av generelle ENØK-tiltak som vil
være overlappende.
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8. Arbeidsliv og kompetanse som ivaretar klima
NB: Dette kapitlet er utarbeidet før koronakrisen. Vi tar derfor gjerne mot innspill som aktualiserer
de politiske forslaget, i lys av koronasituasjonen.
Hele det norske samfunn skal være utslippsfri senest i 2050. Det har et samlet Storting forpliktet seg
til. Det er nødvendig å kutte 60 % av utslippene innen 2030, både for å sikre en trygg omstilling for
norske arbeidsplasser og klare å møte den faren for samfunnet som klimaendringene utgjør.
Vi har en enorm utfordring foran oss, som vil påvirke hvilken arbeidskraft, kompetanse og industri
som vil være styrende i det norske arbeidsliv. Norge må ta stilling til om endringene skal være styrt
og kontrollert over tid eller komme raskt og være styrt av internasjonale forhold. I 2015 var om lag
195 000 sysselsatt i petroleumsrelaterte næringer, og i 2017 var omtrent 139 000 sysselsatt i
petroleumsrelatert aktivitet. Omtrent 80 % av disse arbeidstakerne jobber i leverandørindustrien,
som i hovedsak kan levere til annen industri.
Grønn omstilling er bare en av flere store endringer norsk arbeidsliv står overfor de neste tiårene. Vi
forventer også en kommende bemanningskrise i helsesektoren på grunn av en aldrende befolkning.
Vi vet at økt automatisering og internasjonalisering vil påvirke hele arbeidslivet.
Den norske modellen for arbeidslivet har vært preget av et nært samarbeid mellom myndighetene og
partene i arbeidslivet, kort avstand mellom arbeidere og arbeidsgivere, og at arbeidstakernes
organisasjoner er representert i all lønnsfastsetting, omstilling og endring. Dette har vært den norske
modellen. Det vi ser er at dette er under press, og den politiske kampen de siste årene har vært
handlet om å unngå uthuling i stedet for å styrke den. I en omstillingstid for å oppnå klimamålene er
det avgjørende at den norske modellen styrkes, ikke svekkes slik vi ser det i dag. En forsterket norsk
modell er både en forutsetning for å lykkes med en grønn omstilling, fordi omstillingen må skje på
folks flests premisser for å lykkes.
Målet er at alle skal ha tilgang til faste og lærende jobber, et organisert arbeidsliv med sterke og
ansvarlige parter og en koordinert lønnsdannelse i alle sektorer. Partene må være motor i
omstillingen. Kompetansehevingstiltak innenfor arbeidslivet må skje i tett dialog med partene i
arbeidslivet og behovene på arbeidsplassene.
Mange arbeidsplasser er i endring. En styrt omstilling fra petroleumsalderen fordrer en ambisiøs og
planmessig omstilling for arbeidsplasser, kompetanse og teknologi for de neste årene. Ikke minst vil
en styrt omstilling være viktig for ikke å miste verdifull kompetanse som vi er avhengig av. En Grønn
ny deal fordrer omfattende omstilling av både arbeidsliv og utdanningssystem. Økt automatisering,
en aldrende befolkning, internasjonalisering og klimakrisen vi står midt oppi, har innvirkning på hele
arbeidsmarkedet.
Derfor er det nødvendig med en plan for en omstilling av arbeidsplasser, kompetanse og teknologi
som gir et felles svar på disse utfordringene. I dag er vi ikke i nærheten av å ha de nødvendige
systemene eller storskala-løsningene som kreves for å møte de store kompetanseutfordringene.
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Vi foreslår et kompetanseløft for alle sektorer.
Kompetanseutfordringer knyttet til grønt skifte, digitalisering eller helse og omsorg krever følgende:
•
•
•

Utdanningsmuligheter for de som er i arbeidslivet,
Skoleringsmuligheter for de som står utenfor arbeidslivet,
En reform for å styrke utdanningssystemene slik de er i dag.

Vi tar utgangspunkt i spesielt følgende utfordringer
Flere må fullføre videregående opplæring. Over 500 000 personer i Norge har ikke fullført
videregående opplæring. I tillegg er det mange som står uten jobb som kan og vil delta i arbeidslivet.
Det er helt nødvendig å gjøre grep som i større grad sikrer at flere kan delta i arbeidslivet, også de
som har nedsatt arbeidsevne. I tillegg må det legges til rette for at voksne uten fullført videregående
opplæring får mulighet til å fullføre videregående skole. Da må vi i større grad se på rammene og
vilkårene for voksenopplæringen.
Vi trenger flere med fag- og yrkesopplæring. SSBs framskrivninger viser mangel på arbeidskraft med
fag- og yrkesopplæring i ulike håndverksfag. Ifølge NHOs eget kompetansebrometer3 melder
bedriftene om et stort behov for fagbrevkompetanse innen tekniske fag. I offentlig sektor vet vi at vi
har stort behov for fagutdannede innen helse og omsorg. Skal vi evne å bygge ny grønn industri og
næring og møte behovene i velferdsstaten kreves en satsing på fag- og yrkesopplæring.
Automatisering og digitalisering vil endre arbeidslivet med en fart vi aldri før har sett maken til de
neste årene. Ifølge OECD vil rundt 850 000 norske jobber bli radikalt endret på grunn av ny
teknologi.i Vi må på en helt annen måte enn tidligere legge til rette for at folk som er i arbeid kan få
ny og oppdatert kompetanse mens de er i arbeid. Læring må bli en naturlig del av det å være i jobb,
og læringen må bli livslang.
Kompetanseløft som treffer. Det er spesielt de med lengre utdanning som tar mest etter- og
videreutdanning. Innen bransjer med tradisjonelt yrkesfaglig utdanning er det gjennomgående
motsatt. Dette er ofte bransjer som er mest sårbar for endringer i krav til kompetanse. Mulighetene
for kompetansepåfyll må derfor rettes inn slik at de som har størst behov får mulighet til å få den
kompetansen de har behov for.
Desentralisert og mangfoldig utdanningstilbud: Akademisk utdanning kjennetegnes fortsatt av at
utdanningstilbudet er konsentrert til større byer, og sentraliseringen har blitt sterkere etter
universitetsreformen. Skal flere kunne benytte seg at etter- og videreutdanning fra det offentlige
mens de er i arbeid må dette tilbys i større grad der folk jobber og bor.
Hvordan får vi flere til å delta i arbeid: En måte å få flere i arbeid er å gradvis innføre 6-timersdag
med full lønnskompensasjon. Det kan gjøres gjennom langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid. SV
vil gjennomføre 6-timers dag for å få økt deltakelse, få ned sykefravær og flere i jobb.
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Gratisprinsippet må fortsatt stå sterkt: Det innebærer at vi må sikre lik rett til utdanning. En av
utfordringene for en kompetansereform er at private kan ende opp med å ta over hele videre- og
etterutdanningstilbudet. Derfor er det viktig at det offentlige har en helt sentral plass i reformen. For
å sikre lik rett til utdanning må det tas høyde for at noen har mindre tilgang til viktig etter- og
videreutdanning enn andre.

Forutsetninger for en grønn omstilling
Partene må være motor i omstillingen. Det er partene i arbeidslivet som vet hvor skoen trykker. Et
regulert og organisert arbeidsliv helt nødvendig i møte med store omveltninger. Norsk arbeidsliv er
under sterkt press fra flere hold. Økt grad av innleie preger deler av arbeidslivet. Oppslutningen om
det organiserte arbeidslivet gjennom medlemskap i fagforeninger faller i Norge. Midlertidighet,
innleie og sosial dumping er et betydelig innslag i flere bransjer. Samlet setter dette den norske
modellen under press og kan ikke lenger tas for gitt.
En kompetansereform for framtida må bygge på trepartssamarbeidet og det organiserte arbeidslivet.
Ansettelsesmodeller basert på innleie, stimulerer til kortsiktighet, dårlig kvalitet og en flyktig
arbeidsstokk. Et trygt fundament for arbeidstakere er avgjørende for å få til nødvendig omstilling i
arbeidslivet. Uten faste og trygge jobber vet vi at arbeidstakeres rettigheter blir uthulet og det gjør
det vanskelig å satse på kompetanse.
Mulighet for kompetansepåfyll er skjevt fordelt. En risiko i omstillingen vi står overfor er at
nødvendig etter- og videreutdanning ikke blir benyttet av de som trenger det. Det er en fare for at
arbeidstakere som har høy lønn og fleksible arbeidssituasjoner benytter seg av slike muligheter,
mens de men lavere lønn og mindre fleksibilitet ikke får benyttet seg av tilbudene. Vi vet at
arbeidstakere med lav formell utdanning deltar mindre både i formell og ikke-formell opplæring og
får sjeldnere finansiell støtte fra arbeidsgiver til dette. Midlertidig ansatte og arbeidstakere på kort
deltidskontrakt deltar mindre i kurs og annen opplæring enn fast ansatte og heltidsansatte. Også små
stillingsbrøker viser seg å være vanskelig å kombinere med nødvendig kompetansepåfyll.
Private tilbydere kan ikke være fundamentet i omstillingen. Når behovet for omstilling øker og
behovet for kompetanse endres er det også behov for at noen kan tilby disse kursene. Dersom ikke
det blir satt rammer for hvem som kan drive kompetansehevingen vil det raskt etableres mange små
og private aktører som tilbydere. For å bevare yrkesrelevans, kvalitet og erfaring er det viktig at
offentlige aktører, i samarbeid med partene på alle nivåer er de som står for kompetansen.
Mange står utenfor arbeidslivet. Det er mange som står utenfor arbeidslivet og har sin inntekt fra
ulike velferdsytelser samtidig som det etterlyses arbeidskraft framover. Per 1.12.2019 var det 725
000 personer i yrkesaktiv alder som mottok en eller annen form for ytelse fra velferdsstaten..
Det er med andre ord en betydelig arbeidskraftreserve i befolkningen som står ganske langt fra
arbeidsmarkedet
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En storstilt omstilling forutsetter følgende:
•

•

•

•
•

•

Retten til fast jobb må styrkes. Et godt regulert og organisert arbeidsliv er helt nødvendig i
møte med store omveltninger. Økt grad av innleie preger deler av arbeidslivet og bidrar til at
arbeiderne får mindre makt. Derfor vil vi reversere endringene i arbeidsmiljøloven som
Solberg-regjeringen har innført.
Sikre gode og anstendige arbeids- og lønnsvilkår for alle arbeidstakere. Reversere endringene
i arbeidsmiljøloven under høyresidens regjeringer, og stille krav til norske lønns- og
arbeidsvilkår på norsk sokkel og farvann
En solid organisasjonsgrad blant både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi må øke
organisasjonsgraden, stille krav til tariff ved offentlige anskaffelser og høyne
fagforeningsfradraget.
Allmengjøring må brukes aktivt som verktøy mot sosial dumping, blant annet ved å snu
bevisbyrden.
Et mer inkluderende arbeidsliv med plass til flere av de som i dag står utenfor. Mange av
disse kan ikke arbeide på grunn av sykdom eller uførhet, mens andre har mulighet til å delta
helt eller delvis i arbeidslivet. Det er en betydelig arbeidskraftreserve i befolkningen som står
ganske langt fra arbeidsmarkedet. Se tiltak nedenfor.
Sikre fortsatt representasjon av arbeidstakere på alle nivå.

Hvor kommer vi til å mangle arbeidskraft fremover?
SSBs fremskrivninger viser fremtidig mangel på arbeidskraft med fag- og yrkesopplæring innen
håndverksfag (samlet) og helsefag. Den største sysselsettingsgruppen som inngår i helsefag er
helsefagarbeidere. Men vi vil også mangle utdannede innen pleie- og omsorgsfag på bachelornivå.
Sykepleiere og vernepleiere inngår i denne gruppen. Bemanningsproblemene i norsk helsevesen de
siste ti årene ville vært betydelig større uten tilgangen på utenlandsk arbeidskraft.
Bemanningskrisen i helsesektoren
SSB har regnet seg fram til at vi kommer til å mangle 27 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere
i 2035 om vi ikke drastisk legger om utdanningstakten. Riksrevisjonen finner i rapporten
«Bemanningsutfordringer i helseforetakene» at sykehusene hverken har oversikt over dagens
kompetanse, eller en plan for å løse utfordringene. Riksrevisjonen peker særlig på at sykehusene:
•
•
•

Sliter med å rekruttere helsearbeidere, og har ingen plan for hvordan
Sliter med å beholde helsearbeidere
To tredjedeler av sykepleiere og jordmødre jobber deltid

Vi mangler folk med fag- og yrkesopplæring i ulike håndverksfag
SSBs fremskrivninger viser mangel på arbeidskraft med fag- og yrkesopplæring i ulike håndverksfag.
Det er forventet en tydelig nedgang i denne arbeidsstyrken, mens etterspørselen er forventet å øke.
Å erstatte denne typen arbeidskraft med personer med universitets- og høyskoleutdanning kan være
vanskelig. Denne ubalansen gir grunn til bekymring ifølge Kompetansebehovsutvalget. Med forventet
avtagende arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, kan mangelen på arbeidskraft med videregående fag-
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og yrkesopplæring bli større enn tidligere antatt. Lavere arbeidsinnvandring fra Øst-Europa kan
imidlertid tenkes å virke positivt på rekrutteringen til fag- og yrkesopplæringen i Norge.
Kommunene trenger flere folk:
KS har beregnet årsverks- og rekrutteringsbehovet i kommunesektoren frem mot 2028.
Beregningene er gjort ved bruk av KS’ rekrutteringsmodell, og data i modellen er hentet fra KS’ PAIregister, samt en befolkningsprognose fra SSB (Stort behov for nye medarbeidere fremover, KS). Skal
kommunesektoren kunne tilby samme nivå på tjenestene den nærmeste tiårsperioden, viser
anslagene at antall årsverk må øke med om lag 40 000, eller 10,5 prosent, frem mot 2028.
Automatisering og digitalisering
I årene fremover blir det færre jobber innen rutinemessige oppgaver som kan løses gjennom
digitalisering og automatisering. Ny teknologi og høy omstillingstakt kan føre til raskere forvitring av
eksisterende kompetanse. Dette tilsier økt behov for læring gjennom opplæring og utdanning.
Betydningen av den teknologiske utviklingen for kompetansebehovene i fremtiden vil avhenge av
politisk vilje til å handle. Automatisering fjerner ikke bare yrker, men endrer også yrker, og kan skape
nye yrker.
Varehandelen
Målt i antall årsverk er varehandelen den klart største kommersielle næringen i Norge. I 2018
sysselsatte varehandelen mer enn 376 000 personer, som utgjorde henholdsvis 13 prosent av samlet
sysselsetting i Norge og 12 prosent av samlede årsverk. Til sammenligningen utgjør all sysselsetting i
industri, petroleumsutvinning og tilhørende tjenester, landbruk, fiske og oppdrett til sammen 13
prosent av alle årsverk. Analyser beregner at så mye som 30 000 arbeidsplasser kan forsvinne i
varehandelen fram mot 2030. I dag er ikke utdanningstilbudet godt nok for ansatte i varehandelen.
Det må på plass kortere og mer fleksible utdanningsløp, i tråd med arbeidslivets behov. Det må
satses på fagskolene i langt større grad enn i dag
Kompetansereform i en Grønn ny deal
I fremtiden vil flere oppgaver vil kunne samkjøres og integreres og kanskje må flere ansatte håndtere
flere deler av virksomheten enn i dag. For å gjøre dette mulig, må arbeidstakere i alle aldre
oppdatere kompetansen sin. En viktig del av fremtidens læring handler om opplæring på
arbeidsplassen.
Etter- og videreutdanning er ikke noe nytt, det er også i dag slik at mange arbeidstakere gjennom et
langt yrkesliv har behov for å etterfylle kompetansen. En stor omstilling vil kreve mer av dette. Det vil
være behov for fortløpende kompetanseutvikling i ulike sektorer. Eksempler på det kan være
installering av ladeinfrastruktur for elektrisk biler og båter, bruk av droner i vedlikehold av kraftnettet
eller installering av nye, smarte strømstyringssystemer.
Utdanningstilbudet må være relevant for et arbeidsliv som vi i dag bare aner konturene av.
Utdanningsinstitusjonene må tilby korte og relevante moduler som kan kombineres med jobb. Ikkeformell kompetanse må ha god nok kvalitet, slik at kompetansen er overførbar i arbeidslivet. På
andre siden vil etterspørsel etter læring bli mer omfattende. Arbeidstakere må lære gjennom hele
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arbeidslivet, og arbeidsgivere må investere mer i kompetanse. For å få til alt dette, trengs en ny
politikk for finansiering, tilrettelegging og utvikling av kompetansetilbud. Det trengs en kraftfull
reform for etter- og videreutdanning, en kompetansereform.
En kompetansereform må ligge tett opp til behovet i arbeidslivet. Partene i arbeidslivet må ha
hånden på rattet. Reformen må gjelde i videregående skoler, fagskolene og universitets- og
høgskolene. De ansatte må tas ut av arbeidet så lenge det er nødvendig. Utdanningstilbudene må
utvikles slik at de blir arbeidsrelevante og mest mulig effektive å gjennomføre. Terskelen for
gjennomføring skal være lav, men samtidig må kvaliteten på tilbudene være høy.

Forslag til kompetansereform
•

•

•

•
•

•

Etablere trepartssamarbeid for kompetanse som strekker seg over ulike sektorer og
bransjer. Både offentlig og privat sektor må omfattes av reformen. Inngå trepartssamarbeid
hvor det etableres fond eller ordninger til å finansiere etter- og videreutdanning. Partene i
arbeidslivet styrer ordningen og setter premissene for bruken. Midlene skal også dekke inn
for tapt arbeidsfortjeneste ved kursdeltakelse. Trepartssamarbeidet inngås først i de sektorer
hvor kompetanseutfordringen er størst og/eller der andelen som tar utdanning er lavest.
Utvelgelsen og prioriteringen må baseres på en avtale mellom stat, arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjonene. På sikt skal hele arbeidslivet omfattes. Fondet skal finansieres
halvt gjennom tariffoppgjøret, og halvt gjennom midler fra staten hvor staten skal ha
forsterket andel til arbeidstakere under medianinntekten. Totalkostnaden for reformen kan
være på om lag 1,5 mrd. i året etter en innfasing og opptrapping.
Etablere nasjonal jobbgaranti i det grønne skiftet, en klimajobbgaranti. Vi trenger alle
hoder og hender de neste tiårene skal vi lykkes med omstilling. Innføre en garanti om å få
relevant arbeid for alle tilpasset arbeidsevne til utvalgte grupper. Garantien skal også gjelde
de med delvis arbeidsevne og delvis trygdeytelse.
Nasjonal dugnad for praktisk utdanning. Styrke fagutdanningene og lærlingeordningen.
Fagskolene må styrkes: LO krever 100 000 fagskoleplasser innen 2030. Dersom vi skal nå
dette målet, må det etableres en opptrappingsplan for fagskoleplasser. I dag er det ca. 16
000 fagskoleplasser i Norge. Prisen for å nå målet er 4,2 mrd i løpet av en 10-årsperiode.
Til diskusjon er et alternativt mål: 10 % av arbeidsstyrken skal ha en fagskoleutdanning
innen 2030 for å oppfylle kravene til næringslivet i dag
Utdanning for alle i hele landet. Alle utdanningstilbud som i dag tilbys ved landets
akademiske utdanningsinstitusjoner skal tilbys desentralisert innen 2025. Slik vil folks
livssituasjon ikke komme i veien for muligheten til å ta nødvendig utdanning. Fylkenes ulike
studiesentre og høyskolesentre skal være sentrale byggesteiner i dette arbeidet hvor
universitetenes og høyskolenes tilbud skal spres utover landet, enten fysisk eller digitalt. Det
skal bli lønnsom for utdaninngssituasjonen å tilby kurs nært folk.
Kompetansekonto: Bedriften eller den offentlige arbeidsplassen forplikter arbeidsgiver seg
til å sette av et visst beløp som øremerkes til kompetanseheving eller klimatiltak. Beløpet kan
knyttes til prosent av omsetning eller andre mål. Midlene på «kompetansekontoen» kan kun
benyttes til klimatiltak eller kompetansetiltak. En slik ordning vil trekke veksler på det som i
dag kalles «skogfond» i skognæringen som forvaltes av Landbruksdirektoratet.
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•

Flere må få fullføre videregående skole. Rett til ett år med tilrettelagt grunnskoleopplæring
på en videregående skole for dem som ikke har fullført grunnskoleopplæringen. Det må også
gis mulighet for en ny sjanse for dem som har fullført videregående opplæring uten å bestå.
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9. Sirkulær økonomi for fremtida
Dagens situasjon – den lineære økonomien
I dag lever vi i en lineær økonomi. Vi henter ut jordens mineraler, metaller, biomasse og fossile
brennstoff, omgjør de til produkter som selges til konsumenter, som før eller siden kaster de. Kun ni
prosent av verdens ressurser blir gjenbrukt. 91 prosent av råmaterialene vi henter ut av naturen, blir
ikke sirkulert tilbake i økonomien når vi er ferdige med dem, men ender opp som ulike former for
avfall. Byggesteiner for liv på jorda er karbon, oksygen, vann, nitrogen og fosfor, som fornyes i
naturlige kretsløp. Industriell aktivitet har brutt ned disse naturlige syklusene, tømt jorden for
ressurser og dumpet for mye avfall tilbake i naturen. Olje hentes opp fra under bakken, brennes og
klimagasser tømmes ut i atmosfæren. Nitrogen og fosfor gjøres om til gjødsel, og avfallsstoffene
havner i innsjøer og i havet. Vi ødelegger store landområder med påfølgende enorme konsekvenser
for økosystemer og dyreliv for å utvinne metaller og mineraler som vi pakker inn i produkter som
selges til konsumenter, som etter kortvarig bruk kaster dem rett på fyllingen, med giftige stoffer som
lekker ut i jorda, vannet og luften.
Det går med hele 1400 liter vann for å lage én t-skjorte av bomull. Masseproduksjonen får også
konsekvenser for tekstilarbeiderne i land som Bangladesh, som ofte jobber under svært dårlige
forhold for å produsere ekstremt billige klær til vestlige markeder. I 2015 var CO2- utslippet fra
tekstilproduksjon høyere enn de totale utslippene fra alle internasjonale flyreiser og shipping
kombinert, og er dermed et godt eksempel på konsekvensene av den lineære økonomien der rovdrift
på mennesker og natur har blitt satt i system. Prisene på klær er halvert siden 1995.
Tekstiler er bare ett eksempel: I Norge produserer vi generelt ekstremt mye avfall. Fra 2012 til 2017
økte de samlede årlige avfallsmengdene med 1,3 millioner tonn. Vi kaster nå 11,7 millioner tonn
avfall i året. Det tilsvarer en økning på 12 prosent i samme periode. Hver nordmann kaster i
gjennomsnitt 748 kilo husholdningsavfall hvert år (2017). Det er 261 kilo mer enn gjennomsnittet i
EU. Norge er også det landet i Europa som kaster mest elektronisk og elektrisk avfall per person. Hvis
alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge, ville vi
trenge 3,4 jordkloder. Hovedårsaken er at vi er et rikt land, og det eksisterer en sterk sammenheng
mellom innbyggernes inntekter og materielt forbruk. Globalt ser vi at befolkningsvekst og økonomisk
vekst driver ressursbehov og økende forbruk. Innen 2025 skal 1,8 milliarder flere mennesker bli en
del av den globale forbrukerklassen, og dermed eskalere det lineære ressursforbruket. Den totale
ressursetterspørselen er forventet å doble seg frem til 2050.
Det private globale forbruket står for omtrent 60 prosent av klimagassutslippene i verden. Å endre
forbruket i en sirkulær retning vil derfor resultere i enorme klimakutt.
Fremtiden – den sirkulære økonomien
Det grønne skiftet forutsetter derfor at hele økonomien utvikler seg fra en det lineære til det
sirkulære. Det er ikke bare fornybare energikilder som er viktig, det er også viktig med fornybare
innsatsfaktorer i produksjon og fornybare forbruksvarer. Det er dette den sirkulære økonomien
handler om. Det er en økonomi uten avfall, der alt avfall er en framtidig ressurs. Målet er å gjøre oss
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stadig mindre avhengige av å hente ut ressurser fra naturen og i stedet finne måter å beholde de
materialene vi har i sirkulasjon. Sirkulærøkonomien er en ny måte å designe, produsere og bruke
varer og tjenester på innenfor planetens tåleevne. Systemendringen må involvere alle og alt;
næringsliv, myndigheter, individer, familier, byer, produkter og arbeidsplassene våre.
Målet er en økonomi med minst mulig bruk av ikke-fornybare råmaterialer fra naturen og helt uten
avfall. For industrien betyr det å erstatte primære råvarer med resirkulert materiale. Primær råvare
er råvare som er framstilt av jomfruelige innsatsfaktorer, mens sekundær råvare er råvare framstilt
fra avfall som er materialgjenvunnet. Også forbruket av varer må endres. Forbruksvarer må vare
lengre og kunne repareres, i stedet for å kjøpe nytt. Vi må også dele flere saker og ting som vi ikke
trenger å eie selv, for å bruke ressurser på en mer effektiv måte. Hvorfor skal alle kjøpe hver sin nye
bil, hvis man heller kan dele på færre antall el-bilder i et bilkollektiv?
For å utvikle en sirkulær økonomi må vi derfor:
•
•
•
•
•

Redusere bruken av ikke-fornybare naturressurser.
Redusere materielt forbruk og oppretthold verdien på råvarer og materialer så lenge som
mulig.
Designe produkter uten skadelige komponenter og giftstoffer, med lang levetid som kan
repareres.
Dele varer og gjenstander som vi ikke trenger å eie å selv for å bruke ressurser mer effektivt.
Gjør avfall om til en ressurs.

Etter prinsippet om en perfekt sirkulær økonomi hvor et materiale eller produkts verdi opprettholdes
hele tiden, kan man ordne spekteret av sirkulær økonomi i et hierarki:
•
•
•

•

•

Avfallsforebygging: Her finner vi vedlikehold, reparasjon og deling. Den enkleste måten å
lykkes med avfallsforebygging er å redusere forbruket.
Ombruk: Dette inkluderer restaurering, oppussing, redesign, brukthandel og bytting. Dette
er løsninger som opprettholder verdien av materialene så lenge som mulig.
Materialgjenvinning: Dette er for eksempel når brukte metaller smeltes om og brukes til å
lage nye produkter, eller plast smeltes om og blir til nye plastprodukter. Dette er ofte relativt
energikrevende prosesser, og for de fleste materialer forringes kvaliteten i prosessen. Disse
prosessene er viktige deler av sirkulærøkonomien, men havner lenger ned i hierarkiet fordi
de ikke opprettholder verdien av materialene.
Energiutnyttelse: Materialer som bioavfall og industriavfall brennes og skaper ny energi som
kan utnyttes. Dette er også en del av sirkulærøkonomien, men fordi materialenes verdi taper
seg i prosessen, havner det nesten nederst i hierarkiet.
Deponering og avfallsforbrenning: Der energien ikke blir utnyttet, dette er ikke en del av
sirkulærøkonomien, og må derfor gjøres så liten som mulig.

En god sirkulærøkonomisk politikk vil derfor strebe å holde seg så langt oppe i hierarkiet som mulig.
Norge er i dag gode på resirkulering og energiforbrenning, men dette er i ytterkantene av hva som
kan kalles sirkulær økonomi.
76

Gjenbruk og sambruk
SVs satsning på sirkulær økonomi handler om en kraftig satsing på vedlikehold, reparasjon, lengre
varighet, restaurasjon, deling og bytting langs to akser: Gjenbruk¸ å bruke ressurser lengre og om
igjen. Sambruk, å dele mer på varer og gjenstander gjennom sameie og delingstjenester. SVs
bærekraftige omstilling av forbruket vårt vil bety en reduksjon i det materielle forbruket gjennom
både å minske behovet for å kjøpe nye ting, og gjennom å dele flere ting mellom oss. For å lykkes
med omstillingen holder det ikke med oppfordringer på individnivå, det trengs politiske løsninger og
systemendringer som endrer rammene for vårt forbruk.

Gjenbruk og reparasjonsrevolusjonen
Det viktigste grepet vi kan gjøre for å få ned forbruket og holde produkter i sirkulasjon er å
vedlikeholde og reparere produktene vår slik at produktet ikke mister sin bruksverdi. På denne
måten trenger vi ikke å kjøpe nye ting som medfører nye utslipp og miljømessige konsekvenser.
Klarer vi dette vil etterspørselen gå ned, og økonomien vil på sikt endre seg. Da må vi sørge for at
denne endringen går i en sirkulær retning. Dette kan vi gjøre gjennom politiske tiltak.
Reparasjons- og vedlikeholdsrevolusjonen avhenger av to endringer som må på plass. For det første
må vi ha tilgang på ressurser og kunnskapen/kompetansen/evnene som skal til for å kunne reparere
ulike produkter. Enten må vi inneha dette selv, eller så må dette være en tilgjengelig tjeneste. For det
andre, så må alle produkter designes og produseres på en slik måte at det er lettest mulig å reparere.
Ting vi kan kjøpe må rett og slett kunne repareres – slik er det hovedsakelig ikke i dag.
For at reparasjonsrevolusjonen skal kunne nå det omfanget som må til for å bli normalen, må det
kunne skaleres kraftig opp. Selvfølgelig er det viktig at den enkelte forbruker settes i stand til å kunne
reparere selv. Men av praktiske grunner og ikke minst på grunn av at store deler av produktmassen
er basert på teknologi som krever spesiell kompetanse, trenger vi å bygge opp en solid
reparasjonsnæring. For å få til dette trenger vi å satse på ny kompetanse og arbeidskraft.
Et eksempel er de mange mobilreparatørene som har etablert seg de siste årene. Hvis alle europeere
beholder mobilen ett år lenger, kan vi spare CO₂-utslipp tilsvarende det én million fossilbiler slipper
ut i året, viser ny rapport. Derfor ønsker SV nye fagbrev for mobilreparatør og annen elektronikk.
Skal dette ha ønsket effekt må produktene midlertid være reparerbare og holdbare. Dagens lineære
økonomi er rigget slik at produsenter og forhandlere tjener penger på å selge mest mulig. Derfor
lønner det seg ikke for dem å designe og produsere produkter som enkelt kan repareres, og
reservedeler er vanskelig å få tak i – spesielt fra uavhengige leverandører. Faktisk så er det en
utstrakt bevisst strategi fra produsenter å gjøre det vanskeligst mulig å reparere.
Det massive inntoget av digitale ‘smart’-produkter hvor mykvare er en essensiell del er et godt
eksempel på dette problemet. Det er helt vanlig at programvaren setter sperrer for gjennomføring av
reparasjon og vedlikehold, og som gjør det for kostbart sett opp mot å kjøpe nytt. Et eksempel på
dette er hvordan nye versjoner av operativsystemet iOS hindrer batteribytter med originalt batteri
på iPhone fra andre enn Apple selv.
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Tiltak:
• Endre forbrukerkjøpsloven gjennom å utvide reklamasjonsfristen ved at den kobles til en
obligatorisk merking av antatt levetid på produktet, samtidig som gjeldende reklamasjonsrett
på to år fra kjøpsøyeblikket fungerer som en nedre grense.
• Lovfeste en rett til reparasjon for forbrukeren og plikt til reparasjon for forhandlere og/eller
leverandører.
• Sikre at krav til holdbarhet, tilgang til reservedeler og sirkulært design innarbeides i
forbrukerkjøpsloven.
• Utrede hvordan EUs økodesigndirektiv kan brukes enda bedre for å bidra til lengre
holdbarhet og bedre reparasjonsmuligheter, spesielt for produkter som produseres i stort
volum, som smarttelefoner og PC-er.
• Utvide produsentansvaret slik at det gis insentiver til lengst mulig levetid for produktene,
størst mulig grad av ombruk og egenhet for materialgjenvinning, og til å redusere innholdet
av helse- og miljøfarlige forbindelser i produktene.
• Utrede fordeler og ulemper ved å fjerne eller redusere moms på reparasjon og utleie
• Innføre merkeordninger for produkters levetid og reparerbarhet.
• Ny merkeordning for klær som standardiserer informasjon til forbruker om tekstiler og
kvalitet med hensyn til forventet brukstid, slitasje og holdbarhet.
• Opprette nye fagbrevutdanninger for reparatøryrker som for eksempel skomaker, skredder,
reparatør av klær, telefon- og annen elektronikk og hvitevarer.
• Endre brukthandelloven gjennom å fjerne betingelsen om løyve fra politiet for å drive med
bruktsalg.

Sambruk
Tingene og varene vi bruker må ikke bare brukes lengre, repareres mer, og bruker om igjen. Vi må
også dele mer på det vi ikke trenger å eie selv, og eie flere ting sammen i stedet for å eie ting hver for
oss. Vi sparer ressurser og reduserer utslipp dersom vi deler mer på tingene vi har i stedet for å kjøpe
nytt. Alle trenger ikke å ha hver sin nye drill i boden, det kan holde å kunne låne en drill når det
trengs. Alle trenger ikke sin egen bil som står ubrukt mesteparten av døgnet, vi kan heller ha være
med i et bilkollektiv. Derfor er også mer sambruk en viktig del av en bærekraftig omstilling av
forbruket vårt.
På venstresiden og i landet har vi en lang tradisjon for samvirkemodellen, som handler om at
deltakerne i en økonomisk organisasjon eier den sammen. Dette gjelder både på forbrukerområdet
og i bedrifter. Delingsøkonomi er derfor noe vi har hatt lenge. Nå er tiden inne for å videreutvikle
sameiet for å bidra til et bærekraftig forbruk.
Samtidig har nye teknologiske plattformer åpnet for en ny form for delingsøkonomi som heller kan
kalles plattformøkonomi. Disse plattformene eller formidlingstjenestene, som Uber, er gjerne ikke
eid av forbrukerne eller deltakerne, men er derimot kapitaleid og er drevet for-profit for eierne. De
er altså ikke sameier. Det er disse tjenestene som særlig har åpnet for mer løsarbeid. Derfor er SVs
tiltak for mer sambruk rettet mot sameie og andre delingstjenester eid av deltakerne selv eller det
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offentlige særlig. Videre er det viktig med regulering og anstendige lønns- og arbeidsforhold når det
gjelder private delingstjenester, men dette notatet tar altså for seg andre former for sambruk.
Delingstjenester og sameier må i stor grad vokse frem nedenifra for å fungere godt. Det finnes
allerede en samvirkelov som regulerer denne formen for deling, derfor er ikke regelverk først og
fremst og utfordringen. Politikkens oppgave er heller å gi andre insentiver for å delta i sameier og
gjøre det enklere å starte og drive sambruk. Det offentlige bør for eksempel bidra ved
oppstartskostnadene til for eksempel å kjøpe biler eller andre varer som skal inngå i felleseie, slik at
sameiene etter hvert kan betale tilbake når flere deltakere kommer til i sameiet. Det kan også
innføres belønningsordninger gjennom skattefradrag for å delta i sameier. I tillegg bør det offentlige
opprette delingstjenester på vegne av innbyggerne, gjerne lokalt. Etter modell fra bibliotek og
bysykkeltilbud bør kommunene opprette andre utlånsordninger, for ting som verktøy.
Tiltak:
• Det offentlige bidrar med oppstartskapital for sameier, både gjennom gunstige lån hvor
sameiene kan betale tilbake ettersom deltakere kjøper seg inn i sameiet og egne
tilskuddsordninger.
• Virkemiddelapparatet i for eksempel Innovasjon Norge skal innrettes for å belønne
opprettelsen av sameier.
• Belønningsordning for å delta i sameie, slik som nye skattefradrag.
• Det opprettes en rådgivningstjeneste for opprettelse av sameier og delingstjenester.
• Det utvikles modeller og statlig støtte til å opprette kommunale delingstjenester etter modell
fra bibliotek og bysykkeltilbud.
• Det velges ut en kommune i hvert fylke, med forskjellig størrelse og andre forutsetninger,
som gjøres til testkommuner for omfattende sambruk og delingstjenester. Etter tre år med
testing og evaluering skal løsningene spres til flere kommuner.

Case: varehandelen og rettferdig omstilling
En nøkkelnæring for den sirkulære økonomien er vare- og detaljhandelen. Den sirkulære økonomien
hvor gjenbruk og sambruk er hovedlinjene, betyr en storstilt omstilling av handelsnæringen. En
næring hvor arbeidsplassene allerede er presset av digitalisering og automatisering. Dermed er
handelsnæringen utsatt for press fra to kanter: både fra eksisterende markedskrefter og fra ønsket
om grønn omstilling. Dette er en problemstilling vi kjenner godt fra oljenæringen.
I motsetning til oljenæringen, som har høy organisasjonsgrad med i hovedsak gode arbeidsforhold,
heltid, høye utdannelser og gode ordninger, domineres handelsnæringen av deltid, midlertidighet,
lave lønninger og personer med lav utdannelse, primært kvinner. Jobbsikkerheten til oljearbeiderne
har fått stort fokus, men SV mener vi også må ha en plan for de som jobber i handelsnæringen. Altfor
ofte blir denne gruppen nedprioritert.
Det nye, nødvendige markedet for reparasjon og vedlikeholdstjenester blir – limet som binder
sammen den sirkulære økonomien og holder sirkulasjonshjulene i gang. Reparasjonsnæringen vil ha
et stort behov for arbeidskraft, og erfaringene fra detalj og varehandel vil komme godt med for disse
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nye arbeidsplassene. Derfor mener SV vi bør legge til rette for hvordan arbeidstakere i
handelsnæringen kan omstilles til å være med å være bærebjelkene i den sirkulære økonomien.
SV ønsker med dette å invitere både fagbevegelsen og miljøbevegelsen til å skape et bærekraftig
samfunn. Klarer vi å skape høykvalitetsarbeidsplasser av dette, vil dette være en mulighet til å løfte
en hel gruppe i samfunnet samtidig som vi kutter utslipp, sparer miljøet og skaper et bærekraftig
samfunn.

Tiltak:
• Jobbe sammen med fagbevegelsen for å skape nye fagutdanninger til den sirkulære
økonomien som reparatør- og serviceyrker.
• Opprette kompetanseprogrammer for ansatte i handelsnæringen rettet mot den nye
reparasjons- og vedlikeholdsnæringen.
• Opprette et omfattende bransjeprogram for handelsnæringen som er målrettet mot
omstillingen av næringen til sirkulær økonomi.

Internasjonal solidaritet
Det er godt dokumentert at det finnes både store miljøødeleggelser, utslipp fra transport, brudd på
grunnleggende menneskerettigheter, bruk av barnearbeid og slaverilignende tilstander i store og
viktige produksjonsledd i dagens internasjonale verdikjeder. Overgangen sirkulær økonomi kan
derfor også bidra til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og miljøvern i de globale
verdikjedene.
Dessverre er informasjonstilgangen og åpenheten hos internasjonale produsenter og leverandører
for dårlig. Derfor mener SV at aktørene som opererer i disse verdikjedene, i større må grad holdes til
ansvar for å sikre informasjon til forbrukerne. I tillegg må vi sikre at disse aktørene er forpliktet til å
gjøre aktsomhetsvurderinger i sine virksomheter, slik at de kan holdes til ansvar ved brudd på
menneskerettighetene eller ved miljøskader.
Tiltak:
• Innføre en menneskerettighetslov for næringslivet som innebærer at forbrukere må ha rett
på informasjon om varene er blitt produsert i henhold til menneskerettighetene og miljøkrav.
Dette medfører at produsenter må gjøre aktsomhetsvurderinger. SV ønsker også
sanksjonering ved brudd på loven.

80

10. Bygda 2.0 – en offensiv distriktspolitikk
Sterke distrikt
Sterke distrikter er viktig for Norges verdiskaping og beredskap, og en av nøklene for å lykkes med
det grønne skiftet.
Bærekraftig bruk av naturressursene er avgjørende. Den globale miljøkrisa fører til at vann, jord og
skog forsures, forpines eller ødelegges i et så stort tempo at grunnlag for næring og samfunn
utfordres. Tilgangen til disse ressursene er allerede i store deler av verden et knapphetsgode.
Bærekraftig forvaltning og høsting av våre biologiske ressurser er derfor nøkkelen til å klare å skape
levedyktige samfunn.
Biosikkerhet blir stadig viktigere. Global oppvarming svekker alle samfunn som er avhengige av stor
tilførsel av varer og tjenester for å overleve. For eksempel anslås matsikkerheten å svekkes vesentlig
de neste tiårene. Vi må derfor øke produksjonen av mat på norsk jord og senke avhengigheten av
import av mat og fôrråvarer i årene som kommer og gjøre samfunnet mest mulig selvforsynt.
Ettersom Norges selvforsyningsprosent av jordbruksvarer er helt nede i 30 prosent i dag, i overkant
av 40 % i et normalår, blant de laveste i Europa, er det grunn til bekymring.
Bioressurser som kilde til ny verdiskaping. Petroleumsøkonomiens nødvendige fall vil flytte
oppmerksomheten bort fra ikke-fornybare kilder til bærekraftige og fornybare kilder til verdiskaping.
Biologiske ressurser, i havet, jorda og skogen, kan skape mat, medisiner, byggematerialer og energi
og slik bygge nye og sterke næringer.
I dag bygges de klassiske distriktsnæringene i Norge ned. Kystfiskeriene sentraliseres og flyttes over i
større industribåter som høster mindre bærekraftig og som ikke høster av mindre, lokale ressurser.
Distriktslandbruket bygges ned, og vi gjør oss stadig mer avhengig av importerte innsatsfaktorer for å
overleve.
Ambisiøs distriktspolitikk en forutsetning. I Norge er de biologiske ressursene spredt, derfor må vi
også bo spredt. Spredt bosetting er avgjørende for at våre spredte ressurser både høstes av og
holdes i hevd. Det bør bo folk i husan skal vi skape nye næringer, bli selvforsynt, og nå klimamålene.
Distriktspolitikken er en avgjørende del av løsninga for å skape et bærekraftig samfunn.
Vi må finne en løsning på hvordan vi kan snu sentraliseringen, og gjøre at folk kan ha gode steder å
bo i hele landet. Det vil vi gjøre gjennom:
•
•
•
•

En nærhetsreform av statlig virksomhet.
Øke overføringene til kommunene.
Tiltak for å ta havet tilbake og jorda i bruk.
Sørge for 5G i hele landet.
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Den ambisiøse distriktspolitikkens fall
Historisk har det vært bred politisk enighet i Norge om hovedmålsettingene for distrikts- og
regionalpolitikken. Dette gjelder selv om det har vært uenighet om innholdet i politikken, og i
tolkningen av målene mellom ulike regjeringer. Målsettingene har vært knyttet til to mål:
•
•

Bosettingsmålet: opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret
Levekårsmålet: likeverdige levekår i hele landet

Målene griper inn i hverandre. Fraflyttings- og pressområder opplever redusert velferd, direkte eller
indirekte. Levekår og tilgang på tjenester og utdanning der en bor, avgjør ofte om folk blir eller
flytter.
Målene har vært sentrale i utviklingen av den norske velferdsmodellen.
Levekårsmålet har tidligere vært bygget på at alle kommuner skal ha tilnærmede like levevilkår. Etter
krigen og utover 70-tallet kom det en kraftig utbygging hvor kommunene ble en motor i
velferdsstaten og sysselsetting. Med etter hvert slo det inn en utvikling med sterkere moderasjon, og
etter hvert en styrket rettighetslinje for individer. Det har gjort at det er et større grad et gap mellom
krav og budsjett. Dette har gjort at kommuner som sliter med fraflytting og lav grav av sentralitet har
tapt mest. Dette har en selvforsterkende effekt.
I dag er forskjellene mellom kommuner i levekår økende, og målet om likeverdige levekår i hele
landet er under press. Utviklingen forsterker sentraliseringen. Status for bosettingsmålet i dag er
høyst uklar. Målsettingen om å «bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret» blitt gjentatt i ulike
varianter av vekslende regjeringer siden 70-tallet. Siden den tid har vi sett en eksplosiv sentralisering.
Mens bosettingsmålet i tidlig fase var konkretisert i retning av å opprettholde folketallet på
kommunenivå eller på bolig-, arbeidsmarkeds- og serviceregionnivå, flyttet ambisjonen seg på tidlig
2000-tall til vekst i alle landsdeler. Og i dag har vi en regjering som ikke har en ambisjon på området
overhodet. Det er stor forskjell på å opprettholde folketallet på henholdsvis kommunenivå,
regionnivå og landsdelsnivå.

Situasjonen i dag
De siste tjue - tretti årene har vi hatt den sterkeste sentraliseringen i norsk historie, ifølge Terje
Wessel, som står bak bokverket Det norske samfunn.
Den pågående sentraliseringen kan enten bety at distriktspolitikken har vært ineffektiv, eller at det er
så sterke drivkrefter bak sentraliseringen at den er krevende å stoppe. Er sentraliseringen en
uunngåelig prosess, eller kan det stoppes politisk?
Tall fra SSB kan gi oss svar. Figur 6 og 7 viser hhv utviklingen i folketall mellom kommunene inn etter
grad av sentralitet og utviklingen i antall arbeidsplasser etter grad av sentralitet.
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Arbeidsplassutviklingen er en av de viktigste driverne for flytting mellom steder. Denne viser at
arbeidsplassveksten i sentrale strøk har vært større enn veksten i mindre sentrale strøk.
Der det er stor økning i arbeidsplasser er det også vekst i folketall, og motsatt. Det er selvsagt andre
faktorer som her spiller inn, men dette anses som blant de mest sentrale.
Sentraliseringen de siste tre år har dessuten vært kraftigere enn hva SSB selv har klart å framskrive.
SSBs befolkningsframskriving for perioden 2018 til 2030, publisert i 2016 (hovedalternativet), viste at
det ville være nedgang i befolkningen i 153 av kommuner med lavest grad av sentralitet allerede
første år, i 2018. Men fasiten ble 226 kommuner. Framskrivingene til SSB undervurderte effekten av
sentraliseringspolitikken kraftig. Hva er det som skjer?
De mest sentrale kommunene har hatt en vekst på 33 prosent i antall offentlige arbeidsplasser siden
2000, mens de minst sentrale har hatt en nedgang på 1,4 prosent. Kanskje enda mer interessant, de
siste tre årene har sentraliseringen i næringslivet stått på stedet hvil mens det er offentlig sektor som
fører an. Innen det offentlige viser Telemarksforsknings analyser at det er spesielt staten som har
sentralisert mest de senere år.
Det er altså ikke næringslivet som er drivkraft i sentraliseringen senere år, men offentlig sektor. Dette
funnet får Telemarksforskning til å konkludere med følgende:
«I de siste tre årene har det altså̊ vært en sterkere sentralisering av antall offentlige arbeidsplasser
enn tidligere, mens det faktisk har vært en viss desentralisering av antall arbeidsplasser i
næringslivet.» (side 10, Telemarksforskning)
De viktigste arbeidsplassene i distriktskommunene innen privat sektor er fiskeri og havbruk, landbruk
og næringsmiddel. Disse står for hhv ni og seks ganger større andel av samlet sysselsetting i de minst
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sentrale kommunene enn landsgjennomsnittet. I offentlig sektor står kommunal virksomhet for en
vesentlig høyere andel av sysselsettingen sammenlignet med snittet (side 9, Telemarksforskning).
Oppsummering:
• Regjeringens sentraliseringspolitikk fungerer. Sentraliseringen innen skole, helse, politi, NAV,
skatt, forvaltning, høyere utdanning, for å nevne noen områder, har sørget for en av de
sterkeste sentraliseringsperiodene i nyere norsk historie. Skal sentraliseringen snus må
sentraliseringen av offentlig sektor snus.
• Fiskeri, havbruk og landbruk og næringsmiddelindustri er sentrale som distriktsnæringer.
Positiv utvikling innen disse forklarer nesten alene den positive utviklingen vi ser i noen
distriktskommuner. Skal dette forsterkes må disse næringene løftes.
Vi må altså både snu den offentlige flyttestrømmen i arbeidsplasser, og samtidig satse på de sterke
distriktsnæringene.

Teknologiens betydning
Ny teknologi vil bli definerende for utviklingen av samfunnet generelt. De delene av landet som tar
del i den nye teknologiske utviklingen, i form av ny infrastruktur og kompetanse, vil ligge et
hestehode foran alle andre. Disse delene av landet vil kunne ta i bruk nye løsninger, enten det er
innen helse, industri, forvaltning eller mobile løsninger.
Motsatt, de delene av landet som frakobles den teknologiske utviklingen vil omsider kobles av
samfunnsutviklingen. For eksempel antas det at helsevesenet vil bli «vinnere» i møte med 5G. Med
andre ord vil ulikhet i teknologi kunne utfordre retten til likeverdig velferdstilbud.
Digitaliseringen og automatiseringen er en revolusjon som kan sidestilles med den gangen
elektrisiteten kom. Forskjellen er at denne kommer med en mye høyere hastighet enn de
foregående.
I tidligere tider var de store investeringer innen ny teknologi og infrastruktur en samfunnsoppgave.
Både elektrifiseringen og telefoni ble ansett for å være infrastruktur som hele landet skulle ta del i.
Derfor ble den utbygd etter behov, ikke etterspørsel. Privatiseringen av Televerket og mobiltelefoni
har forandret dette. Neste generasjon mobiltelefonteknologi (5G) er en slik definerende ny teknologi
– men denne vil ikke bli bygd ut til hele landet. Det er rett og slett ikke befolkningstetthet nok til det.
På den annen side bygges det ut i dag tre ulike, konkurrerende nett i Oslo. Antakeligvis ikke 5G
noensinne komme til de minst sentrale kommunene – kanskje til og med ikke til mellomstore
byregioner med denne måten å tenke på. Det er også store interne forskjeller i byregionene om
tilgang på fiber noe som også følger klasseskillene. Denne type infrastruktur må bygges ut på
bakgrunn av fellesskapets behov og ikke kun av etterspørsel.

Forslag
1. Nærhetsreform. For å snu sentraliseringen av offentlige tjenester vil vi gjennomføre en
nærhetsreform, hvor målet er at beslutninger flyttes så nærme folk som mulig og det skal
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være en tilstedeværelse så nært folk som mulig. Statlige etater skal være tilstede i hele
landet, og i større grad ta utgangspunkt i stedenes og regionenes særegenheter. Dette
innebærer å endre målene til statlige institusjoner slik som Posten, utdanningsinstitusjoner,
politi og domstoler, Innovasjon Norge og ulike tilsyn slik at det å sikre tilstedeværelse og
kontakt med befolkningen blir et viktig mål. Vi må også se på inntektssystemet for
kommunene for å bygge opp om formålet om likere levevilkår og spredt bosetting, og sørge
for en sterkere kommuneøkonomi.
2. Ta havet tilbake og jord i bruk. For å skape en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av vårt
land vil derfor SV ta havet tilbake til kystsamfunnene, og ta våre spredte jordressurser i bruk
igjen. Slik vil vi både ta vare på våre naturressurser for framtida og samtidig bli mer
selvforsynt i en tid med urolig miljø og økt konfliktnivå globalt.
a. Øk selvforsyningsgraden, korrigert for importerte fôrråvarer, til 50 pst. innen utløpet
av 2026.
b. Øk produksjon av korn og andre grønnsaker på norsk jord. Ingen matjord skal ligge
brakk, og vern av matjord bør grunnlovsfestes.
c. Øk kraftfôrprisen for å redusere importen av kraftfôr og stimulere til bruk av
tilgjengelig beiteareal.
d. Grunnlovsfeste at folket skal eie fiskeriressursene. Kvoter skal fordeles fra trål til
kyst, og en større andel av råstoffet skal bearbeides i Norge.
e. Rekrutter ungdom til fiskeri og landbruk
3. 5G til hele landet. Etablere en nasjonal storsatsing med arbeidstittel «bygda 2.0.» hvor målet
er at distriktene skal prioriteres i utbygging av ny digital infrastruktur. I første omgang
omfatter det å bygge ut 5G i hele landet, og sikre at alle får tilgang til fiber. Det er i dag
enorme forskjeller, også klasseforskjeller mellom hvem som har tilgang og ikke. I krisetider
som korona-krisen merkes dette godt og kan avgjøre hvilke bedrifter som kan fungere og
ikke.
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11. En rettferdig klimapolitikk
Dette kapittelet som formål å diskutere ulike premisser for annen del av vår politikk, og er derfor
først og fremst et debattnotat som ikke konkluderer, i motsetning til andre notater.
Målet med Grønn ny deal er å sikre alle et godt miljø og et bedre liv. Det innebærer at politikken
totalt må sikre omfordeling, både økonomisk og geografisk. I samfunn med små forskjeller, så vil det
være enklere å godta og klare både reguleringer og kostnader som følge av grønn omstilling enn i
samfunn med stor ulikhet og fattigdom hvor det rammes ulikt. Den største ulikhet- og
fattigdomsdriveren er ikke klimapolitikken.
Personretta klimaavgifter, og andre miljøavgifter, har fått enorm oppmerksomhet i norsk politisk
debatt. De største delene av klimagassutslippene i Norge kan likevel ikke knyttes direkte til den
enkeltes handlinger. Oljeindustrien står for rundt en fjerdedel av utslippene, den landbaserte
industrien noe mindre. Dette er utslipp enkeltpersoner ikke får gjort noe med utover å bruke
stemmeretten. Det vi som enkeltpersoner i stor grad påvirker, er persontransport. Dette utgjør i
overkant av en tredjedel av klimagassutslippene i transportsektoren. Transportsektoren utgjør igjen
30 % av de totale utslippene i Norge.
Folk må få en mulighet til å leve miljøvennlige liv og belønnes for det, men folks personlige valg kan
ikke være hovedarena for klimapolitikken. Det er politikkens ansvar å sikre at det er lett å velge rett altså miljøvennlig.

Det avgjørende er å få ned utslippene, og bruke midler og politisk kapital på å ta de de største
utslippene først – samtidig som vi sikrer at vi kutter nok totalt sett.

Generell innretning på tiltak
Menneskers handlinger og valg påvirkes av ulike faktorer. Det er mange som velger å leve
miljøvennlig helt uavhengig av påvirkning utenfra, men de fleste vil likevel ikke velge dyre
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miljøvennlige løsninger dersom det er billigere og enkelt å velge fossile løsninger av økonomiske og
praktiske grunner.
Avgifter og prising er derfor et av de aller viktigste tiltakene for å få ned klimagassutslipp, dersom de
settes på et nivå som endrer atferd. Kvotesystemet er basert på prising, og høye avgifter på
klimagassutslipp er et det viktigste virkemiddelet i Norge i dag. Regulering gjennom forbud og påbud
har derimot vært viktig for å fjerne miljøskadelige utslipp. Et hovedproblem med dette er at prisen
for forurensing ikke henger sammen med kostnadene av utslippene.
Prisingsstrategien åpner opp for at de rikeste blant oss «slipper unna», fordi de har råd til å kjøpe seg
fri og fortsette å leve liv med høye karbonutslipp. Det kan bidra til større klasseskiller. En prisløsning
som har vært oppe i debatten for å fordele byrden av miljøtiltak er karbonavgift til fordeling (KAF).
KAF er kort forklart at prisen for klimagassutslipp settes høyt, og at inntektene fra dette betales
tilbake til alle. Dette forutsetter høye avgifter for å få ned utslippene.
Alternativet til prising er å regulere gjennom forbud og påbud, noe som ofte er brukt for å fjerne
miljøgifter. Det vil gjelde alle, uavhengig av inntekt og formue (selv om rike lettere kan betale bøter,
for eksempel). Likevel vil de som har minst, bli rammet hardere dersom for eksempel fossilbiler eller
andre produkter blir forbudt, og folk må kjøpe inn andre og nye produkter. Det kan også medføre en
del byråkrati ettersom det må pålegges i sektor for sektor. Det kan også ta tid å få innført påbud og
forbud, med lange overgangsperioder. Typisk kan dette vært kvoter for å fly, eller datokjøring i
byområder. Ett eksempel på en regulering som har fungert, er forbudet mot oljefyring i boliger og
næringsbygg, som har blitt gjennomført. Det ble også kombinert med tilskudd til å erstatte
oljeanleggene med nye.
Det er i alle tilfeller en fordel om man i økt grad tar i bruk av virkemidler som påvirker
investeringskostnaden, framfor bare å rette virkemiddelbruken mot bruken/forurensingen. Dette vil
for eksempel være å innføre økte kjøpsavgifter på fossile løsninger, teknologikrav, eller
investeringsstøtte for fornybare løsninger. Fordelen med virkemidler som retter seg mot
investeringstidspunktet heller enn bruken/selve forurensingen, er at man hindrer feilinvesteringer i
teknologi som låser samfunnet til høye utslipp i lang tid framover. Dette vil sikre at her gang man
investerer i nye kjøretøy, bygninger, produksjonsutstyr med lang levetid, velger utslippfri og fornybar
teknologi.

Avgift eller regulering?
En måte å regulere utslipp på er gjennom å øke avgiften for forurensing, blant annet co2. avgiften.
Dette omfatter og påvirker også avgifter som går direkte på personer, slik som veibruksavgift,
endring av engangsavgiften for biler, CO2-avgift, flypassasjeravgift osv.
Spørsmålet er om klimakutt for enkeltpersoner først og fremst bør skje gjennom regulering, i stedet
for prising. Det vil være vanskelig å innføre på alle avgifter, men det er flere store utslipp som kan
reguleres vekk.
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Det legges derfor til grunn følgende overordne mål: Tiltak for å få ned klimagassutslipp fra folks
handlinger skal i hovedsak, og der det er mulig, skje ved hjelp av tiltak som regulerer handlinger. Ikke
ved å høyne prisen gjennom nye avgifter eller økning i eksisterende avgifter. Pris skal brukes i
overgangsperioder, og spesielt i tilfeller hvor verdier forsvinner ved regulering. CO2-utslipp skal aldri
være gratis.
Det vil være flere unntak:
•

•

•
•

•

•

CO2-avgiften er svært viktig for å få ned utslippene og rammer i hovedsak store forbrukere
av fossile energikilder, og ikke enkeltpersoner. Samtidig får mange av de store forbrukerne i
dag en CO2-kompensasjonsordning for å hindre karbonlekkasje til andre land som stiger med
kvoteprisen. For 2020 utgjorde det 1,4 mrd. kroner.
Kjøpsavgifter som påvirker teknologivalget i kjøpstidspunkt og kan hindre feilinvesteringer i
infrastruktur og produkter med lang levetid, der man motsatt kan låse samfunnet til høye
utslipp i lang tid.
Avgifter som kan fungere omfordelende: Et eksempel er en såkalt frequent flyer-avgift, eller
air miles-avgift. (dette er nærmere beskrevet i kapittel 5.)
Avgifter og prising som i hovedsak skal oppnå noe annet, men som også har en konkret
klima/miljøeffekt. Dette vil for eksempel gjelde bompenger rundt de store byene for å hindre
luftforurensing, køer og trengsel i byer. Det vil også gjelde ordninger slik som veiprising
(veiprising gjennomgås konkret nedenfor).
Innføre et system for allmenn veiprising. Det vil kunne erstatte fem-seks av dagens
bilavgifter. Et slikt system kan innebære at kilometeravgiften variere med kjøretøyets
miljøegenskaper og med dets aksellast sammenholdt med veiens bæreevne, med
bosettingstettheten langs veien og med graden av forsinkelser i trafikken. Det kan gjøres mer
sosial, samtidig som det kan bidra til å få ned klimagassutslippene og sørge for en reell
betaling for de skader som påføres andre.
Det vil være forskjell på skatter og avgifter rettet mot næringsliv, og avgifter som betales av
enkeltpersoner.

Eksempler på reguleringer som vil være i tråd med dette er:
•
•
•

•
•
•

At det i tillegg til de begrensningene som har fungert godt for å fremme fossilfrie biler til slutt
settes en sluttdato for salg av nye fossile biler.
Sette et konkret maksimalt-tak på hvor mange flyreiser eller “fly-mil” en enkeltperson kan ta
Forby bruk av bonus-programmer for flyvning for å hindre unødvendige insentiver for å fly,
for eksempel gjennom såkalte «mileage runs» hvor folk tar fly bare for å oppnå eller
opprettholde bonusfordeler.
Sluttdato for når private fossile jetfly kan lande på norske flyplasser.
Forby flyvninger der det finnes kollektive alternativer på mindre enn et gitt antall timer
(f.eks. 4)
Restriksjoner på kjøring av biler i konkrete områder, gjerne støttet opp med automatisk
trafikkontroll
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•

Sette en sluttdato for salg av fossile fritidsbåtmotorer. Her vil det være aktuelt å først
avgiftsbelegge dieselen til båtene på lik linje med biler

Flere av disse forslagene må settes sammen med klare positive tiltak. Det kan for eksempel være
reduksjon i pris på togbilletter og annen langdistanse kollektivtrafikk. Utbygging av jernbane må
komme i tillegg. Eller det kan være tilskudd for å bytte ut en energikilde med en annen.
Reguleringer av handlinger vil i stor grad ramme alle likt, og ikke være noe som enkeltpersoner kan
kjøpe seg ut av. Det vil oppfattes rettferdig, og det gir mulighet for å planlegge endringer. Det vil
heller ikke bli store avgiftshopp som lett kan føre til misnøye, og man unngår at noen låser seg til feil
teknologi – noe som kan være ett av problemene dersom det i stedet sakte vris på prisen.
Ulempen er at tiltak som er nødvendig for å få ned utslippene når pris ikke skal brukes, kan virke
ekstreme og griper direkte inn i den enkeltes frihet. Det gjør det vanskelig å innføre, og noen ganger
vanskelig å kontrollere. En forsinket innføring kan føre til at man taper tid på å kutte utslipp. Det gjør
også at det ikke er mulig å bruke inntekter fra avgifter til finansiering av utvidet velferd eller
kompensasjonsordninger – noe som gjør at det må finansieres gjennom økt skatteinngang.
Det er også mulig noen forslag vil være vanskelig å innføre etter EØS-avtalen, og/eller fører til
handelslekkasje. På den annen side kan CO2-avgift fungere som et skritt på veien til forbud, fordi det
gjør det dyrere å velge fossilt og gjør at folk får en oppfordring til å velge annerledes.

Folkebonus
SV har tidligere lansert en grønn folkebonus for å skape større aksept for drastiske klimatiltak. Dette
er i hovedsak fordi det å øke prisen på noe, naturlig nok, skaper motvilje, samt at en utbetaling i form
av en universell løsning kan virke omfordelende. Et poeng med avgifter og prisinsentiver er at de må
vises frem for å bidra til endret atferd, kostnaden må være synlig for den enkelte.
Det er mulig å skape aksept for prisinsentiver på ulike måter. En måte å gjøre det på er å synliggjøre
fordelen med en avgift både hva gjelder fordeling og redusert forurensing. Flere av tiltakene kan også
være til gavn for alle, også lavinntektsgrupper, selv om det kan bety mer i utbetalinger – slik
bompenger i en by i lengden vil være bra for luftkvalitet og redusert trafikk.
En annen måte å gjøre dette på, er å utforme så mye som mulig av den økte prisen på forurensing på
en måte som intuitivt forstås som sosialt rettferdig. Ett eksempel på dette er forslaget om en avgift
som treffer dem som flyr mye. Et annet eksempel er karbonavgift til fordeling (KAF), der CO2avgiftene deles ut som en lik sum til alle innbyggere.
Fordelen med slike tiltak er at de vil kunne oppfattes som sosialt utjevnende og dermed øke
oppslutningen om avgifter eller tiltak, eller aksept av at de økes.
Ulempen er at avgiftene i realiteten kan være sosialt skjevfordelende, at de blir for begrenset – typisk
at det kun vil ta en liten andel av flygningene. Eller at det også etter hvert vil oppfattes som
skjevfordelende eller byråkratisk og stivbeint. For eksempel vil en høy CO2-avgift ikke føre til at de
som bor i by får høyere utgifter, selv om de får kompensasjonen, i motsetning til de som bor på
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bygda. Det vil også være en forsinkelse i utbetalingene og økte kostnader for avgifter. En annen
ulempe er at det gjør alle oppmerksom på at miljøkostnadene har en personlig kostnad.

Grønn folkebonus – en løsning og hvordan?
SVs landsmøte i 2019 vedtok at vi skal ha en ny grønn folkebonus, men med stort rom for hvilken
utforming dette skal ha. Det er tre ulike innfallsvinkler til hvordan dette kan gjøres og som vi ønsker
at det er en diskusjon om:
1. At avgiftsøkning gis som skattekutt til folk flest, omtrent som det er blitt gjort i
alternativbudsjetter.
2. At avgiftsøkning i større grad blir brukt til å bygge ut velferd, med mindre fokus på skattekutt.
3. At det innføres en form for karbonavgift til fordeling.
Alternativ 1
I SVs alternativbudsjetter har det blitt lagt opp til betydelige skattekutt til de laveste inntektene. Alle
som tjener under 600 000 får lavere eller uendret skatt med vårt opplegg. Argumentene for å gjøre
det på denne måten, er at det øker omfordelingen i skattesystemet og gjør at folk flest sitter igjen
med minst like mye i sum, samtidig som forurensning blir dyrere.
Ett motargument er at skattekutt ikke treffer de med aller dårligst råd. Av fordelingstabellene i vårt
alternativbudsjett kan vi lese ut at de med inntekt under 300 000 kroner får gradvis mindre igjen, jo
mindre de tjener. De med inntekt under 150 000 kroner, tjener svært lite på omleggingen. Disse
gruppene kan riktignok treffes med andre tiltak (studenter, uføre og arbeidsledige er
overrepresentert i de lavere inntektsgruppene), men det er krevende å synliggjøre i slike tabeller og i
kommunikasjonen.
Alternativ 2
Dette alternativet står egentlig ikke i motsetning til alternativ 1. I våre alternativbudsjetter har vi
kombinert disse hensynene. Det er likevel en kjensgjerning at vi hadde hatt langt mer penger til
disposisjon om vi ikke hadde kuttet skatt for noen, men heller brukt dem på å gå inn for enda flere
velferdstiltak. Motargumentet mot dette er at det vil bli en relativt stor skatteøkning, også for det
store flertallet av folk.
Alternativ 3
Karbonavgift til fordeling (KAF). Den kan gjennomføres på ulike måter:
For eksempel kan hele økningen i CO2-avgiften fordeles på alle personer som skatter. Dette kan ikke
skje som et standard fradrag, siden de med lavest inntekt ikke får glede av flere fradrag. Dermed må
det være en form for tilbakebetaling uavhengig av inntekt. Dagens BSU-ordning kan være en modell
for dette. Dette fradraget kommer som en tilbakebetaling på skattemeldingen selv om du ikke har
høy nok inntekt til å få fradrag.
En økning i CO2-avgiften på 50 prosent vil gi omtrent 3,7 mrd. kroner påløpt. Om dette fordeles likt
på alle skatteytere, får hver person utbetalt 846 kroner i året. Hvis vi inkluderer veibruksavgift, øker
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beløpet til 1183 kroner per skatteyter. Det er også mulig å inkludere alle økningene i avgifter. Totalt
foreslo vi en økning på 9,5 mrd. kroner påløpt (8,7 mrd. bokført) i avgifter (inkl. bl.a. omlegging av
engangsavgift på bil). Dette gir 2174 kroner til hver skatteyter.
Det finnes også andre måter å øke inntektene på. Vi kan foreslå dobling av CO2-avgiften. Hvis det kun
er CO2-avgiften som skal fordeles, vil dette innebære at alle får 846*2 = 1692 kroner. Med en så
heftig økning i CO2-avgift er det nok ikke aktuelt med en tilsvarende økning i veibruksavgiften.
Teoretisk kan en tenke seg et inntektstak for et slikt fradrag. Det er samfunnsøkonomisk lite effektivt,
men om dette taket settes på f.eks. 600.000 kroner (altså at de med inntekt over 600.000 kroner ikke
får et slikt beløp), vil utbetalingene til de som mottar dette, øke fra 2174 til 2898 kroner. En slik
modell er likevel komplisert å forstå og formidle, vanskelig å utforme, og vil gjøre det vanskeligere å
få gjennomslag for. En universell ordning vil stå seg bedre.
Ett problem er at store deler av SVs velferdssatsinger har vært mulig på grunn av avgiftsinntektene.
Samtidig kan skattene økes mer enn vi har foreslått tidligere. For eksempel er det naturlig at vi med
innføring av KAF ikke øker personfradraget så mye som vi foreslo for 2019 (vi foreslo å øke til 68.000
kroner, noe som ville kostet 9,1 mrd. kroner påløpt). Det betyr at summen av skatteøkninger må
være høyere for å kompensere for inntektstapet, forutsatt at vi skal øke utgiftene like mye. Det gir
også mindre rom for andre skattelettelser. I tillegg kommer andre mer generelle motargumenter,
som distriktshensyn (folk på bygda slipper ut langt mer enn de i byen) og at økt velferd er viktigere
for fordeling enn skattekutt. Men omlegginger vil ha vinnere og tapere, og vi kan også jobbe med
avbøtende tiltak om vi anser det som nødvendig. Denne skattediskusjonen må også sees i
sammenheng med en vekst i offentlige utgifter i årene som kommer på grunn av aldringen i
befolkningen.
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12. Internasjonal solidaritet
En Grønn ny deal kan ikke begrenses til Norges grenser. Klimaendringene rammer allerede verdens
fattigste hardest, og vi vet at den vil forverres i årene som kommer. De rike landene, Norge inkludert,
har det store historiske ansvaret for klimaendringene, og størst kapasitet til å bidra til å håndtere
klimakrisen. En politikk for klimafinansiering må ta opp i seg Norges historiske utslipp og ansvar for
verdens utslipp gjennom eksport av olje fra Norge som har sørget for at vi har opparbeidet oss et
enormt fond som sikrer fremtidige pensjoner. Og den må svare på våre forpliktelser i Parisavtalen om
å øke støtten til finansiering av utslippskutt og klimatilpasning i fattige land. Vi må ha som mål å
nærme oss Norges rettferdige andel av klimafinansieringen.
Koronakrisen har vist oss hvor viktig den langsiktige bistanden er for å nå målene i
bærekraftagendaen. I kjølvannet av koronakrisen kan vi frykte en rekke andre kriser, økte
gjeldsbyrder i utviklingsland, store stans i matforsyning og –produksjon, og en overbelastning av
helsesystemene, blant annet. Den krevende situasjonen verden står ovenfor gjør at vi må ha mange
tanker i hodet samtidig, og ikke kutte i støtte til arbeid som oppnår viktige framskritt for å flytte
penger til klimafinansiering. For å unngå en negativ spiral er det derfor viktig at klimafinansieringen
øker kraftig fram mot 2030, og at den ikke går på bekostning av annen bistand. Det er også viktig at
mer av klimafinansieringen skjer som støtte og ikke lån. Vi må forhindre en situasjon hvor
håndteringen av klimakrisen leder oss ut i en ny gjeldskrise.
En nylig gjennomgang av norsk klimafinansiering viser at den totale norske klimafinansieringen har
gått ned fra 4,9mrd i 2014 til 3,8 i 2018. Vi må komme tilbake på sporet med å øke, ikke redusere
norsk bidrag til klimafinansiering.
SVs viktigste prioriteringer i arbeidet med å trappe opp klimafinansieringen bør være:
•
•
•
•
•

Hindre tap av natur – ved å øke regnskogmidlene og vurdere tilsvarende fond for andre
naturtyper
Omlegging til fornybar energi i utviklingsland – og hindre utbygging av nye kullkraftverk og
annen fossil energi
Øke støtten til klimatilpassing betydelig, spesielt for de fattigste landene. Dette bør skje på
en måte som øker landenes motstandsdyktighet mot klimakrisen
Sørge for at handelspolitikken tar hensyn til miljø og klima
Diskutere hva som skal være Oljefondets rolle for grønn omstilling

Beskytte regnskog og hindre tap av natur
I klimakampen som i andre kamper er det enkle ofte det beste. Regnskogmidlene er en av de
viktigste og mest vellykkede utenrikssatsingene til Norge på miljøfeltet. Vi har erfaring og
kompetanse med å bevare en type natur i andre land.
Hvis en ønsker å øke klimabistanden, så er dette en kanal som kan absorbere mye raskt og som vil ha
en klimaeffekt og samtidig bevare truet natur. Selv om Norge gir mye penger, er det på ingen måte
fullfinansiert og det er stort potensiale for å øke ordningen. I dag går 2% av den internasjonale
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klimastøtten til skog. Flere andre land øker sin støtte til skogbevaring noe, men Norge er i en
særstilling i sin store prioritering av skogpenger innen klimafinansiering. Dette er en måte å
oppskalere raskt på som vi vet fungerer, og er et kompetanseområde for Norge.
Forslag:
•
•

Øke overføringen til regnskogsmidlene kraftig.
Bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av
regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å
unngå kutt i egne utslipp. Offentlige innkjøp skal av varer skal ikke bidra til tap av regnskog

FNs naturpanel kom i 2019 med en svært alvorlig rapport om konsekvensene for naturen og for
menneskene om vi mister urørt natur og arter i det tempoet vi har gjort de siste 100 årene.
Klimaendringene er en av faktorene til nedbyggingen av natur, det andre er disponering av areal.
Regnskogsfondet er rettet mot en naturtype, men det er behov også for bevaring av andre
naturtyper utover regnskog. Utgangspunktet for modellen er den samme som regnskogsmidlene,
hvor noen betales for å gjøre noe annet enn å ødelegge den konkrete naturtypen. Støtteformålet må
ivareta kravene til god og forsvarlig bistand. Dette gjøres allerede til en viss grad under paraplyen til
regnskogmidlene. Det bør likevel opprettes et nytt fond som har en tydelig for bevaring av andre
naturtyper. Et slikt fond kan også ha til formål å støtte opp om restaurasjon av natur.
Forslag:
• Utrede opprettelse av et fond for bevaring av andre naturtyper etter modell av
regnskogsmidlene. Det må finansieres som en del av en økt satsing på klimabistand.

Fond for å erstatte nye kullkraftverk med fornybar energi
Det bygges fremdeles mange nye kullkraftverk i verden, og spesielt i utviklingsland. Det har lenge
vært lansert flere løsninger for å få vridd disse investeringene over på fornybar energi der det er
mulig.
Ett forslag er å lage et fond som vil erstatte planlagte kullkraftverk og annen fossil energi med
utbygging av fornybar energi. Det er en del utfordringer knyttet til en slik modell, som må utredes før
en kan iverksette prosjektet. En viktig forutsetning er at en slik avtale med et annen land må
inneholde konkrete politiske forpliktelser for beregning av støtte. Et slikt fond som har et mål om å
redusere behovet for utbygging av nye kullkraftverk vil kunne ha en politisk rolle som pådriver for
fornybar energi.
Forslag:
• Utrede en modell for et fond som skal ha som formål å minske behovet for utbygging av
fossil kraftforsyning i utviklingsland.
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•

Hindre at utbygging av fornybar energi blir finansiert hovedsakelig som lån som kan bidra til
uhåndterbare gjeldsbyrder i fattige land.

Støtte til klimatilpasning og å bygge motstandsdyktige samfunn mot
klimaendringene
Klimaendringene fører allerede til mer ekstremvær: flere og kraftigere orkaner, lengre tørkeperioder
eller mer regn. Konsekvensene av klimaendringene blir ikke bare bestemt av hvordan klimaet endrer
seg, men også hvor sårbare og forberedte vi er. Klimatilpasning handler om å investere i løsninger
som demper virkningene av klimakrisen. Andelen av klimatilpasning som del av den totale
klimafinansieringen som Norge gav i 2018 var 10%. De fattigste landene er også de som får minst av
denne støtten, til tross for at klimaendringene vil ramme noen av dem hardest. Vi har fremdeles en
lang vei å gå for å balansere støtten til utslippskutt og klimatilpasning.
Forslag:
• Øke støtten til klimatilpasning i fattige land betydelig, og sørge for at det skjer via kanaler
som prioriterer de fattigste landene.

En handelspolitikk som tar hensyn til klima
EFTA-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein ble høsten 2019 enige om en frihandelsavtale
med Mercosur-landene Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay. Den ble undertegnet mitt under en
krise i spesielt Brasil med mange store skogbranner i Amazonas. Brannene var delvis forårsaket av
mindre regnskogsvern og økt planlagt nedbrenning av regnskog for å øke arealene for å produsere
soya og kjøtt. Flere andre land inngikk ikke en slik avtale for å presse Brasil til å snu i
regnskogspolitikken og bevare mer av skogen.
Dette viste hvor viktig det vil være å kreve miljøstandarder i handelsavtaler som inngås mellom land
før oppstart av forhandlinger. Alle handelsavtaler må inneholde konkrete målsettinger for klima og
forutsetninger for produksjon som er klimavennlig. En viktig erfaring fra prosessen med Mercosur
avtalen er at disse må på plass før ratifisering, og inngå i en offentlig debatt før undertegnelse.
Mercosur-saken og handelsavtalen med Indonesia lærte oss at avtalene er lite verdt for å få politiske
gjennomslag for miljø i det de er signert og ratifisert. Prosessen fram mot ratifisering er tidspunktet
hvor en kan forhandle om de viktige grepene. Ellers blir det kun erklæringer og visjoner, men ikke
konkrete forpliktelser og politikk.
Det må også i større grad være tenkt bistand i sammenheng med handelsavtaler. F eks krav om å
stoppe avskoging, men samtidig gi bistand til å utvikle alternativene i landbruk og andre næringer.
Det er nødvendig å ha en større demokratisk kontroll og rammeverk rundt inngåelse av
handelsavtaler. Det er nødvendig å lage et politisk rammeverk hvor alle handelsavtalene som skal
inngås skal ta hensyn til å oppnå Paris-avtalen for klimakutt, det skal ha krav knyttet til sikring av
menneskerettigheter i tråd med konvensjonene og krav for å opprettholde kravene i ILOkonvensjonene for arbeideres rettigheter. En slikt rammeverk må utvikles og vedtas av Stortinget.
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I dag får Stortinget ikke innsyn i avtaler før de skal ratifiseres og det ikke er store muligheter for
endring. En mulighet er å få på plass en handelspolitisk redegjørelser hvert år etter modell av den
utenrikspolitiske redegjørelsen. Der kan Stortinget vurdere om de er i tråd med rammene som er
satt.
•
•

Stortinget må sette opp politiske rammer for handelsavtaler hvor det settes bindene mål for
klima, sikring av menneskerettigheter og oppfølging av ILO-konvensjonen.
Stortinget må få en handelspolitisk redegjørelse på samme måte som en utenrikspolitisk
redegjørelse.

Oljefondets rolle
Statens pensjonsfond utland (SPU eller Oljefondet) gjør at vi kan bruke mer penger over
statsbudsjettet for å investere i velferd og infrastruktur, med et betydelig lavere skattenivå, enn vi
ellers hadde kunnet. Riktig forvaltet vil oljefondet kunne bidra til velferd og investeringer i mange
generasjoner framover.
Vi må ha et langsiktig perspektiv når vi skal vurdere hvordan forvaltningen kan bli best mulig. Fondet
skal ikke være et politisk verktøy, som endrer investeringsstrategi hver gang Norge endrer regjering,
der en rødgrønn regjering vil kunne prioritere klimaprosjekter mens en borgerlig regjering vil kunne
se seg tjent med økte våpeninvesteringer eller svekke de etiske kravene. Det er ikke verden eller
Norge tjent med.
Samtidig er oljefondet svært langsiktig, og vil tjene på å investere i en bedre verden. Det er lite
økonomisk gevinst å hente i en verden med mange autoritære regimer eller som står på randen av
økologisk kollaps. Med sin størrelse og tidshorisont er fondet nødt til å ta hensyn til hvordan
investeringene de gjør, påvirker økonomien og omverdenen på sikt. I tillegg er det viktig at
investeringene skjer innenfor akseptable etiske rammer. Dette var bakgrunnen for at SV var en
pådriver for å etablere de etiske retningslinjene for oljefondet.
Fondet tilhører det norske folk og må derfor forvaltes på en måte som det brede lag av befolkningen
kan slutte opp om. Målet om å oppnå høyest mulig avkastning til moderat risiko ligger fast, samtidig
som det skal ligge et etisk rammeverk til grunn.
Investeringer i fornybar infrastruktur i sør
Vi ønsker å gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Dette er i tråd med Norges
banks egne anbefalinger for å utvide investeringsuniverset til fondet, og dette fikk også tilslutning i
Stortinget i forbindelse med behandlingen av meldingen om Statens pensjonsfond i 2019.
Denne utvidelsen av investeringsuniverset skal ligge innenfor det såkalte miljømandatet for
oljefondet. Dette ble i samme innstilling utvidet til intervallet 30-120 mrd. kroner. Det er satt en øvre
grense på unotert infrastruktur 2 pst. av fondet. Regjeringen la også opp til at hovedstyret i Norges
bank kan legge rammene for investeringer i framvoksende økonomier, noe SV er positive til.
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Det er helt nødvendig å utvide miljømandatet betydelig framover. Både for å kunne øke
investeringene i fornybar infrastruktur, men også for å slik kunne øke de totale investeringene i
miljøteknologi og -løsninger.
Forhåndsfiltrering
Oljefondet har lenge har vært i front globalt med en ansvarlig og langsiktig investeringsstrategi. De
siste årene har vi imidlertid sett en utvikling der stadig flere internasjonale pensjons- og
investeringsfond går lenger enn oljefondet i å ta hensyn til hvordan dagens investeringer påvirker
den økonomiske veksten på sikt.
Etiske risikovurderinger og vurderinger av klimarisiko før investeringer gjøres kan være en god
strategi for fondet på lengre sikt. Slik forhåndsfiltrering kan gjøres ut fra vurderinger av land og/eller
sektorer. Også Etikkrådet har pekt på at et alternativ som bedre vil sikre at investeringer er i tråd
med de etiske retningslinjene, ved at man har en større grad av etiske risikovurderinger før
inkludering av nye markeder.
Forslag:
• Målsetningene i Parisavtalen må ligge til grunn for oljefondets investeringer. Klimakriteriet
for utelukkelse må følges opp og overholdes
• Øke rammen for miljømandatet
• Øke investeringene i fornybar infrastruktur
• Trekke oljefondet helt ut av all fossil energi
• Styrke Etikkrådet
• Åpne opp for økte investeringer i framvoksende markeder, dersom en samtidig ivaretar
menneskerettigheter, åpenhet og ansvarlig og etisk forvaltning.
• På sikt innføre forhåndsfiltrering i Statens pensjonsfond utland, hvor selskaper vurderes
særlig med vekt på etiske risikovurderinger og vurdering av klimarisiko før
investeringsbeslutning fattes
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13. Slik kan vi finansiere Grønn ny deal
Klimakatastrofen har så alvorlige konsekvenser at samfunnet må bruke så mye ressurser som
nødvendig for å unngå den. Vi har ikke råd til å la være. Men hvordan skal tiltakene i praksis
finansieres?
Grønn ny deal har foreløpig ingen konkret prislapp. Derfor må vi ta stilling til noen prinsipper for
finansieringen. Deretter må det i hvert statsbudsjett prioriteres tilstrekkelige midler til Grønn ny deal,
samt vurdere om omfanget av virkemidler og finansiering totalt sett er tilstrekkelig.
I 2020 vil det være behov for motkonjunkturpolitikk med økt offentlig pengebruk for å øke veksten i
økonomien. Med lavere vekstutsikter nå er det all grunn til å forvente et ekspansivt statsbudsjett for
2021 og kanskje også for 2022. Det er helt avgjørende at motkonjunkturpolitikken er grønn og at
pengene nå går til grønne prosjekter som kan sikre arbeidsplasser for framtida, og ikke til
næringslivet og Norge slik det var.
Både offentlige penger (statsbudsjettet) og privat kapital må i størst mulig grad innrettes mot grønn
omstilling, og bort fra gårsdagens fossile løsninger. Det innebærer spørsmål om både prioriteringer
og omfang.

Muligheter for finansiering
Penger som allerede er i omløp, må gå til grønne formål. Problemet i norsk økonomi i dag er ikke for
lite penger, men at pengene finner veien til feil ting. Det gjelder både de pengene vi bruker i
fellesskap over statsbudsjettet, og den private kapitalen som investeres. I dag overinvesteres det i
eiendom, oljeindustrien, og lite samfunnsøkonomisk lønnsomme motorveiprosjekter. SVs løsning er
å vri ressursene i mer produktiv og bærekraftig retning. Dette gjør vi ved å endre
eiendomsbeskatningen, stanse utlysingen av nye oljefelt og vri samferdselsinvesteringene over fra
vei til kollektiv, for å nevne noe.
Jo mer penger som flyttes gjennom å vri den private kapitalen i grønn retning, jo mindre er behovet
for å øke de offentlige utgiftene for å finansiere tiltak. I kapittel 2 foreslo vi en rekke tiltak for å
regulere finanssektoren og bankvesenet. I kapittel 3 så vi også på det næringsrettede offentlige
virkemiddelapparatet. I dette kapitlet ser vi på hvordan finansiering over statsbudsjettet kan foregå.
Det som skal finansieres over statsbudsjettet, kan «dekkes inn» på forskjellige måter:
a) Gjennom skattelegging
SV ønsker et mer omfordelende skattesystem, og vil jobbe for et skattenivå som er i tråd med de
finansieringsbehovene vi mener samfunnet har. Gjennom dette tiåret vil det være særlig knyttet til
Grønn ny deal og nye velferdsreformer. Gjennom økt beskatning av overskudd, av høye inntekter og
formuer, eiendom og internasjonale selskaper vil SV få inn betydelig mer i skatteinntekter enn med
dagens skattenivå og -innretning.
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b) Gjennom lån
Dette er en metode som brukes av stort sett alle land unntatt Norge. Norge har et særegent
finanspolitisk rammeverk, hvor det blant annet er lovfestet at staten ikke skal låne penger så lenge
det er midler i Oljefondet, annet enn i ekstraordinære situasjoner. Dette medfører noen ulemper:
Når staten låner penger, utsteder den statsobligasjoner. Statsobligasjoner er et trygt
investeringsobjekt for investorer. Statsobligasjoner kan også brukes av sentralbanken i
motkonjunkturpolitikken – den drar inn statsobligasjoner, som er et trygt verdipapir, fra bankene, for
å gi dem likviditet. Det kan altså ses som et potensielt problem at Norge har svært lite statsgjeld –
det kan svekke den finansielle stabiliteten og begrense handlingsrommet til sentralbanken i en krise.
Å bruke midler fra oljefondet i stedet for låneopptak vil også kunne innebære å selge verdipapirer for
en lav pris, og det kan i seg selv forsterke en global nedgang i økonomien.
c) Ordinær «bruk» av oljepenger
Uten penger fra oljefondet ville statsbudsjettet i Norge gått i minus hvert år. Statsbudsjettene gjøres
opp ved å hente en sum penger fra oljefondet. De siste årene har beløpet utgjort i overkant av 200
mrd., for ti år siden var det i overkant av 100 mrd. Dette innebærer både fordeler og ulemper.
Skattenivået er lavere enn det ellers ville trengt å være for å dekke inn for alle satsinger.
Likevel er det all mulig grunn til å bruke minst mulig oljepenger. Skatt er et avgjørende for å fordele
makt og rikdom i Norge. Videre er kapasitetsbegrensninger i økonomien en større utfordring enn
mangel på penger. Det må være nok folk til å gjøre jobben. Eksempelet på det motsatte så en etter
finanskrisen da det ble stor økning i import av arbeidskraft til Norge. Derfor er det også et mål å øke
arbeidstilbudet i Norge. For mange står utenfor jobb i dag. Dersom det er full kapasitetsutnytting i
økonomien, må staten (eller mer sannsynlig entreprenøren på oppdrag fra staten) ved økt
oljepengebruk overby andre bedrifter for å kunne få tak i nok folk. Dermed vil kostnadsnivået i resten
av næringslivet øke, prisveksten øker og staten kan dermed bidra til at andre næringer går konkurs.
På et eller annet punkt brukes det altså for mye penger (i forhold til den økonomiske situasjonen), og
man får mindre igjen per krone jo mer penger som brukes.
Det er verdt å understreke at «bruk» av oljepenger er en særegen mekanisme. Det norske
statsbudsjettet trenger kroner. Oljefondet består av dollar. Staten kjøper altså kroner – penger den
kan lage selv (noe som i praksis ville skjedd gjennom lån) – for å dekke underskuddet på
statsbudsjettet. Kronekursen bys opp, svekker konkurranseutsatt industri, og fondet reduseres og
kan ikke brukes til formål i utlandet.
Det er også mulig å se for seg at Norges Bank Investment Management (NBIM) kan plassere penger i
norske verdipapirer direkte, uten å ta veien gjennom statsbudsjettet, men det vil svekke den
demokratiske kontrollen over offentlig pengebruk.
Som konklusjon bør oljepenger først «brukes» etter at man har gjort det man kan med de øvrige
virkemidlene, og handlingsregelen som setter en begrensing på hvor mye oljepenger ulike regjeringer
kan bruke, bør bestå. Uansett bør ikke handlingsregelen stå i veien for å finansiere tiltak for grønn
omstilling så lenge det er ledig kapasitet i økonomien, det vil si arbeidsledighet som ikke er
midlertidig eller skyldes strukturelle forhold det tar tid å gjøre noe med.
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d) Annen «bruk» av oljepenger – fond og låneordninger
Det er mulig å bruke penger under strek, oljepenger, til å oppkapitalisere fond eller statseide
selskaper, som Nysnø og Statkraft. Dette har også skjedd mange ganger, gjennom vedtak i Stortinget
og i sammenheng med Statsbudsjettet. Denne type fond og selskaper er viktig for å gjennomføre
klimatiltak og skape nye arbeidsplasser, og sikrer at staten også kan være få noe av den økonomiske
gevinsten av omstillingen, og ikke bare ta kostnadene. Dette har blitt behandlet i øvrige kapitler.
Lånegarantier og låneordninger til bedriftene utgjør ikke økte utgifter på statsbudsjettet. I første
omgang «koster» ikke lån og garantier staten noe, men sikrer likevel kapital og likviditet til selskaper
ved å avlaste risiko. Staten pådrar seg imidlertid tap ved mislighold eller forfeilede prosjekter.
Eksempler på dette fra koronakrisa er:
•

•
•

Statens obligasjonsfond, administrert av Folketrygdfondet, skal kunne kjøpe lånepapirer
utstedt av bedrifter for inntil 50 milliarder kroner. Bedriftene får statslån. Staten tar på sin
side opp rimelige lån for å finansiere ordningen.
I en særskilt ordning garanterer staten for 90 prosent av banklån, særlig rettet mot små
bedrifter. Garantirammen er 50 milliarder kroner.
Det er etablert enn ordning med statsgarantier for lån til flyselskaper på 6 milliarder kroner.

Dette er virkemidler som både benyttes i normaltid, for eksempel gjennom GIEK, og i krisetid, som
eksemplene viser over. Disse virkemidlene bør ikke bare være forbeholdt økonomiske kriser, men
også tas i bruk ved klimakrisa.

Finansieringshierarki
Grønn ny deal må finansieres på ulike måter fremover. På bakgrunn av drøftingen over, foreslår vi
dette forenklede finansieringshierarkiet for GND, hvor «vri pengene» velges først og «ordinær bruk
av SPU» velges sist.
1. Vri pengene:
a. Midler som allerede brukes over statsbudsjettet, vris i retning av grønne formål, før
man skaffer nye midler på den ene eller andre måten.
b. Vri privat kapital som allerede er i omløp for å motivere til grønne tiltak. Herunder
alt fra rammebetingelser for ulike næringer, skatter og avgifter, samt vridning av
bankkreditt og finanskapital (se kapittel 2)
2. Skattlegging. Vi går inn for nivå og innretning på skattene med henblikk på å bidra til både
finansiering av GND og til mer rettferdig fordeling.
3. Vurdere økt grad av låneopptak ved at staten låner penger ved å utstede statsobligasjoner.
Dette vil både bidra til finansiering av GND og bidra til den finansielle stabiliteten.
(Prioritering av punktet kan endres avhengig av vurderingen).
4. Annen «bruk» av SPU (statens pensjonsfond utland) gjennom opprettelse av fond og
låneordninger.
5. Ordinær «bruk» av SPU gjennom bevilgninger på statsbudsjettet, gitt at det er ledig
kapasitet i økonomien.
99

Klimabudsjett
Investeringer vi gjør i dag, avgjør om vi lykkes med å nå klimamålene og omstille Norge. En bygning
som bygges i dag, kommer til å stå i mange tiår. En ny fabrikk investerer i produksjonsmidler som er i
drift i mange tiår fram i tid. En ny bil, kjøpt i dag, kjører fortsatt på veiene om 15 år. Derfor må et
statsbudsjett i dag kunne forsvares i lys av Norges og verdens behov for å kutte utslipp i 2030 og
2050.
Styringsverktøyet for å sikre det, er et klimabudsjett som legger rammene for det øvrige
statsbudsjettet. Dette er en konkret plan og et konkret budsjett for Norges klimagassutslipp, som
viser hvor klimagassutslippene finnes, hvor store de er og hvor, når og hvordan de skal kuttes. På
samme måte som pengene fordeles utover i et statsbudsjett, må klimagassutslippene fordeles. Og
dersom målene for én sektor ikke nås, må utslippskuttene i en annen sektor økes.
SV vil (oppsummert):
• Etablere et klimabudsjett som styringsverktøy for kommende statsbudsjetter
• Sørge for at den økonomiske politikken og statsbudsjettene både i krisetid og i
normalsituasjon er grønn. Det styrende prinsipp er at staten aldri skal finansiere økte utslipp
• Øke skatteinntektene og gjøre skattesystemet mer omfordelende
• Vurdere større grad av låneopptak
• Oppkapitalisere næringsfond, statlige oppkjøpsfond og statseide selskaper
• Utstede grønne lånegarantier og opprette grønne låneordninger for bedrifter

100

14. 10 år med utslippskutt
Klimatrusselen er global, og kan ikke løses av et enkelt land eller område. Men den må løses i det
enkelte land. Vi vil alle bli rammet av klimaendringene, mens bare noen få har økonomisk interesse
av å utsette omstillingen som skal til for å stoppe dem.
En måte å unngå å gjennomføre kutt er å inngå avtaler hvor vi kan betale andre land for å
gjennomføre kuttene der. I EU åpnes det for det gjennom såkalte fleksibilitetsmekanismer. Et av
problemene med det er at forventet nedgang i utslipp i enkelte land allerede er så høye at de kan ta
opp i seg de rikeste landenes behov for å kjøpe kutt. Det vil kunne utsette behovet for omstilling i
Norge, og gjøre behovet desto større når vi skal over til et nullutslippssamfunn innen 2050.
I stedet for å satse alle kuttene på å handle med andre land så må vi utarbeide en strategi for å kutte
egne utslipp, og styre mot et nullutslippssamfunn. Våren 2020 har gitt en dobbel-krise. Oljekrisen har
senket oljeprisen, og korona-krisen har lammet samfunnet. Dette er en enorm utfordring, men åpner
også en mulighet for å gi industrien andre oppdrag for å bygge en nullutslippsfremtid.

Hvorfor 60%?
Paris-avtalen angir 2030 som et forpliktende mål for alle land som bidrar, og det er derfor naturlig å
ta utgangspunkt i denne.
I 2015 fikk en arbeidsgruppe i SV i oppdrag å gi en vurdering av hva vi som land bør ta ansvar for. De
kom frem til at vi bør avhengig av hvorvidt vi skal legge vekt på vårt historiske ansvar eller den
kapasiteten vi har mellom 24 – 318 mill. tonn co2 ekvivalenter.
«Vi beregner behovet for globale utslippskutt i 2030 ved hjelp av to sett med kjente og ofte
brukte scenarioer. Differansen mellom IPCCs scenario for business-as-usual (RCP 8,5) og for
scenarioet for togradersmålet (RCP 2.6) er på 24 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2030.
Differansen mellom IEAs scenario for business-as-usual (6°C) og for å nå togradersmålet (2°C)
er på 20 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Ved å kombinere disse to settene med
beregninger finner vi at Norge burde ta ansvar for utslippskutt i 2030 på mellom 24 og 37
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030 dersom vi legger prinsippet om historisk ansvar til
grunn, og utslippskutt mellom 66 og 318 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030 dersom vi
legger prinsippet om kapasitet til grunn.»
Norge har i dag klimagassutslipp på til sammen 52,9 mill. tonn co2-ekvivalenter i 2018.
Naturvernorganisasjonen utviklet en rapport i forkant av Paris-møtet i 2018 hvor de kommer frem til
at Norges ansvar både historisk og i form av kapasitet kom til at Norge må sørge for kutt på 233 mill.
tonn. Co2-ekvivalenter. Det er mer enn vi har. Om det skal kuttes forholdsmessig mye i Norge og
internasjonalt så bør vi i hvert fall kutte 53% innenlands.
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Hva betyr 60%?
Vi har vedtatt at vi ønsker å kutte utslippene med totalt 60 % på 11 år med utgangspunkt i de målene
Norge har påtatt seg nasjonalt. Det vil si 60% kutt sammenlignet med 1990.
I 1990 var utslippene på totalt 51,2 mill. tonn CO 2 –ekvivalenter, og i 2018 var de totale utslippene
på 52,9 mill. tonn Co2. 60 % kutt betyr derfor et kutt på 32,42 mill. tonn co2. Det betyr at de totale
utslippene i 2030 skal være 20,48 Co2-ekvivalenter. Med foreløpige prognoser fra regjeringen så vil
det i 2030 være et forbruk på 45,3 mill. tonn Co2. Det vil si at det er en differanse på 24,82 mill. tonn
co2 som det vil kreve nye tiltak å kutte. Klimakur 2030 er en stor utredning av flere ulike klimatiltak i
Norge for å nå 50 % i ikke-kvotepliktig sektor. I denne utredningen beregnes det akkumulerte kutt
frem til 2030 sammenlignet med en referansebane. Det er en annen måte å beregne kuttene på enn
å regne kutt i et gitt år.
Dette er et forslag til klimabudsjett med konkrete kutt. Det er identifisert en rekke mulige kutt, og vi
har laget en oversikt over mulige kutt fremover basert på diverse utredninger inkludert Klimakur
2030. Det er likevel mange tiltak som kan gjøres på ulikt vis og som vil gi ulik effekt. Det er også
mange tiltak vi har faglig bakgrunn for å regne med, derfor er det heller ikke tatt med og vi oppnår
ikke fullt ut 60 %. Det er derfor ikke et fullstendig budsjett, men konkrete forslag og mulige løsninger.

Utslipp i Norge siste tall
Sektorer

Prosentvis utslipp

Utslipp til luft (1 000
tonn CO2-ekvivalenter)

Olje- og gassutvinning

27,33

14 472*

Industri og bergverk

22,85

12 097*

Energiforsyning

3,36

1 778*

Oppvarming i andre
næringer og
husholdninger

1,51

797*

Veitrafikk

17,06

9 031*

Luftfart, sjøfart, fiske,
motorredskaper m.m.

14,1

7 464*

Jordbruk

8,4

4 450*

Andre kilder

5,4

2 860*
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Hvordan skal dette kuttes?
Olje- og gassektoren
Olje- og gassutvinning er den største sektoren for utslipp. Utslippene i 2018 var på 14,4 mill. tonn
co2, og står for omtrent en fjerde-del av norske utslipp. 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. Equinor har lansert et mål om å kutte 40 % av
utslippene beregnet fra 2005 innen 2030. Dette må garanteres.
Hvordan få ned utslippene:
Stans leting i sårbare områder som iskanten, polarfronten, Lofoten, Vesterålen og Senja, og
Mørebanken. Dette er svært sårbare områder som har enorm naturverdi, og ved å ikke åpne for
petroleumsaktivitet her økes ikke norske utslipp eller utslipp i verden.
Ingen nye konsesjonsrunder: 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 eller nye konsesjonsrunder.
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 for
eksempel kraft fra land eller hav-vind. Det er vanskelig å regne på effekten av dette, i og med at flere
av utbyggingene som er vedtatt ikke har fått et slikt krav, men det vil ha en stor effekt.
Elektrifisering av Melkøya, Kårstø-terminalen og Mongstad-terminalen: Ved å elektrifisere disse tre
terminalene vil man kunne kutte 600 000 mill. tonn co2 per terminal hvert år.
Elektrifisering av felt som er i drift: Det er et stort potensial for å elektrifisere felt som allerede er i
drift. Troll B og C, Ekofisk og Sleipner-feltet er prosjekter som er utredet og som kan gjennomføres og
som vil kutte opp mot 1,5 mill. tonn co2. i året.
Industrien
I 2018 hadde landbasert industri et utslipp på 12 mill. tonn co2. Størstedelen av utslippene kommer
fra industriprosessene, ikke fossil energibruk noe som er utfordrende å erstatte.
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.
Hvordan få ned utslippene:
Karbonfangst- og lagring: Verden er avhengig av å lykkes med CO2-fangst og lagring for å få kuttet
utslippene raskt nok og få utslippene til å bli nesten null. Det må tas en investeringsbeslutning for å
få på plass to fullskalaprosjekter på sementfabrikken Norcem og på avfallsanlegget Klemtsrud i Oslo.
Deretter må det utredes og innføres på flere avfallsanlegg slik som i Bergen og Trondheim og
deretter Kristiansand og Stavanger. Dette vil på kort sikt kutte 700 000 tonn co2 på Norcem og
800 000 tonn co2 dersom det innføres i Oslo, Bergen og Trondheim.
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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. F
Fase ut oljefyring i industrien: Det er mulig å kutte over 200 000 tonn co2 i året ved å fase ut
oljefyring i industrien på samme måte som det er faset ut i bygg. Dersom det gis en frist til 2025,
kombinert med en opptrapping på co2-avgift og øke miljøteknologiordningen for å sikre tilskudd til
overgang kan dette kutte opp mot 300 000 tonn co2.
Hydrogen i metallproduksjon: Norge kan vise at det går an å erstatte kull med hydrogen i
produksjonsprosessen av titandioksid. Dersom dette gjennomføres vil det kutte over 200 000 tonn
co2 i året. Det må på plass en satsing på hydrogen, dette kan gjøres gjennom en co2reduksjonsavtale med industrien.
Senke prosessutslipp: Ferrosilisium og/eller silisium gir i dag utslipp på omlag 1,8 millioner tonn CO2ekvivalenter, 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. Redusert lystgassutslipp fra gjødselproduksjon kan også gi store
utslippskutt, og Yara i Porsgrunn er kandidat for å få på plass co2-fangst og lagring.
Trafikk
Veitrafikk sto for 9 millioner tonn utslipp i 2018. Det er en liten nedgang i hovedsak på grunn av
elektrifisering av personbilparken. Det er en trend som må fortsette og det må gjennomføres
elektrifisering på flere områder som innenfor fiske, oppdrett, båter og tungtransport.
Transportsektoren er den sektoren som er mest avhengig av fossil energi.
Hvordan få ned utslippene:
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.
Alle byområder med trengsel må få tilbud om en avtale. I de største byene skal staten støtte minst 70
prosent av alle store kollektivinvesteringer, mot at byene forplikter seg til miljøvennlig byutvikling.
Elektrifisering av bilparken: Det skal lages en opptrappingsplan for å nå målet om at 100 prosent av
nybilsalg i 2025 skal være nullutslippsbiler. Det gjennomføres en målrettet plan for å vri kjøpsavgifter
på kjøretøyer slik at målene om nullutslipp nås og etter hvert vurderes forbud mot nykjøp av fossile
biler. Det må innføres nullutslippssoner i de store byene for å stimulere til nullutslipp, og stilles krav
om nullutslipp i offentlige innkjøp slik som busser og ved utbygginger. Det må bygges ut
ladeinfrastruktur for at dette skal være mulig i praksis, her må det på plass mer tilskudd fra Enova og
Klimasats, og der dette ikke er tilstrekkelig må staten sikre infrastrukturen som et offentlig innkjøp på
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linje med ferjer. Det trengs en helhetlig infrastrukturplan fra Statens vegvesen, og et regelverk for
prising av bruken av strømnettet som realiserer hurtigladeutbygging også i distriktsområder med
ujevn bruk.
Nullutslipp i kollektivtrafikken: Elektrifisering av de gjenstående dieseltogene vil gi et gutt på 40 000
co2 tonn. Det må stilles krav i alle offentlige anbud fra fylker og kommuner om at det må leveres
nullutslipp slik at det utvikles og settes i drift flere el-ferger, nullutslippshurtigbåter og bussanbudene
blir nullutslipp og fossilfrie. Her må fylkene kompenseres økonomisk for risikoen ved innføring.
Jernbane fremfor motorveier og flytrafikk: I 2020 bruker vi 40,6 mrd. kroner på veiformål, og 22,6
mrd. kroner på jernbaneformål. Potensialet for overføring av veimilliarder vil avhenge av hvor mange
planlagte veier som er overdimensjonerte, samt utbyggingstempoet for veier. I fergefri E39 vil
fjordkrysningene aleine koste over 200 mrd. kroner. Ved å bygge ut høyhastighetsbaner mellom de
store byene, og utvide kapasiteten til utlandet vil flytrafikken gå ned. Isolert vil bygging føre til økte
klimagassutslipp, men sannsynligvis ikke mer enn de planlagte motorveiutbygging.
Hindre vekst i flytrafikk: Værnes – Gardermoen var i 2018 en av Europas mest trafikkerte strekninger
og nordmenn flyr mer enn nesten noen andre. Det er to måter å redusere utslipp fra fly på: fly
mindre, og å redusere flyenes utslipp. Å kutte flytrafikken med 50 % vil kunne redusere utslippene
med 600 000 tonn co2. Det må gjøres gjennom krav til nullutslipp og å endre avgifter slik at det blir
dyrere å fly først og fremst for de som flyr mye der det i dag er alternative løsninger.
Økt bruk av avansert biodrivstoff uten avskogningsrisiko som en overgang: Vi skal sørge for at alt
biodrivstoff som omsettes omfattes av bærekraftskriterier. Det betyr at det må stilles mye strengere
krav til innblandingsgrad og til andel avansert biodrivstoff allerede fra juli 2020.
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. Staten
Enova skal støtte utbyggingene, og det skal gjennom Nasjonal transportplan lages en helhetlig
infrastrukturplan for elektrifisering av havnene og settes av midler til elektrifisering av kysten.
Kutte utslippene i fiskeriflåten og oppdrett: 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.
Oppdrettsnæringen kan full elektrifiseres ved å innføre av krav i konsesjoner, og avgiftsendringer og
fjerne avgiftsfritak på anleggsdiesel. Dette kan kutte nesten 400 000 tonn co2 i året.
Jordbruk
De direkte klimautslippene i landbruket var på 4,4 mill. tonn Co2 i 2018. Landbruket har sammen
med regjeringen forplikte seg til å kutte samlet 5 mill. tonn co2 i løpet av perioden. 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.
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Stans i nydyrking av myr: Opprettholde forbudet mot nydyrking av myr.
Øke bruken av fangvekster: Ved å sette et mål om at 30 % areal skal brukes til fangvekster og mindre
kunstgjødsel så kan vi oppnå et kutt på 100 000 mill. tonn. Det vil i hovedsak være basert på økte
tilskudd.
Mindre matsvinn: Innføre lovregulering som minsker matsvinnet i varehandelen i tillegg til å utvikle
bransjeavtaler for å hindre svinn. I tillegg foreslår vi å pålegge alle kommuner å innføre lovpålagt
utsortering av matavfall. Matavfallet kan brukes til å produsere biogass.
Klimarådgiving på gårds-nivå: Følge opp jordbruksorganisasjonens forslag til klimaavtale for å sikre
klimarådgivning. Slik kan man sikre økt karbonlagring i jord, mer effektiv gjødsling og bedre
drenering. Gjødseltiltak alene vil følge av pålegg og kan kutte opp mot 80 000 tonn co2.
Omlegging av maskinpark: På lik linje med øvrig transport må også veigående maskiner som
traktorer og andre landbruksmaskiner gjøres til nullutslipp. Det er regnet med i kuttene i
transportsektoren.
Redusert forbruk av kjøtt: En reduksjon i forbruk av rødt kjøtt vil ha en stor effekt på
klimagassutslippene, men krever en omlegging av norsk landbruk for å unngå tap av bruk. En slik
reduksjon kan skje uavhengig av tiltak, men
Andre sektorer og overordnede tiltak
Gradvis opptrapping av CO2-avgiften i alle sektorer: Dette må gjøres for å bedre
konkurransesituasjonen for fornybare alternativer. For privatpersoner kan dette kompenseres med
andre tiltak eller kombineres med en utfasing.
Økt bruk av virkemidler som påvirker investeringskostnaden. Dette vil for eksempel være økte
kjøpsavgifter på fossile løsninger, teknologikrav, eller investeringsstøtte for fornybare løsninger.
Fordelen med virkemidler som retter seg mot investeringstidspunktet heller enn bruken/selve
forurensingen, er at man ikke låser folk fast i en teknologi som får høye utslipp for samfunnet
fremover.
Stille nullutslippskrav i offentlige anbud: Slik kan de beste miljøløsningene bli etterspurt i markedet,
og være med på å utvikle norsk industri og konkurransekraft.
Styrke bruken av forurensingsloven: Bruke forurensingsloven i større grad for å drive frem bruken av
best tilgjengelig teknolog.
Øke tilskuddene til virkemiddelapparatet: Øke tilskuddene til miljøteknologiordningen og Enova for
å få gjennomført prosjekter som i dag ikke er lønnsomme og stimulere til ny teknologi.
Legge om virkemiddelene som i dag støtter opp om fossil industrien. (se mer under grønne
virkemiddelapparat)
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Klimaregnskap

Hva er tiltaket?

Ca. kuttpotensial
i 2030 angitt i
mill. tonn co2ekvivalenter.
Der ikke annet
er angitt er det i
tråd med
referansebanen
i
Nasjonalbudsjet
tet for 2020
Mulige virkemidler

LANDBRUKSSEKTOR
Halvere forbruk og
produksjon av rødt
1 kjøtt og melk

Omlegging av tilskudd til landbrukssektoren for å
støtte opp om annen drift enn rødt kjøtt, og
0,9 holdningskampanjer hos forbrukere.

2 Halvere matsvinnet

Inngå en bransjeavtale og holdningsendring hos
0,2 forbrukerne.

Stans i nydyrking av
3 myr

Opprettholde forbudet mot nydyrking av myr uten
0,02 store dispensasjoner.

All transport og
energibruk i
maskiner skal bli
4 fossilfrie.
Mer kløver og
mindre kunstgjødsel
5 til eng

Dette er i stor grad ivaretatt i transportforslagene, og
virkemidlene følger de.

Endring i tilskuddsordningene, og økt formidling om
0,1 de positive virkningene.

Tilbakeføre 100 000
dekar av dårlig
6 organisk jord til myr
Mindre utslipp fra
gjødsel, og økt
metanfangst
gjennom
7 biogassproduksjon.

Dette forutsetter målrettede tilskudd.

0,08
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INDUSTRI OG
NÆRINGSLIV
CO2-fangst på
8 avfallsforbrenning
Fase ut fossil varme
i industrien
gjennom
9 oljefyringsforbud
Overgang fra kull til
hydrogen på TiZir i
10 Tyssedal (industri)
Reduserte utslipp
av PFK i
11 Aluminiumsindustri
Erstatte kull med
trekull i silisium- og
ferrosilisiumsindust
ri, og
13 sementindustri
Karbonfangst og
lagring ved
sementproduksjon,
15 samt andre tiltak

Tilskudd for å få i gang en verdikjede for co2-fangst.
0,8 Krav i offentlige innkjøp. Høyere avgift.

Øke co2-avgiften, og innføre forbud mot å bruke
0,279 fossil varme i industrien.

0,22 Målrettede tilskudd fra bla. Enova.

0,1

Lage et rammeverk som støtter opp norsk
bioindustri for å kunne levere på industrielt nivå.
0,24 Målrettede tilskudd.
Sette i gang med fullskalaprosjekter av
karbonfangst, og opprette lagringsfasiliteter. Etter
hvert bruke krav i offentlige innkjøp og mulig bruk av
0,4 avgift.

Redusert
lystglassutslipp,
Yara Porsgrunn er i
hovedsak eneste
16 utslippskilde.

0,08 Mulig bruk av forbud.

Energieffektiviserin
17 g i norsk industri

Økt støtte til Enova og energi og klimasatsinger i
0,14 industrien, og øke avgift for fossil energi.

Gjenbruk av
sagspon ved Rec
Solar
TRANSPORT

0,045 Målrettet tilskudd fra bla. Enova.
Se ellers kapittel 5.
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Biogass i
tungtransporten /
100 % el for nye
18 tungtransportbiler

0,11

Erstatte
gjenværende
dieseltogstrekninge
r med fossilfri
19 energi

0,04

Flytte gods fra vei til
21 sjø

0,1

Stille krav til å
innføre
nullutslippshurtigbå
25 ter
Avansert
biodrivstoff til
skipsfart
(omsetningskrav i
skipsfart med
innfasing til 15 % i
26 2030)

Krav om
27 nullutslippsferger

Halvering av
28 cruisetrafikk i Norge
Krav til
29 nullutslippsløsninge
r for offshore-

Krav i offentlige anbud hos fylkene for å
gjennomføre dette. Økt tilskudd over fylkesrammen
for å overkomme kostnadsbarrieren. Fjerne
refusjonsordningen for grunnavgift på mineralske
produkster til gods/passasjer og krav i off. anbud.
0,078 Øke co2- avgiften.

0,2
Krav om nullutslippsløsninger i offentlige anbud hos
fylkene. Tilskudd over fylkesrammen for å
overkomme kostnadsbarrieren. Fjerne
refusjonsordningen for grunnavgift på mineralske
0,179 produkter til gods/passasjerer. Øke co2-avgiften.
Gi kommunene en mulighet til en konsesjonsordning
hvor de kan si nei til anløp. Stille krav om nullutslipp
ved anløp til verdenarvfjorder og laksefjorder, og
0,15 stille krav til nullutslipp ved anløp til havner.

0,15 Krav i tillatelser for utvinning og produksjon.
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supply skip i
utvinningstillatelser
Energieffektiviserin
g i havbruk, sjøfart
30 og fiskeri

0,03

Elektrifisering av
31 havbruksnæring

Virkemidlene er: avgift på anleggsdiesel, innføring av
krav i konsesjoner, og å fjerne refusjonsordningen
for grunnavgift på mineralske produkter til
0,37 gods/passasjertrafikk

Beholde
nullvekstmål for
32 biler i byområder

Virkemiddel: restriktive tiltak som bompengebetaling
i byområder og fjerning av parkeringsplasser. Unngå
økt veiskapasitet. Massiv satsing på
0,088 kollektivtransport og sykkelveier med god kvalitet

10 % reduksjon av
personbilkilometer i
de store
byene og nullvekst i
33 resten av landet

0,7 Se over

Elektrifisering av
35 alle personbilene

Virkemiddelt Styrke konkurransekraften til
nullutslippsbilerr gjennom økt engangsavgift for biler
på fossile drivstoff, planlegging for og støtte til
2,54 hurtigladeutbygging i hele landet.

100 % av nye lette
lastebiler er
fossilfrie elektriske
36 innen 2025

Virkemiddelet: Sette opp engangsavgifter for fossile
varebiler. Nullutsslippssoner i de store byene.
0,12 Offentlige innkjøp. Bygge ut ladeinfrastruktur.

100 % av nye tunge
varebiler er
fossilfire elektriske
37 innen 2030

Virkemiddelet: Sette opp engangsavgifter for fossile
varebiler. Nullutsslippssoner i de store byene.
0,11 Offentlige innkjøp.

100% av nye
lastebiler er el- eller
38 hyderogen i 2030
og 10 %

Virkemiddelet: Sette opp engangsavgifter for fossile
varebiler. Nullutsslippssoner i de store byene.
Offentlige innkjøp. Må kombineres med krav til alle
for å hindre lekkasje. OBS: tallet er doblet fra
0,57 Klimakur hvor målet er 51% innen 2030.
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trekkvogner på
biogass
100 % av nye
bybusser er
fossilfrie elektriske i
39 2025

Virkemiddel er offentlige innkjøp. Det antas at drift
vil kunne bli billigere enn fossilt i 2025 inkludert
0,22 ladeinfrastruktur.

Økt bruk avansert
40 biodrivstoff

0,5 Stille krav til høyere omsetningskrav enn foreslått.

Landstrøm til skip i
havn (i norske
41 havner)

Tilskudd til kommuner for å få bygget, og stille krav
0,15 til at skip/cruise osv kan ta i mot landstrøm

Elektrifisering av
luftfartsektoren
innenlands/Ingrids
forslag: Kutte
innnelandsflytrafikk
med 50 % inkludert
stoppe
motorveiutbygging
42 og satse på lyntog

20 % innblanding av
biofuel i alt solgt
43 flydrivstoff
Krav om at nye
veigående maskiner
fra 2030 er fossilfrie
44 eller elektriske.

Virkemidlene er økt co2-avgift, differensiert
flypassasjeravgift på strekninger/evt. på tonn, og
0,645 satsing på øvrige kollektivtrafikk som tog.
Mulige virkemidler skissert her. Først og fremst krav
om innblanding og å bygge opp egen produksjon:
https://www.nholuftfart.no/siteassets/dokumenter/
0,2 avinor-kortversjon-endelig.pdf

0,598

Reduksjon i bygging
av motorveier evt
se på 42
OLJESEKTOREN
Stans i tildeling av
45 nye oljelisenser
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Elektrifisering av
46 Melkøya LNG

0,6

Elektrifisering av
48 Sleipner-feltet

0,2

Elektrifisering av
49 Troll B og C

0,7

Elektrifisering av
50 Ekofisk

0,6

Tekniske tiltak i
51 oljevirksomheten

0,1

Elektrifisering av
Mongstad52 terminalen

0,6

Elektrifisering av
53 Kårstø-terminalen

0,6

ANDRE SEKTORER
Økt utsortering av
54 plastavfall
Raskere utskifting
av vedovner
Still krav til
utslippsfrie bygg- og
55 anleggsplasser
Stille krav til
materialbruk- og
materialvalg, sette
krav om bruk av
lokalprodusert
kortreiste og
bærekraftige
56 materialer

0,068
Tilskudd fra kommune, eventuelt kombinert med
0,09 forbud og utfasing.

0,85 Bruke offentlige innkjøp aktivt.

Stille krav gjennom offentlige innkjøp.
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Økt innsamling og
58 destruksjon av HFK

0,03 Flere mottaksstasjoner og økt informasjon.

Gjøre
energiproduksjonen
i Longyearbyen
59 fornybar

0,07 Tilskudd for omlegging.

TTILTAK HVOR DET
ER VANSKELIG Å
FINNE
KUTTPOTENSIALET

SU
M

Enøk tiltak i bygg og
bruk av
bærekraftige
materialer

Flere virkemidler som regulering, avgifter og krav i
offentlige innkjøp.

Oljefondet og
globale utslippskutt

Se kapittel 12.

Satsing på forskning
på energi og klima

Støtte til forskning gjennom grunntilskudd og
program i Forskningsrådet.

15,165
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