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Høringsuttalelse:
Klimakur 2020 – Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020
Stortingets vedtak om å redusere nasjonale klimagassutslipp med 15 – 17 millioner tonn CO2ekvivalenter innen 2020 i forhold til referansebanen (nasjonalbudsjettet 2007) er utgangspunktet for
rapporten. Gitt langsiktig mål på 2 grader C, må utslippene ned på 2 tonn CO2-ekvivalenter per år per
innbygger, er Stortingets vedtak om reduksjon av nasjonale klimagass utslipp et nødvendig delmål.
De sektorvise tiltaks- og virkemiddelanalysene gir et, etter EL & IT Forbundets oppfatning, realistisk
bilde av status, mulige tiltak, effekter og kostnader. De sektorvise analysene viser at det er
tilstrekkelig potensiale for utslippsreduksjoner til å nå målene satt av Stortinget. Debatten må nå
dreie seg om hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å nå både 2020-målene og det langsiktige
målet om reduksjon av klimagassutslipp.
Den sektorvise gjennomgangen viser at det er behov for satsing over et bredt felt; pålegg og forbud i
form av nye lover og forskrifter, økt offentlig støtte til teknologiutvikling over et bredt felt, omlegging
av energibærere fra fossilt til fornybart, etablering av næringslivsfinansierte fond og endret adferd i
offentlig sektor.
Vi konstaterer at bioenergi vil bli viktigere for å nå utslippsmålene fram mot 2020 enn CCS-teknologi.
Vi støtter tiltak som medfører elektrifisering av plattformer på sokkelen, og at dette blir
myndighetspålagt i forbindelse med større ombygginger og nyanlegg. På samme måte støtter vi også
en storstilt satsing på jernbane i forbindelse med tiltak for å redusere utslippene fra
transportsektoren. Det er også mange andre gode argumenter for at myndighetene må gjennomføre
en slik satsing.
Forbundet er tilfredse med at også industriens potensiale for utslippsreduksjoner blir trukket fram,
selv om industrien har redusert sine utslipp betydelig de senere årene. Vi hadde også gjerne sett at
det ble fokusert mer på utvikling av energiøkonomisering i industri, bygninger og transport også hvor
det dreier seg om elektrisitetsforbruk, samt styrking av elektrisitetsproduksjon basert på fornybar
energi, selv om ikke mandatet legger opp til dette. Det blir for snevert å ikke se de store effektene
dette kan få for utslipp av klimagasser i våre naboland.
Kuttene må gjennomføres på en slik måte at vi ivaretar målsetningene om rettferdig fordeling,
opprettholder industrivirksomheten og unngår enkelttiltak som åpenbart ikke vil bli akseptert av
befolkningen. Forbundet støtter også et stykke på vei en politikk som fører til at forurenser betaler.
De fire menyforslagene gir et greit utgangspunkt for en prinsipiell debatt om virkemidler og tiltak. EL
& IT Forbundet har som tidligere nevnt en viss sympati for at forurenser skal betale, men en
rendyrking av modellen, slik den framstår i meny 1, gir etter vår oppfatning uttrykk for en naiv tro på
at markedet kan løse oppgaven. De utilsiktede virkningene av denne modellen, blant annet massiv
industridød, er heller ikke akseptable.
For å oppnå de planlagte utslippskuttene uten store negative ”bieffekter”, mener vi det er nødvendig
med et bredt sett av virkemidler. Vi har stor sympati for en blanding av tiltakene og virkemidlene i
meny 2 og 4; regulering og støtte med avgifter/kvoter og klimafond finansiert blant annet av dagens
CO2-avgifter, styrt av næringslivet og myndighetene.
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