
 

 

 

  

RAPPORT 

OVERSIKT OVER LAND OG REGIONER MED 
KLIMANØYTRALITETSMÅL 

 

MENON-PUBLIKASJON NR. 120/2018 

Av Øyvind N. Handberg og Annegrete Bruvoll 



 

 

 

 

 

  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1  R A P P O R T  

 

 

 

 

Forord 

Denne rapporten er skrevet av Menon Economics på oppdrag for Klima- og miljødepartementet. Rapporten gir 

en oversikt over land og regioner som har satt klimanøytralitetsmål og beskriver deres planer for å nå målene. 

FNs klimapanel og Paris-avtalen er tydelige på at verden må være klimanøytralt innen midten av dette århundret 

for å unngå en global oppvarming på over 1,5⁰C. Denne rapporten gir en oversikt over konkrete nasjonale og 

regionale planer for å oppnå klimanøytralitet innenfor egne klimagassregnskap. I dag har 16 land satt mål om 

klimanøytralitet. Disse landene står for kun fire prosent av dagens globale klimagassutslipp. Deres direkte bidrag 

til å nå målet om å begrense global oppvarming er dermed begrenset, men kan likevel ses som en start der disse 

gir erfaringer for andre land og regioner. 

Øyvind N. Handberg har vært prosjektleder og Annegrete Bruvoll prosjekteier. Ellen Balke Hveem og Bettina 

Eileen Engebretsen har bidratt i sammenstilling av data og strategier, Bjørn Ingeberg Fesche har bidratt med å 

gjennomføre automatiske nettsøk og Simen Pedersen har kvalitetssikret rapporten. Vi takker Klima- og 

Miljødepartementet ved Stian Rein Andresen for gode innspill og et godt samarbeid.  

Forfatterne står selv ansvarlige for alt innhold i rapporten. 
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2018 

Sammendrag 

Parisavtalen fra 2015 er tydelig i målet om at verden samlet sett skal være klimanøytralt i andre halvdel av dette 

århundret. Ifølge IPCC sin spesialrapport fra 2018 vil konsekvensene være dramatiske for store deler av verdens 

befolkning om ikke dette målet nås. Nasjonale myndigheter har et særlig ansvar for å bidra til å redusere 

klimagassutslipp, også som parter i Parisavtalen.  

Denne utredningen har kartlagt samtlige land i verden som har satt seg klimanøytralitetsmål. Utredningen viser 

at per januar 2019 gjelder dette 16 land, presentert i Figur A. Myndighetene i disse landene har offisielt uttrykt 

at de skal være klimanøytrale innen årstallene oppgitt i figuren. Brorparten av landene har videre skissert 

hvordan de vil oppnå målet gjennom strategidokumenter, juridiske dokumenter, handlingsplaner eller lignende. 

Figur A  Identifiserte land med klimanøytralitetsmål spesifisert med årstall satt for måloppnåelse* 

 
*Finland har satt klimanøytralitetsmål uten å spesifisere årstall for måloppnåelse. 

Klimanøytralitet forstås som balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser. Dette kan nås 

gjennom å redusere egne klimagassutslipp, redusere klimagassutslipp andre steder som kan tilgodeskrives i eget 

klimagassregnskap og/eller gjennom karbonfangst og -lagring som kompenserer for gjenværende utslipp.  

Der strategiene skisserer kutt i eget lands klimagassutslipp, er energi- og transportsektorene hyppigst nevnt som 

kilder for utslippskutt. Fornybare energikilder og alternative energibærere for kjøretøy og fartøy vil være viktige. 

Strategiene viser videre til nødvendigheten av karbonfangst og -lagring for å nå målene. De fleste landene er 

imidlertid ikke spesifikke på om det innebærer opptak i vegetasjon eller bruk av teknologiske løsninger.  

Videre fremstår kutt i andre land, tilgodeskrevet i eget land, som en viktig strategi. Med utfasing av den grønne 

utviklingsmekanismen (CDM), er ingen av strategiene spesifikke på hvilke mekanismer som skal benyttes for å 

tilgodeskrive andres kutt i eget klimaregnskap, med unntak av EUs kvotemarked. Strategiene baserer seg altså i 

stor grad på mekanismer og teknologier som per i dag ikke eksisterer. 

Halvparten av landene i Figur A er europeiske, mens tre av landene ligger i Oseania. Totalt står landene for kun 

fire prosent av dagens globale klimagassutslipp, mens de utgjør elleve prosent av verdens BNP. Deres direkte 

bidrag til å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5⁰C er dermed begrenset, men et uttalt mål i flere av 

strategiene er å være foregangsland til inspirasjon for andre. 
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I tillegg til enkeltland har flere regioner, byer og andre aktører satt mål om klimanøytralitet. Der informasjon 

foreligger, beskriver vi hvordan større regioner skisserer at de vil nå målene. De største regionene, målt i 

befolkning, økonomi og klimagassutslipp, er EU, California og Rheinland-Pfalz. Særlig vil EUs innsats kunne ha en 

merkbar effekt på netto globale klimagassutslipp. Som for landene, er regionenes skisserte strategier på 

overordnet nivå. Regionene og landene som omtales i denne rapporten er presentert i Figur B. 

Figur B Land og regioner omtalt i denne rapporten og satt mål-år for klimanøytralitet (EU indikert, men 
regionen er ikke fargelagt) 

 

Klimanøytralitet er en vid beskrivelse av en framtidig situasjon, og mange samles rundt dette som et mål. Det er 

imidlertid mer utfordrende å enes om hvordan klimagassregnskapet skal føres og målet skal fylles med innhold. 

Mer konkret tiltak- og virkemiddelbruk fordrer også beslutninger med potensielt store investeringskostnader. 

Landene og regionene nevnt i denne rapporten har tatt viktige steg i å operasjonalisere mål om klimanøytralitet, 

som kan gi nyttige erfaringer for andre i deres utarbeidelser av mål og strategier. 
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1. Introduksjon 

Både i forkant og etterkant av Parisavtalen i 2015 har flere land uttrykt mål om å redusere klimagassutslipp eller 

gjennomføre andre tiltak for å bli klimanøytrale. Enkelte regioner og en rekke byer har også satt tilsvarende mål 

for deres utslipp. Det er variasjon i planene om landene legger opp til kutt i bestemte sektorer, om fangst og 

lagring av karbon er viktig for måloppnåelsen og i hvilken grad en baserer seg på utslippsreduksjoner andre 

steder. Denne rapporten gir vi en oversikt over land og regioner som har satt seg mål om å bli klimanøytrale, 

med beskrivelser og eksempler for når og hvordan landet eller regionen planlegger å nå målene. 

Klimanøytralitet1 forstås som balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser (Meld. St. 41 

2016-2017, s. 11), og kan oppnås ved reduksjoner i klimagassutslipp eller ved at eventuelt gjenværende utslipp 

av klimagasser motsvares av opptak eller fjerning av CO2 fra atmosfæren. Hvordan dette føres i klimagass-

regnskapene kan variere mellom land og regioner. 

I Parisavtalen legger partene opp til at verden globalt sett skal være klimanøytralt i andre halvdel av dette 

århundret. Det innebærer at alle verdens land må bli klimanøytrale, eller at lands manglende klimanøytralitet 

kompenseres for med overoppfyllelse av andre land. IPCC (2018) sin spesialrapport viser at konsekvensene av 

global oppvarming over 1,5⁰C vil være dramatiske. Denne gjennomgangen viser at et fåtall land og regioner så 

langt har fulgt opp med utslippsmål som er konsistente med spesialrapporten eller Paris-avtalen. 

Koalisjonen for karbonnøytralitet er et viktig initiativ for å motivere klimanøytralitet er. På initiativ fra New 

Zealand og Marshalløyene har 19 land og 32 byer signert en felles deklarasjon om å utvikle strategier for å 

begrense temperaturstigningen i henhold til Paris-avtalen.2 Konsistent med Paris-avtalen skal disse strategiene 

vedtas og presenteres innen 2020. Av de 19 landene signerte fire i september 2018: Canada, Danmark, Spania 

og Storbritannia. Flere av landene har spesifisert mål for når karbonnøytralitet skal oppnås, deriblant Norge.3 

Denne gjennomgangen fokuserer på land4 som har satt seg klimanøytralitetsmål, og beskriver strategiene for 

hvordan målet skal oppnås, der slike dokumenter foreligger. I tillegg har vi identifisert og undersøkt regioner som 

er relevante for Norge å sammenligne seg med, både overnasjonale (EU) og subnasjonale (f.eks. California) 

regioner. Listen over vurderte land er uttømmende, mens listen over vurderte regioner ikke er uttømmende. 

For å identifisere land og regioner som har satt klimanøytralitetsmål har vi foretatt manuelle og automatiserte 

nettsøk, kartlagt medlemmer av relevante koalisjoner og initiativ og gått gjennom de fastsatte bidragene til 

klimakutt i forbindelse med Parisavtalen. Dette gir en bruttoliste med land og regioner, som vi har undersøkt 

nærmere for å avgjøre hvem som har satt seg faktiske klimanøytralitetsmål. Informasjonsgrunnlaget for 

sistnevnte undersøkelser er utelukkende basert på offisielle kilder, enten fra landet selv, fra FN-organer eller 

klimaavtaler. Metoden er beskrevet i vedlegg 1.  

I kapittel 2 presenteres de identifiserte landene med mål om klimanøytralitet med beskrivelser for hvordan de 

planlegger å nå målene sine, der slike strategier foreligger, og i kapittel 3 beskrives tilsvarende for regioner. Til 

slutt, i kapittel 4, drøftes overordnede problemstillinger og vurderinger initiativene på tvers av land og regioner.  

                                                                 

1 Vi skiller ikke mellom bruk av begreper som karbonnøytralitet, nullutslippssamfunn og klimanøytralitet. 
2 Carbon Neutrality Coalition: www.carbon-neutrality.global [22.11.18] 
3 http://www.miljostatus.no/nasjonale-mal/ [22.11.18]. 
4 Med land forstår vi stater i folkerettslig forstand, og vi inkluderer 196 land innenfor denne definisjonen. 

http://www.carbon-neutrality.global/
http://www.miljostatus.no/nasjonale-mal/
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2. Land som har satt klimanøytralitetsmål 

2.1. Identifiserte land 

Figur 2-1 viser landene som har satt seg klimanøytralitetsmål og som har spesifisert et årstall for måloppnåelse. 

Blant landene har Etiopia, Norge, Island, Sverige, Danmark, Frankrike, Marshalløyene, Tyskland, og Portugal lagt 

fram beskrivelser for hvordan målet skal oppnås. Beskrivelsene er på ulikt detaljnivå og presenteres og diskuteres 

i delkapittel 2.2. I tillegg har New Zealand en klimalov ute på offentlig høring, som etter planen skal iverksettes 

juni 2019.5 Vi presenterer også dette dokumentet, siden det har relevant informasjon om strategier.6 

Blant de resterende er Bhutan allerede klimanøytralt og har uttrykt mål om å forbli det (UNFCCC 2011, s. 6). 

Maldivene uttrykte i 2009 mål om å oppnå klimanøytralitet innen 2020 (UNFCCC 2011, s. 29 og MEE 2011), men 

dette nevnes ikke i nyere og relevante dokumenter, slik som deres Climate change policy framework (RM 2015). 

Costa Rica (UNFCCC 2011, s. 14 og Minea 2015), Liberia (GoL 2015) og Papua New Guinea (UNFCCC 2011, 38) har 

uttrykt mål om å oppnå klimanøytralitet, men ikke spesifisert det nærmere.  

Figur 2-1  Identifiserte land med klimanøytralitetsmål spesifisert med årstall satt for måloppnåelse* 

 
*Finland har satt klimanøytralitetsmål uten å spesifisere årstall for måloppnåelse. 

I tillegg til disse landene har Finland uttrykt klimanøytralitetsmål, men ikke spesifisert årstall for måloppnåelse 

(MEE 2014) (se omtale i delkapittel 2.2).7  

Figur 2-2 viser den geografiske spredningen av disse 16 landene, sammen med året for planlagt måloppnåelse, 

og Figur 2-3 viser tilsvarende oversikt kun for Europa. Kartene viser at tilslutningen til klimanøytralitet omfatter 

                                                                 

5 https://www.mfe.govt.nz/have-your-say-zero-carbon [14.12.18]. 
6 Ifølge Parisavtalen (artikkel 4.19) bør partene i avtalene utarbeide strategier for hvordan oppnå reduksjoner i 
klimagassutslipp. I rapporten fra COP21 (artikkel 35) inviteres det til å offentliggjøre disse innen 2020 og publisere dem på 
UNFCCC sine nettsider. Her var det per desember 2018 offentliggjort strategier for ti land. Av disse viser kun Marshalløyene 
og Tyskland til klimanøytralitet. 
7 Vatikanstaten uttrykte i 2007 også mål om å bli klimanøytrale, i hovedsak gjennom fangst og lagring av karbon ved planting 
av skog i Ungarn. Det fremstår ikke som målet er nådd. Kilder: New York Times (www.nytimes.com/2007/09/03/ 
business/worldbusiness/03iht-carbon.4.7366547.html) og National Geographic (https://news.nationalgeographic.com/ 
2015/06/150616-pope-climate-francis-vatican-global-warming-green-solar-carbon-sustainable/) [04.01.19]. 
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http://www.nytimes.com/2007/09/03/business/worldbusiness/03iht-carbon.4.7366547.html
https://news.nationalgeographic.com/2015/06/150616-pope-climate-francis-vatican-global-warming-green-solar-carbon-sustainable/
https://news.nationalgeographic.com/2015/06/150616-pope-climate-francis-vatican-global-warming-green-solar-carbon-sustainable/
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et begrenset antall land. Ifølge EUs database over klimagassutslipp (Emission Database for Global Atmospheric 

Research – EDGAR) står disse landene i dag for fire prosent av de globale klimagassutslippene, mens de, ifølge 

Verdensbanken utgjør elleve prosent av verdens BNP. 

Figur 2-2  Kart over land med uttrykt klimanøytralitetsmål spesifisert med årstall, verden 

Figur 2-3  Kart over land med uttrykt klimanøytralitetsmål spesifisert med årstall, Europa 

Klimanøytralitetsmål er en absolutt variabel, og et fåtall land har uttrykt et slikt mål. Det er også interessant å 

vurdere i hvilken grad land arbeider mot klimanøytralitet uten å ha uttrykt dette som mål (ennå). Under 

presenterer vi to indikasjoner på i hvilken grad land arbeider mot klimanøytralitet. 
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Den første indikasjonen er nasjonalt fastsatte bidrag til å begrense utslippene, se Figur 2-4. Dette viser de 

vedtatte prosentvise kuttene i nasjonale utslipp (Nationally Determined Contributions, NDC), oppsummert av 

IGES (2018). Denne oppsummeringen er forenklet. Den gir ikke informasjon om når målet skal nås, referanseåret, 

referansebanen eller om kuttet er et minimumsmål eller ikke. Der både betingede og ikke-betingede mål er 

uttrykt, viser kartet det betingede målet.8 Særlig viser kartet at de afrikanske landene Namibia, Tsjad, Eritrea og 

Angola har ambisiøse mål for kuttene (50-89 prosent), selv om de ikke har uttrykt klimanøytralitetsmål. For 

Eritrea og Tsjad er brorparten av kuttene betinget av teknologisk og finansiell støtte.  

Figur 2-4 Forenklede prosentvise kutt i nasjonale utslipp (NDC) (IGES 2018) 

 

En annen indikasjon på mulige kommende tilslutninger til klimanøytralitet, er hvor stort temaet er i 

samfunnsdebatten. For å gi en pekepinn på dette, har vi gjennomført automatiske nettsøk knyttet til klima-

nøytralitetsbegreper for hvert av verdens land, og telt antallet treff (se nærmere beskrivelse i vedlegg 1). Det er 

naturlig at de største landene har flest treff, at temaet er mest aktuelt i land med høyt BNP og at engelskspråklige 

land har flere treff på de engelske søkeordene. Som vi ser av Figur 2-5 er Tyskland, Kina, India, Frankrike, Canada, 

USA, Brasil og Japan mest omtalt på engelsk om temaet klimanøytralitet. 

                                                                 

8 Betingede bidrag er bidrag som avhenger av handlinger fra andre land. For eksempel at et land i Sør uttrykker et mål som 
kun gjelder dersom det mottar økonomisk eller teknologisk støtte fra Annex 1-land. 
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Figur 2-5  Antallet absolutte treff i nettsøket vi har gjennomført i prosjektet 

 

2.2. Lands strategier for å oppnå klimanøytralitet 

Det følgende oppsummerer hvordan landene presentert i foregående delkapittel uttrykker at de vil oppnå 

klimanøytralitetsmålene. Av landene i land i Figur 2-1 omtales ikke I Bhutan, Maldivene, Costa Rica, Liberia og 

Papa New Guinea, da disse ikke har offentliggjort strategier eller lignende dokumenter som viser hvordan de vil 

nå målet. I tillegg omtaler vi Finland og Nederland. Finland har uttrykt klimanøytralitetsmål, men ikke årstall for 

måloppnåelse, mens Nederland er i prosessen med å utarbeide en klimalov som vil kunne gi strategibeskrivelser. 

Landene presenteres i følgende rekkefølge: 

1. Etiopia 7. Marshalløyene 

2. Norge 8. New Zealand 

3. Island 9. Tyskland 

4. Sverige 10. Portugal 

5. Danmark 11. Finland 

6. Frankrike 12. Nederland 

1. Etiopia 

Etiopia uttrykte tidlig mål om å bli klimanøytrale. I deres grønne utviklingsstrategi - Ethiopia’s Climate Resilient 

Green Economy Strategy (FDRE 2011) beskriver myndighetene at før 2025 skal landet være et middelinntektsland 

og være klimanøytralt. Strategien omhandler i stor grad hvordan en skal opprettholde økonomisk vekst og 

hvordan veksten skal komme alle til gode. Samtidig er planen opptatt av at veksten skal være klimavennlig, og 

målet i 2030 sammenlignes med anslåtte utslipp i samme år ved «konvensjonell utvikling» (Tekstboks 1). I samme 

tekstboks påpekes det også at grønne investeringer kan ha høyere oppstartskostnader, og at manglende tilgang 

til finansiering kan være en utfordring.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 0  R A P P O R T  

 

 

Planen viser ikke i klartekst hvordan klimanøytralitetsmålet innen 2025 skal nås, men den viser hvordan det 

tenkte høyutslipp-scenarioet i 2030 skal unngås (Figur 2-6). 

Figur 2-6  Reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med et tenkt framtidig scenario (FDRE, s. 10) 

 

Det viktigste tiltaket for å redusere klimagassutslipp er å gå over til mer energi-effektive vedovner for matlaging. 

Andre viktige tiltak er effektivisering av husdyrhold og sementproduksjon, samt økt produksjon av fornybar 

energi. Planting av trær og revegetering nevnes også, og det eksisterer allerede store prosjekter på dette. 

Det framgår ikke tydelig i planen hvordan de alle resterende 145 mill. tonn CO2-ekivalentene skal kuttes. Planen 

nevner at eksport av fornybar energi til naboland kan redusere dette tallet med 19 mill., men det spesifiseres 

ikke hvilke mekanismer som skal benyttes for å tilgodeskrive eventuelle utslippsreduksjoner i naboland i Etiopia 

sitt klimagassregnskap. Planen viser heller ikke til hva situasjonen vil være i 2025 (mål-året for klimanøytralitet). 

I prosessen med strategien har myndighetene beregnet kostnadene for en lang rekke tiltak, målt i dollar per tonn 

reduserte CO2-utslipp. En stor andel av disse anslås til å være svært lave, og dels lønnsomme. Planen viser også 

Tekstboks 1 Etiopias grønne utviklingsstrategi (FDRE, s. 7) 

Ethiopia wants to avoid the traps of business-as-usual development. Like other developing countries, Ethiopia 

faces a critical challenge in achieving its development goals: financing. Capital constraints could lead to 

investments in conventional solutions that require a low initial expenditure but result in high inefficiencies – 

making them less sustainable than alternatives that cost more at the start but also offer more economic, 

social, and environmental benefits in the long run. If Ethiopia were to pursue a conventional economic 

development path – represented in a business-as-usual scenario – greenhouse gas emissions would more than 

double to 400 million tonnes of CO2 equivalents (Mt CO2e) in 2030. Conventional economic growth could lead 

to other challenges as well, such as depleting the very natural resources that Ethiopia’s economic 

development is based on, locking it into outdated technologies, and forcing it to spend an ever-larger share 

of GDP on fossil fuel imports. In addition to lower public health due to diseases related to indoor air pollution, 

further forest degradation and soil erosion would also occur, diminishing food security and destroying sources 

of drinking water. 
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til at kostnadene er langt lavere enn prisen per tonn CO2 i EUs kvotemarked, og at kutt i Etiopia dermed er 

attraktivt (Tekstboks 2).  

 

Det fremgår ikke hvilke mekanismer som kan brukes for hvilke mekanismer som kan benyttes for å tiltrekke seg 

denne typen investeringer. Det fremgår heller ikke hvordan utslippskutt som eventuelt tilgodeskrives i andre 

land inngår i målene til Etiopia i 2025 og 2030. Alt i alt fremstår planen tydelig ambisiøs. Samtidig synes den å 

være tidvis inkonsekvent og i liten grad spesifikk på hvordan målene skal oppnås, og hvordan reduksjonene skal 

føres i klimagassregnskapet. 

2. Norge 

I forbindelse med ratifiseringen av Paris-avtalen fremsatte Norge mål om å være klimanøytralt fra og med 2030 

(Innst. 211 S 2014–2015). Klimameldingen (Meld. St. 41 2016-2017) spesifiserer at egne utslipp skal reduseres 

med 40 prosent fram mot 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Kuttet på 40 prosent er også skrevet 

inn i klimaloven (lov om klimamål), sammen med mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050. 

Lavutslippssamfunn defineres i klimaloven (§4) som «et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste 

vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke 

skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen». Loven spesifiserer at regjeringen årlig 

skal redegjøre for hvordan målene skal nås og klimaeffekten av framlagt statsbudsjett. Klimanøytralitetsmålet i 

2030 inngår ikke i Klimaloven. 

Målet om egne kutt på 40 prosent er betinget på en avtale med EU om kutt innen EUs kvotesystem og bruk av 

andre mekanismer (Tekstboks 3).  

 

Tekstboks 2 Kostnadene for å redusere klimagassutslipp er lave (FDRE, s. 9) 

For more than 80% of the emission reduction potential, the costs are less than USD 15/t CO2 e and would thus 

still be more attractive than the current average market price for CO2 emission certificates traded via the 

European Trading Scheme. Even the green economy initiatives that are more cost-intensive than conventional 

alternatives have substantial emission reduction potential and would therefore be eligible for international 

environmental funding in the form of grants and payments for performance. 

Tekstboks 3 Norges betingede mål om 40 prosent kutt i klimagassutslipp (Innst. 211 S 2014–2015) 

En avtale om felles oppfyllelse med EU vil innebære: 

• I kvotepliktig sektor vil Norge bidra til gjennomføring av utslippsreduksjoner på 43 pst. sammenlignet 

med 2005 innenfor EUs kvotesystem. 

• Norge vil også bidra til utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor ved at det fastsettes et nasjonalt 

utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor på linje med sammenlignbare EU-land. 

• EU legger opp til at noen av kuttene i ikke-kvotepliktig sektor kan gjennomføres ved kjøp av kvoter i 

EUs kvotesystem eller gjennomføring av klimatiltak i andre EU-land. Norge vil benytte seg av denne 

fleksibiliteten på lik linje med EU-land. 

Departementet viser til at dersom en felles løsning ikke fører fram, vil målet om minst 40 pst. 

utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 være Norges indikative forpliktelse. Målet er betinget av 

tilgang på fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og en godskriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem 

som bidrag til å oppfylle forpliktelsen. Regjeringen vil da senere konsultere Stortinget om fastsetting av et 

nasjonalt mål for ikke-kvotepliktig sektor. 
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Klimameldingen, klimaloven og andre førende dokumenter er ikke konkrete i hvordan målene skal oppnås. 

Klimameldingen (Meld. St. 41 2016-2017, s. 5-6) skisserer at 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor i 2030 

sammenlignet med 2005 utgjør omtrent 30 mill. tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030, og at det er 

sannsynlig at 67-83 prosentpoeng av dette kan tas som innenlandske kutt. Meldingen fremstår mest konkret 

innen transportsektoren og spesifiserer at regjeringen har arbeidsmål om å kutte klimagassutslippene i sektoren 

med 35-40 prosent i 2030, sammenlignet med 2005. Norge legger opp til at store deler av reduksjonene i 

klimagassutslipp skal foretas utenfor landegrensene, enten gjennom EUs kvotesystem eller andre fleksible 

mekanismer. 

3. Island 

Island offentliggjorde i september 2018 en handlingsplan for å nå målet om klimanøytralitet innen 2040 (MENR 

2018). Handlingsplanen påpeker Islands klimavennlige energiproduksjon og at det dermed er lite å hente i kutt i 

denne sektoren. De største kildene til klimagassutslipp er tungindustri og kjemikalier (42 prosent av totale 

utslipp), veitransport (20 prosent), landbruk (13 prosent), fiskeri (11 prosent) og avfallshåndtering (5 prosent). I 

tillegg til dette viser handlingsplanen til at avskoging og drenering av våtmarker har vært viktige kilder til 

klimagassutslipp. 

Handlingsplanen fokuserer på to områder for å oppnå klimanøytralitetsmålet: kutt i transportsektoren og fangst 

og lagring av karbon i skog og våtmark (Tekstboks 4). Det spesifiseres at sju mrd. islandske kroner er satt av til 

dette i perioden 2019, omtrent tilsvarende 523 mill. norske kroner.9 Handlingsplanen viser samtidig til at flere av 

satsningene har positive virkninger på flere områder og inngår i andre tiltaksområder. For eksempel kan 

karbonfangst og -lagring bedre lokale miljøforhold, som forhindring av jorderosjon og bevaring av biologisk 

mangfold. 

 

Tabell V-1 i vedlegg 2 oppsummerer de 34 handlingene som handlingsplanen lister opp for å oppnå målet. 

Handlingene er beskrevet på ulikt detaljnivå. De som trekkes fram er forbud mot diesel- og bensin-biler etter 

2030 (handling 5), økning i karbonavgiften (som inngår som en drivstoffavgift) (handling 2), unngå at organisk 

avfall deponeres (handling 28), utfasing av HFK-gasser (handling 29) og deltakelse i EUs kvotemarked fra og med 

2021 (handling 25).  

4. Sverige 

Riksdagen i Sverige vedtok sommeren 2017 et klimapolitisk rammeverk (GOS 2017), som inkluderer 

klimanøytralitetsmål, en klimalov og planer for et klimaråd. Rammeverket trådte i kraft fra og med 2018. Målet 

er klimanøytralitet innen 2045 og netto negative utslipp etter 2045 (GOS 2017, s. 3). Dette skal oppnås ved å 

kutte utslipp i Sverige med 85 prosent sammenlignet med 1990. Resterende utslipp skal kompenseres for ved 

fangst og lagring av karbon i skog og ved «klimaprosjekter i utlandet» (Tekstboks 5). Rammeverket indikerer at 

                                                                 

9 Kurs: 100 ISK = 7,47 NOK: https://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/valuta/ISK [02.01.19]. 

Tekstboks 4 Formålet med Islands handlingsplan (MENR 2018, s. 4) 

The main emphasis of the new plan is on two measures: 1) to phase out fossil fuels in transport, and 2) to 

increase carbon sequestration in land use, by restoration of woodlands and wetlands, revegetation and 

afforestation. Climate mitigation measures will get a substantial increase in funding – almost 7 billion 

Icelandic krónur in the period 2019-2023. A general carbon tax, already in place, will be gradually increased. 

https://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/valuta/ISK
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karbonfangst og -lagring skal være viktigere enn kutt i andre land som tilgodeskrives i Sverige. Rammeverket 

spesifiserer ikke hvilke mekanismer som skal brukes for å tilgodeskrive «investments in various climate projects 

abroad» (GOS 2017, s. 4). 

 

I klimaloven (Klimatlag 2017:720)10 forplikter regjeringen seg til å arbeide for å forhindre klimaendringer og at 

dette arbeidet skal utgå fra klimamålene i det klimapolitiske rammeverket. Loven spesifiserer at regjeringen skal 

rapportere til riksdagen og utarbeide en handlingsplan hvert fjerde år med beskrivelser av planlagte tiltak, 

hvordan de bidrar til å oppnå målene, og resultater av gjennomførte tiltak (Tekstboks 6). 

 

Den tredje pilaren i rammeverket er et klimapolitisk råd, som skal utføre uavhengige vurderinger av planlagte 

tiltak og i hvilken grad disse bidrar til måloppnåelse.  

Rammeverket har bred politisk enighet i Riksdagen og er resultatet av en enighet mellom Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.11 

                                                                 

10 http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:720 [02.01.19]. 
11 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/ [02.01.19]. 

Tekstboks 5 Andre strategier for å oppnå klimanøytralitet enn egne kutt i Sverige (GOS 2017, s. 4) 

As for the goal of zero net emissions of greenhouse gases by 2045, it will also be possible to achieve parts of 

these goals by 2030 and 2040 through supplementary measures, such as increased uptake of carbon dioxide 

by forests or investments in various climate projects abroad. Such measures may be used to achieve a 

maximum of 8 and 2 percentage points, respectively, of the emission reduction goals by 2030 and 2040. That 

is, by 2030 emissions from activities in Sweden should be at least 55 per cent lower than in 1990, and by 2040 

at least 73 per cent lower than in 1990. 

Tekstboks 6 §5 i Klimatlag (2017:720) 

Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till 

riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits. Handlingsplanen bör innehålla en 

beskrivning av: 

1. Sveriges åtaganden inom EU och internationellt, 

2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade 

utsläppsinventeringen, 

3. prognosticerade utsläppsminskningar, 

4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar, 

5. planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när dessa åtgärder kan börja 

gälla, 

6. i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra till att de 

nationella och globala klimatmålen kan nås, 

7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar 

möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen, och 

8. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen. 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:720
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
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5. Danmark 

Et samlet Folketing har satt mål om at Danmark skal være klimanøytralt innen 2050 (EFK 2018). I utspillet 

indikerer de i noen grad hvordan de skal oppnå målet. De spesifiserer tydelig at karbonlagring og -fangst vil «spille 

en avgjørende rolle» (Tekstboks 7). 

 

Målet inkluderer å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 39 prosent i 2030, sammenlignet med 2005 

(EFK 2018, s. 8). Utspillet beskriver 38 initiativer for å redusere egne klimagassutslipp, på ulikt detaljnivå. Stopp i 

salg av nye bensin- eller dieselbiler etter 2030 og at det ikke skal selges plug-in hybrider etter 2035 framheves (s. 

4). 

Tabell 2-1 viser hvor stor reduksjon i klimagassutslippene ulike initiativ anslås å bidra med i perioden 2021-2030, 

og hvor stort behovet for reduksjon er gitt målet. Initiativ for å redusere innenlands klimagassutslipp vil bidra 

med langt mindre reduksjoner enn karbonfangst og -lagring og bruk av kvoter. Kutt i egne utslipp vil utgjøre 

omtrent en tredjedel av reduksjonseffekten (kolonne to), mens karbonlagring og -fangst og kvotebruk vil utgjøre 

hhv. 41 og 26 prosent den planlagte reduksjonseffekten. 

Tabell 2-1 Indikasjon på strategier for å redusere netto klimagassutslipp (EFK 2018, s. 41) 

 Reduktionseffekt 
2021-30 (mio. ton CO2) 

Reduktionsbehov 
2021-30 (mio. ton CO2) 

Danmarks reduktionsbehov i de ikke-kvotebelagte 
sektorer 

- 32-37 

Energiaftale 1,1-1,5 - 

Klima- og lufudspil   

Benzin og diesel skal ud af taxidriften inden 2030 0,4  - 

Al ny asfalt på statens veje skal være klimavenlig 0,6  - 

Mere biobrændstof i benzin og diesel  1,0  - 

Forbedring af biogasanlæggene  1,1  - 

Strammere krav til klimaskadelige gasser i køleanlæg  0,8  - 

Brug af CO2 - optag i klimaindsatsen (LULUCF-
kreditter)* 

12,9  - 

Annullering af CO2-kvoter** 8  - 

Nyt reduktionsbehov  -  5½-11½ 

Målsætninger for lav- og nulemissionsbiler  3-4  - 

Målsætning om nulemissionsbusser i offentlig 
transport  

1½  - 

Nyt reduktionsbehov (inkl. transportmålsætninger)  -  0-7 

Yderligere indsatser: Forskning, udvikling og 
klimapulje 2026-30 

-  - 

Tallene i tabellen repræsenterer det størst mulige spænd og er desuden afrundet. Tallene kan som de står derfor ikke 
lægges sammen til den anførte sum. 
* LULUCF-tal er nedjusteret som følge af ny fremskrivning. Det bemærkes, at fremskrivningen er forbundet med stor 
usikkerhed. 
** Viser Danmarks samlede adgang til brug af kvoteannullering. 

Tekstboks 7 Danmarks klimanøytralitetsmål (EFK 2018, s. 8) 

FN’s Klimapanel vurderer, at temperaturmålsætningerne fra Parisafalen kun kan indfris med omfattende 

reduktioner i de globale udledninger af drivhusgasser. Det er et klart signal, som regeringen har taget til sig. 

Regeringen har derfor sammen med alle Folketingets partier besluttet at arbejde for, at Danmark senest i 

2050 skal være klimaneutralt: Der skal ikke udledes mere drivhusgas, end der optages. Målet om 

klimaneutralitet åbner op for et nyt kapitel, hvor optag og lagring af CO2 skal spille en afgørende rolle og 

reducere det globale klimaafryk. 
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Danmark har relativt høy befolkningstetthet og begrenset mulighet for fangst og lagring i egen biomasse. 

Tekstboks 8 gjengir utspillet (EFK 2018, s. 37) sine beskrivelser om hvordan den store andelen CO2 skal fanges og 

lagres. Metoden for utregning av LULUCF-kreditter i EU gir Danmark relativt stort rom for å anvende dette, uten 

at det beskrives nærmere i utspillet. 

 

6. Frankrike 

Frankrike offentliggjorde sin overordnede klimaplan – 1 planet, 1 plan – i juli 2017 (MEIT 2017). Planen 

spesifiserer at landet har mål om å bli klimanøytrale innen år 2050. Myndighetene beskriver planen som ambisiøs 

og innovativ og er eksplisitt på at et viktig element er å mobilisere bedrifter, lokale myndigheter og innbyggere, 

i tillegg til andre stater. I planen uttrykker Frankrike et eget ansvar for at Paris-avtalen skal følges opp og gjøres 

irreversibel.  

Planen er delt inn i seks kapitler (Tekstboks 9), som igjen er delt inn i tilnærminger («approaches»). Det første 

kapittelet er å gjøre Paris-avtalen irreversibel gjennom å styrke det internasjonale lovverket og å mobilisere 

andre aktører, som innbyggere, bedrifter og lokale myndigheter. Det andre kapitlet er å forbedre hverdagen for 

franske innbyggere for å synliggjøre deres direkte fordeler ved klima-arbeidet, eksempelvis gjennom å redusere 

husholdningenes elektrisitetskostnader og støtte grønne små og mellomstore bedrifter.  

Det tredje kapitlet omhandler å kutte ut fossil energi, både produksjon av fossil energi, ikke utvinne mer olje og 

internalisere kostnaden utslipp av CO2. Kapitlet spesifiserer også at myndighetene vil utarbeide en egen strategi 

for å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Det fjerde kapitlet viser til Frankrikes satsing på å fremme grønne 

arbeidsplasser gjennom satsing på grønn forskning og utvikling, grønn finans og fornybar energi. Det femte 

kapitlet viser til reduksjoner i landbruket, både å forhindre avskoging gjennom reduksjon av etterspørsel etter 

produkter som bidrar til avskoging i andre land og å bedre jordbruksmetodene for å slippe ut mindre klimagasser 

og lagre mer karbon i jorda. Kapitlet viser også til at de har en egen strategi for å øke karbonfangst- og lagring i 

egne, eksisterende skoger.  I tillegg viser kapitlet kort til klimatilpasning og at en egen nasjonal klimatilpasnings-

strategi vil utarbeides. I det siste kapitlet viser myndighetene til at de ønsker å bedre «klimadiplomatiet» sitt og 

Tekstboks 8 Initiativer innen karbonfangst og -lagring (EFK 2018, s. 37) 

33. Forskningsindsats for CO2-optag og -lagring  

Regeringen vil afsætte 100 mio. kr. til en dedikeret dansk forsknings- og udviklingsindsats inden for CO2-optag 

og -lagring. Indsatsen vil omfatte både teknologiske tiltag, og tiltag der retter sig mod biologisk optag i skove 

og jorden. Der forventes en stigende global eferspørgsel på efektive og dokumenterbare metoder. Indsatsen 

forventes at være med til at give danske forskningsinstitutioner og virksomheder fodfæste på et nyt globalt 

vækstområde.  

34. Brug af CO2-optag i klimaindsatsen  

Optag af CO2 i jord og skove (også omtalt som LULUCF; Land Use, Land Use Change and Forestry) vil spille en 

betydelig rolle i klimaindsatsen. Frem mod 2030 har Danmark mulighed for at medregne forbedringer af 

kulstofalancen i form af de såkaldte LULUCF-kreditter. Det er et vigtigt klimatiltag, som regeringen vil gøre 

brug af.  

35. Analyse til forbedrede opgørelser af CO2- optag i jord og skov  

Opgørelsen af CO2 -optag i jord og skov er yderst kompleks. Regeringen vil derfor igangsætte en analyse, der 

skal forbedre opgørelsesmetoderne, så man mere målrettet kan øge optaget af CO2. 
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stimulere til at europeiske land og utviklingsland arbeider med å redusere klimagassutslipp. De beskriver blant 

annet at de vil ta større klimahensyn i nye handsavtaler. De viser også støtte til internasjonale avtaler og 

samarbeid, slik som det grønne klimafondet og grønne initiativ i India og Afrika. 

 

Alt i alt fremstår planen som ambisiøs, men på et overordnet nivå. Samtidig viser den til utarbeidede eller til 

utarbeidelse av strategier på de spesifikke områdene, slik som å redusere avskoging i andre land gjennom å endre 

egen etterspørsel (Tekstboks 10). 

 

7. Marshalløyene 

Marshalløyene var i front i opprettelsen av klimanøytralitetskoalisjonen og er et av de første landene til å 

spesifisere hvordan målet om klimanøytralitet skal nås. Deres klimastrategi, utgitt september 2018, setter mål 

om at landet skal bli klimanøytralt innen 2050 (Tekstboks 11). 

 

Strategien legger vekt på kutt i eget land: de skal oppdatere sine nasjonalt fastsatte bidrag til klimagasskutt i 

Parisavtalen (NDCer) med skjerpede kutt innen 2020. De fokuserer på kutt i energisektoren, i tillegg til 

transportsektoren, avfallshåndtering og matlaging og lys (bruk av parafin) (RMI 2018, s. 7-8). Tabell 2-2 illustrerer 

tre scenarioer for klimagasskutt (sammenlignet med 2010) mot 2050. 

Tabell 2-2 Tre scenarioer av reduksjoner i klimagassutslipp relativt til 2010 for Marshalløyene (RMI 2018, s. 13) 

 Reduksjon til 2030 Reduksjon til 2050 

Tekstboks 9 De seks delene i Frankrikes klimaplan: 1 planet, 1 plan (MEIT 2017, s. 2) 

1. Making the implementation of the Paris agreement irreversible 

2. Improving the daily lives of all French people 

3. Putting an end to fossil fuel energy and committing to carbon neutrality 

4. Making France the no. 1 player in green energy by making the Paris agreement an opportunity for 

attractiveness, innovation and jobs 

5. Mobilising the potential of ecosystems and agriculture to combat climate change 

6. Increasing international mobilisation on climate diplomacy 

Tekstboks 10 Redusere avskoging gjennom redusert etterspørsel (MEIT 2017, s. 13) 

French businesses are among the biggest purchasers of forestry and agricultural products, so they have 

additional responsibility. To go one step further and successfully end imported deforestation in France, by 

2018 we will publish a national strategy to end the importation of forestry and agricultural imported products 

that contribute to deforestation – including the indirect change in land use – containing proposals pertaining 

to regulations, tax, voluntary commitments, good practices and modifications to the public contract. France 

will ensure that the Amsterdam Declaration takes precedence in the first half of 2018, and will play a driving 

role in promoting such a commitment on a European scale. 

Tekstboks 11 Marshalløyenes klimastrategi (RMI 2018, s. 7) 

The purpose of this 2050 Climate Strategy – which is RMI’s long-term low greenhouse gas emission climate-

resilient development strategy under the Paris Agreement - is to outline a long-term pathway for RMI to 

achieve its objectives for net zero emissions and 100% renewable energy, as well as to facilitate adaptation 

and climate resilience in a way that ensures the future protection and prosperity of the country and its women, 

men and youth. 
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NDC 45%  100%  

«Moderate Scenario» 47%  56%  

«Significant Scenario» 54%  70%  

«Lighthouse Scenario» 60%  87% 

Selv om landets (andre) NDC setter mål om 100 prosent reduksjon av klimagassutslipp, indikerer strategien at 

dette er usannsynlig som egne kutt, særlig på grunn av utslipp fra avfall og avfallshåndtering. Strategien er ikke 

tydelig på hvordan manglende kutt egne utslipp skal kompenseres for, men nevner karbonlagring (karbonsluk) 

og kvotekjøp eller lignende (Tekstboks 12). 

 

Marshalløyenes BNP per innbygger er sammenlignbart med Mongolia, Indonesia og El Salvador. En viktig del av 

strategien er å tiltrekke seg utenlandske overføringer og investeringer, og det spesifiseres at en egen 

finansieringsstrategi må utarbeides. Strategien legger altså opp til at bistand vil være en viktig for å oppnå målene 

(RMI 2018, s. 15). 

For å følge opp strategien legger regjeringen opp til at komitéen som fasiliterte utarbeidelsen av strategien, Tile 

Til Eo-komitéen, videreføres. Komitéen (eller tilsvarende organ) vil spille en rolle i å overvåke at relevant 

lovgivning og politikk er konsistent med strategien og ser til strategien oppdateres hvert femte år (RMI 2018, s. 

17). Komitéen vil også følge opp landets NDCer.  

8. New Zealand 

New Zealand la et forslag til klimalov ute på offentlig høring sommeren 2018. Per januar 2019 er denne til 

behandling og etter planen skal den iverksettes juni 2019.12 Det følgende beskriver kort høringsutkastet til loven, 

med forbehold om at den kan endres før den eventuelt vedtas. 

Forslaget til klimaloven «the Zero Carbon Bill» (MoE 2018) viser oppfyllelse av Parisavtalen som en viktig 

motivasjon for arbeidet mot lavutslippssamfunnet, samt fordelene for egen økonomi og lokale miljøforhold 

(Tekstboks 13). Dokumentet viser også til ambisiøse klimamål satt av Storbritannia, Canada, EU, Norge, Portugal 

og Sverige (MoE 2018, s. 12).  

                                                                 

12 https://www.mfe.govt.nz/have-your-say-zero-carbon [14.12.18]. 

Tekstboks 12 Marshalløyenes klimastrategi – kompenserende tiltak (RMI 2018, s. 11) 

A pathway to eliminate remaining emissions and achieve 100% reductions by 2050 is not clear due to currently 

unavoidable GHG emissions from waste. But in future planning efforts, RMI can evaluate additional new 

technology options, carbon sinks, or offsets.  

https://www.mfe.govt.nz/have-your-say-zero-carbon
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Målformuleringen for hva New Zealand skal oppnå i 2050 er en viktig del av høringsrunden. Dokumentet foreslår 

tre ulike formuleringer med ulikt ambisjonsnivå (Tekstboks 14). Den første formuleringen omhandler kun kutt i 

CO2-utslipp, den siste omhandler kutt i alle klimagasser, mens den midterste er en middelløsning. Dokumentet 

definerer karbonfangst og -lagring i «net zero», men nevner ikke her utslippskutt i andre land som tilgodeskrives 

i disse målene. 

 

Høringsutkastet til klimaloven antyder hvilke sektorer som sannsynligvis vil være viktige for å redusere 

klimagassutslippene. Fornybar energi, redusere metanutslipp fra jordbruket (metan-vaksine nevnes), tilskoging 

(plantasjer og naturlig skog), mer effektiv industri (særlig stål-, gjødsel- og sementproduksjon) og 

avfallshåndtering nevnes som nøkkelsektorer. 

I en egen seksjon ønsker høringsutkastet tilbakemelding på bruken av ulike mekanismer for kutt i klimagass-

utslipp som tilgodeskrives i måloppnåelsen til New Zealand. Det redegjøres for fordelene og utfordringene ved å 

gjøre dette, samt usikkerheten i hvilke mekanismer som vil eksistere i framtiden (MoE 2018, s. 33-34). Hørings-

utkastet spesifiserer videre at klimaloven vil kreve at det fastsettes nasjonale utslippsbudsjett, og ønsker innspill 

på hvordan dette skal utformes og brukes (Figur 2-7). 

Tekstboks 13 Motivasjonen for forslaget til New Zealands klimalov (MoE 2018, s. 9) 

With action comes opportunity. By setting a long-term target, we will have time to adjust and to upgrade our 

economy. In 2011, New Zealand committed to reduce its emissions by 50 per cent below 1990 levels by 2050. 

Since then, we have ratified the Paris Agreement, which commits us to increasingly ambitious targets over 

time. Taking a fresh look at our 2050 target will bring us further in line with the Paris Agreement. A recent 

study from Westpac New Zealand found that taking early and planned action on climate change could save 

$30 billion by 2050, compared with taking delayed, then abrupt action later. 

Over 30 years, New Zealand’s economy will change, just as it has over the past 30 years. Taking action now 

means that we can: 

• reduce the potential for sudden, drastic economic shocks 

• gain an economic advantage as an early mover in emerging markets 

• get the most from wider benefits like cleaner air and water and better health 

• meet international commitments and encourage other countries to meet theirs 

Tekstboks 14 Foreslåtte målformuleringer for New Zealands 2050-mål (MoE 2018, s. 9) 

We want to hear your views on which net zero target is the right one for New Zealand.  

• Net zero carbon dioxide by 2050: this target would reduce net carbon dioxide emissions in New Zealand 

to zero by 2050 (but not other gases like methane or nitrous oxide, which predominantly come from 

agriculture).  

• Net zero long-lived gases and stabilised short-lived gases by 2050: this target would reduce emissions of 

long-lived gases (including carbon dioxide and nitrous oxide) in New Zealand to net zero by 2050, while 

stabilising emissions of short-lived gases (including methane).  

• Net zero emissions by 2050: this target would reduce net emissions across all greenhouse gases to zero 

by 2050.  

Each target has different implications for our climate and economy. Modelling suggests that, under any 

target, there will be significant increases in new forest planting and emissions reductions in transport and 

energy, as well as changes in how we use our land. 
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Figur 2-7  Spørsmål til leseren om hvordan klimabudsjettet burde utformes og brukes (MoE 2018, s. 39) 

 

Til slutt beskriver dokumentet at klimaloven vil nedsette en uavhengig kommisjon «Climate Change 

Commission», som vil rådgi og støtte myndighetene i arbeidet (ikke ulikt Sveriges sitt klimapolitiske råd).13 

Dokumentet åpner opp for innspill om mandatet og arbeidsoppgavene til kommisjonen. Det diskuterer også 

alternative modeller og presenterer eksempler fra andre land (MoE 2018, s. s. 40-46).   

Høringsutkastet fremstår alt i alt svært pedagogisk og godt egnet for å gi ulike typer lesere et tilgjengelig 

kunnskapsgrunnlag for å forstå viktigheten av klimaarbeid og konsekvensene ved de ulike målformuleringene, 

og arbeidet med å oppnå målene. Videre har det enkelte satte føringer for hvordan klimaloven og tilhørende 

apparat vil utformes, og åpner opp for medbestemmelse på flere momenter. 

9. Tyskland 

I sin Climate Action Plan 2050 (BMUB 2016) skisserer den tyske regjeringen hvordan landet vil nå sitt klimamål 

om 80-95 klimagasskutt sammenlignet med 1990. Strategien løfter fram kutt innen energi, bygg, transport, 

industri, jordbruk, arealbruk og skogbruk (BMUB 2016, s. 7). Planen spesifiserer fordelingen av disse kuttene 

fram mot 2050, og Tabell 2-3 viser målsetningen for 2030, fordelt på sektorer. De største absolutte kuttene 

planlegges i energisektoren, mens bygg og restkategorien «annet» står for de største prosentvise kuttene. 

  

                                                                 

13 Dokumentet omhandler også klimatilpasning, men dette diskuteres ikke her. 
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Tabell 2-3 Skisserte utslippskutt i Tyskland 2030 sammenlignet med 1990 og 2014, fordelt på sektorer (BMUB 
2016, s. 33) 

 Mill. tonn CO2-e 

(1990) 

Mill. tonn CO2-e 

(2014) 

Mill. tonn CO2-e 

(2030) 

Reduksjon:  

1990-2030 

Energi 466 358 175–183 62–61% 

Bygg 209 119 70–72 67–66% 

Transport 163 160 95–98 42–40% 

Industri 283 181 140–143 51–49% 

Landbruk 88 72 58–61 34–31% 

Subtotal 1,209 890 538–557 56–54% 

Annet 39 12 5 87% 

Total 1,248 902 543–562 56–55% 

 

Landbruket står for en relativt lav andel av utslippene, men planen løfter fram karbonlagring i skog som viktig på 

veien mot klimanøytralitet (Tekstboks 15). 

 

Dokumentet uttrykker at teknologisk utvikling gjennom markedskonkurranse vil være sentralt i å redusere 

framtidige klimagassutslipp (Tekstboks 16). 

 

Det er åpenbart at Tyskland har vært en stor pådriver for kutt i energisektoren ved å øke fornybarandelen og 

stimulere til teknologisk utvikling. Flere er imidlertid kritiske og peker på at den store satsningen ikke har ført til 

de ønskede utslippsreduksjonene (Bloomberg 2018). 

BMUB (2016) er ikke tydelig på om kvotekjøp eller lignende mekanismer inngår i utslippsreduksjonene for 2050-

målet eller om det vil anvendes i tillegg til kuttene. Under kapittel 3 «International context (global and EU)» 

nevnes det med en setning at Tyskland vil bidra intensivt med å redefinere mekanismene i karbonmarkedet 

(Tekstboks 17). 

 

Tekstboks 15 Karbonlagring gjennom skogtilvekst er viktig i Climate Action Plan 2050 (BMUB 2016, s. 68) 

We aim to increase the amount of forested land in Germany. New forests primarily made up of native tree 

species will be planted wherever it is suitable and sustainably managed in a near-natural way. Offsetting and 

compensatory measures following the clearance of forests, for example in connection with infrastructure 

projects, must include reforestation of an area that is at least equal to the size of the cleared area. 

Tekstboks 16 Tyskland uttrykker teknologi-optimisme i sin Climate Action Plan 2050 (BMUB 2016, s. 7) 

The government firmly believes that open competition to produce the best ideas and technologies will 

advance Germany further along the path towards greenhouse gas neutrality. 

Tekstboks 17 Bidrag til utslippskutt utenfor Tyskland (BMUB 2016, s. 22) 

Other aspects of the Paris Agreement have profoundly influenced Germany’s commitment to international 

climate policies and its work on economic, development and security policies. This relates particularly to the 

implementation of reduction targets, adaptation to climate change, and the importance of technological 

development and the transfer of technology for climate change mitigation and adaptation. Germany will 

accordingly work to expand the Technology Mechanism of the United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC). Germany will also contribute intensively to redefining the mechanisms of the 

carbon market. 
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10. Portugal 

Under COP22 i 2016 annonserte Portugal mål om å bli klimanøytrale innen 2050.14 Koordinert av myndighetene, 

men drevet av en sammenslutning av bedrifter og en forskningsinstitusjon, utarbeider Portugal et veikart mot 

målet (Roadmap for carbon neutrality – RNC2050).15 Den foreløpige presentasjonen av veikartet viser til at 

områdene for kutt er energi, transport og mobilitet, avfall og landbruk. Tekstboks 18 viser formuleringene rundt 

hva formålet til veikartet er. 

 

Presentasjonen viser ikke hvordan målet skal oppnås i mer detalj. Det fremstår tydelig at karbonfangst og -lagring 

vil være en viktig del av måloppnåelsen, men dette spesifiseres ikke nærmere enn i en enkel figur, se Figur 2-8. 

Figur 2-8  Foreløpig presentasjon av Portugals veikart for klimanøytralitet i 205016 

 

Presentasjonen av veikartet viser også til viktigheten av en deltakende prosess, og prosessen så langt har bestått 

av flere arbeidsverksteder med ulike interessenter.17 

11. Finland 

Finland uttrykker at de jobber med å bli et klimanøytralt samfunn, men det fremgår ikke tydelig et årstall for 

målsetningen. Parlamentets klima og energi-komité la i 2014 fram et veikart mot 2050 for arbeidet med klima 

og energi, som de selv beskriver i Tekstboks 19. Basert på enkelte formuleringer i dokumentet (f.eks. siste setning 

i Tekstboks 19), fremstår det som om Finland har mål om å bli klimanøytrale innen 2050. Siden dette ikke 

uttrykkes i klartekst som en målsetning, har vi valgt å ikke presentere landet i oversikten over land som har satt 

                                                                 

14 https://www.portugal.gov.pt/en/gc21/communication/news-item?i=20161115-pm-conf-clima-int [07.01.18]. 
15 https://descarbonizar2050.pt/en/roadmap/ [07.01.19]. 
16 https://www.mfe.govt.nz/have-your-say-zero-carbon [14.12.18]. 
17 https://descarbonizar2050.pt/en/participatory-process/ [07.01.19]. 

Tekstboks 18 Formålet med Portugals veikart mot karbonnøytralitet (RNC2050) 

The main objective of the Roadmap for Carbon Neutrality 2050 (RNC2050) is to identify and analyze the 

implications associated with technically feasible, economically viable and socially accepted alternative 

trajectories, thus allowing the Portuguese economy to reach the objective of carbon neutrality by 2050. Deep 

decarbonization of the economy requires the broad involvement and collaboration of all stakeholders, in 

addition to analytical skills and the appropriate tools, in order to analyze and discuss mitigation options and 

strategies to redefine low carbon trajectories for the economy. 

https://www.portugal.gov.pt/en/gc21/communication/news-item?i=20161115-pm-conf-clima-int
https://descarbonizar2050.pt/en/roadmap/
https://www.mfe.govt.nz/have-your-say-zero-carbon
https://descarbonizar2050.pt/en/participatory-process/
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seg klimanøytralitetsmål. Samtidig er det relevant i denne rapporten å formidle informasjon om hvordan landet 

arbeider mot relativt ambisiøse klimagassreduksjoner. 

 

Veikartet løfter fram at energisektoren er den klart viktigste sektoren å foreta kutt i (Tekstboks 20). Dette skal 

oppnås gjennom å øke andelen fornybar energi (særlig bioenergi) og bruke energi mer effektivt. Innen energi-

effektivisering fremstår de opptatt av å fremme egen «cleantech-sektor» for å utvikle teknologiske løsninger for 

mer klimavennlige produksjoner i industrien.  

 

Videre er veikartet tydelig på at målet om 80-95 prosent kutt i klimagassutslippene ikke kan oppnås uten fangst 

og lagring av karbon. Selv om karbonfangst og -lagring i egen vegetasjon nevnes, fremstår veikartet mest opptatt 

av teknologiske løsninger og å fremme forskning og utvikling på dette, særlig direkte fangst og lagring av utslipp 

fra industrien (Tekstboks 21). I en analyse av den politiske diskusjonen i Finland, viser også Karhunmaa (2018) til 

at det er bred enighet om at satsing på cleantech for karbonfangst og -lagring er sentralt for klimanøytralitet. 

Dette er én av få strategier det fremstår enighet om, både på nasjonalt og lokalt nivå, så lenge diskusjonen er på 

overordnet nivå og ikke på de konkrete løsningene (Karhunmaa 2018). 

 

Tekstboks 19 Finlands veikart mot 2050 innen klima og energi (MEE 2014, s. 9) 

The roadmap to 2050 serves as a strategic-level guide on the way toward a carbonneutral society. The 

roadmap contains an analysis of the means for the construction of a low-carbon society and an 80–95% 

reduction in greenhouse gas emissions in Finland from the level of 1990 by 2050. The building of a carbon-

neutral society requires activity on all levels. 

Tekstboks 20 Finlands arbeid mot et klimanøytralt samfunn (MEE 2014, sammendrag) 

Finland’s long-term objective is to be a carbon-neutral society. This objective will not be easy to reach, but it 

is nonetheless achievable. This challenge is particularly huge in the energy sector. Approximately 80% of all 

greenhouse gas emissions in Finland come from energy production and consumption, when energy used for 

transport is included. In addition to carbon-neutral society, Finland’s energy policy focuses equally on 

safeguarding energy supplies under all conditions and maintaining and improving the nation’s ability to 

compete on an international scale. 

Tekstboks 21 Finlands arbeid mot et klimanøytralt samfunn (MEE 2014, sammendrag) 

Efforts must be made to reduce greenhouse gas emissions in all sectors, although the potential for this varies 

greatly between the sectors. For example, many industrial process emissions can only be significantly reduced 

if carbon capture and storage technology (CCS) becomes commercialised.  

The energy system must be converted to a nearly emission-free state by 2050. At the same time, fossil fuels 

and peat must be almost entirely discontinued in the production of electricity and district heating unless the 

commercialisation of CCS enables their use. These will be replaced by sustainable, renewable fuels, primarily 

with forest biomass, whose profitability must be secured because its role is of the utmost importance. For 

Finland, it is essential that sustainably produced biomass continue to be deemed carbon-neutral in the EU and 

international climate negotiations. 

Should the central biomass fuels not remain zero-emission or CCS not be commercialised, the 80–95% 

reduction of emissions cannot be reached in practice. In particular, the commercialisation of CCS is essential 

for reaching the emission reduction goal. 
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Veikartet er opptatt av at biodrivstoff, produsert av egen biomasse, er en viktig del av løsningen. Det er eksplisitt 

på at det er viktig for Finland at (bærekraftig) produksjon og bruk av biodrivstoff fortsetter å regnes som 

nullutslipp i EU og i klimaforhandlinger (Tekstboks 21). 

Finland har i tillegg en klimalov av mai 2015,18 som setter en overordnet retning for arbeidet med å redusere 

klimagassutslipp utenfor kvotepliktig sektor (Karhunmaa 2018). Loven nevner ikke klimanøytralitet, men viser til 

at Finland skal kutte 80 prosent av klimagassutslippene sine fra referanseåret 1990. Loven spesifiserer også at 

regjeringen skal rapportere på arbeidet til parlamentet og at det nedsettes en uavhengig rådgivningsgruppe. 

12. Nederland 

I et lovforslag på tvers av politiske partier foreslår Nederland en klimalov, med mål om å kutt 95 prosent av 

klimagassutslippene relativt til 1990 innen 2050. 19 Målet refereres ikke til som et klimanøytralitetsmål, men det 

spesifiseres at elektrisiteten skal bli klimanøytral innen 2050. Forslaget legger også opp til at mekanismer for å 

overvåke og justere arbeidet mot å oppnå målet. Siden det fortsatt er tidlig i prosessen mot å vedta loven og det 

ikke synes å foreligge noe tydeligere dokument enn det referert til i fotnoten, beskriver vi ikke målene eller 

arbeidet i mer detalj. 

                                                                 

18 https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150609 [23.01.19]. 
19 Tilsvarende lovene i Norge, Storbritannia, Mexico, Danmark, Finland, Frankrike og Sverige: www.vox.com/energy-and-
environment/2018/7/6/17535720/netherlands-dutch-climate-law-paris-targets, https://groenlinks.nl/nieuws/netherlands-
presents-ambitious-climate-law [14.12.18]. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150609
http://www.vox.com/energy-and-environment/2018/7/6/17535720/netherlands-dutch-climate-law-paris-targets
http://www.vox.com/energy-and-environment/2018/7/6/17535720/netherlands-dutch-climate-law-paris-targets
https://groenlinks.nl/nieuws/netherlands-presents-ambitious-climate-law
https://groenlinks.nl/nieuws/netherlands-presents-ambitious-climate-law
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3. Regioner som har satt klimanøytralitetsmål 

3.1. Identifiserte regioner 

I det følgende presenterer vi regioner vi har identifisert til å ha klimanøytralitetsmål, se Figur 3-1. Begrepet 

«region» er ikke entydig, og omfatter geografiske områder som ikke er land (for eksempel fylker, delstater, EU). 

Regionene som nevnes må forstås som eksempler, ikke som en komplett liste over regioner med 

klimanøytralitetsmål.  

Figur 3-1  Identifiserte regioner med klimanøytralitetsmål spesifisert med årstall satt for måloppnåelse 

 

I det følgende beskriver vi identifiseringen av regionene. Regionenes beskrivelser av hvordan deres respektive 

mål skal nås oppsummeres i delkapittel 3.2. 

Større delstater, provinser og territorier 

Vi har gjennomført automatiske nettsøk (se vedlegg 1 for beskrivelse av metoden) for delstatene, provinsene og 

territorier i USA, Canada, Tyskland, Brasil, India, Kina, Australia og Frankrike. Disse landene er valgt ut fordi de er 

store (målt i befolkning, BNP, og/eller CO2-utslipp) eller fordi vi har andre indikasjoner på at regioner i disse 

landene kan ha satt seg klimanøytralitetsmål. Vi foretok deretter manuelle nettsøk av regionene med høyest 

antall treff for å identifisere offisielle dokumenter som bekrefter eller avkrefter om de har satt 

klimanøytralitetsmål. Vedlegg 3 beskriver hvordan disse regionene er identifisert. Kartleggingen viste at i disse 

landene har kun California, Hawaii, Rheinland-Pfalz og Australian Capital Territory (ACT) satt klimanøytralitets-

mål. 

Norske kommuner og fylkeskommuner 

Flere norske kommuner, deriblant Arendal, Lillehammer, Røros, Horten og Kristiansand, har mål om at klima-

nøytral drift av kommunene. Gjøvik og Lier har videre uttalt mål om klimanøytrale samfunn, men kommunene 

har ikke spesifisert i detalj hvordan kuttene skal foretas eller hvilke mekanismer som eventuelt skal brukes.20 

Oppland fylkeskommunes regionale planstrategi uttrykker at fylket skal være klimanøytralt innen 2025, men er 

                                                                 

20 Lier: www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/klima-og-energi/energi-og-klimaplan-
lier-kommune-2017-2020-endelig.pdf; Gjøvik: www.gjovik.kommune.no/globalassets/dokumenter/samfunn/planer-og-
strategidokumenter/kommuneplan/kommuneplanens-samfunnsdel---horingsdokument-gjovik-kommune---22.11.2017.pdf 
[16.12.18]. 

2025

2045 2045

2050 2050 2050 2050 2060

2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060

http://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/klima-og-energi/energi-og-klimaplan-lier-kommune-2017-2020-endelig.pdf
http://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/samfunn/planer/klima-og-energi/energi-og-klimaplan-lier-kommune-2017-2020-endelig.pdf
http://www.gjovik.kommune.no/globalassets/dokumenter/samfunn/planer-og-strategidokumenter/kommuneplan/kommuneplanens-samfunnsdel---horingsdokument-gjovik-kommune---22.11.2017.pdf
http://www.gjovik.kommune.no/globalassets/dokumenter/samfunn/planer-og-strategidokumenter/kommuneplan/kommuneplanens-samfunnsdel---horingsdokument-gjovik-kommune---22.11.2017.pdf
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heller ikke tydelig på hvordan det skal oppnås.21 Østfold og Akershus har også mål for klimanøytralitet for sine 

fylker innen 2050.22 

Listen over identifiserte norske kommuner og fylker nevnt ovenfor er ikke nødvendigvis uttømmende. Siden 

kommunene i liten grad viser til hvordan målene for klimanøytrale samfunn skal oppnås, inkluderer vi dem ikke 

i beskrivelsene i neste delkapittel. 

Byer 

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer og disse står for store deler av de globale klimagass-

utslippene, blant annet 75 prosent av alle utslipp fra energibruk (Bai m.fl. 2018). En rekke byer har uttrykt mål 

om å bli klimanøytrale. Tabell 3-1 lister de 32 byene som er med i koalisjonen for karbonnøytralitet. I tillegg er 

96 store byer medlemmer i nettverket C40, som arbeider for å oppnå målene i Paris-avtalen på lokalt nivå.23 

Tabell 3-1 Byer med i koalisjonen for karbonnøytralitet24 

Austin Durban Oslo Santiago 

Accra København Paris Seattle 

Barcelona London Philadelphia Stockholm 

Berlin Los Angeles Portland Sydney 

Boston Melbourne Quito Toronto 

Buenos Aires Mexico City Rio de Janeiro Vancouver 

Cape Town Milano Salvador Washington D.C 

Caracas New York San Francisco Yokohama 

 

Vi har ikke kartlagt når eller hvordan byer vil oppnå klimanøytralitetsmålene.  

EU 

I tillegg til at land og subnasjonale regioner har satt seg mål om klimanøytralitet, uttrykte EU i november 2018 

mål om at unionen skal bli klimanøytral innen 2050 (Europakommisjonen 2018a). 

3.2. Eksempler på regioners strategier for å oppnå klimanøytralitet 

Det følgende oppsummerer hvordan regionene presentert i foregående delkapittel uttrykker at de vil oppnå 

klimanøytralitetsmålene. Vi trekker også fram relevante formuleringer i tekstbokser. Regionene presenteres i 

følgende rekkefølge: 

1. EU 4. Rheinland-Pfalz 

2. California 5. Australian Capital Territory (ACT) 

3. Hawaii 6. Norske fylker 

 

                                                                 

21 https://oppland-publikasjon.businesscatalyst.com/ [16.12.18]. 
22 Østfold: https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/ifde687d6-3541-437b-bbe1-07b83432b335/fylkesplan_ostfold_digital.pdf; 
http://www.akershus.no/file/bced5626594c28c4aee43b6a56fd3960/Regional%20plan_Klima%20og%20energi_Planprogra
m_vedtatt%2006062016 [16.12.18]. 
23 https://www.c40.org/ [02.01.19]. 
24 www.carbon-neutrality.global [22.11.18]. 

https://oppland-publikasjon.businesscatalyst.com/
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/ifde687d6-3541-437b-bbe1-07b83432b335/fylkesplan_ostfold_digital.pdf
http://www.akershus.no/file/bced5626594c28c4aee43b6a56fd3960/Regional%20plan_Klima%20og%20energi_Planprogram_vedtatt%2006062016
http://www.akershus.no/file/bced5626594c28c4aee43b6a56fd3960/Regional%20plan_Klima%20og%20energi_Planprogram_vedtatt%2006062016
https://www.c40.org/
http://www.carbon-neutrality.global/
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1. EU 

EU skiller seg ut fra de andre regionene ved å være en overnasjonal region, der strategien har følger for 

medlemslandene. Tekstboks 2225 gjengir hvordan Europakommisjonen lanserte strategien. Det fremheves at 

innsats for å begrense klimaendringene har støtte i befolkningen, og at flertallet mener arbeidet kan skape vekst 

og arbeidsplasser. Presentasjonen påpeker at formålet med strategien er å sette en overordnet kurs for arbeidet 

med å begrense klimaendringene.  

 

Det vies videre en del tekst for å beskrive situasjonen i dag, inkludert EUs eksisterende målsetninger og da særlig 

bidrag i Paris-avtalen. Samtidig er EU svært tydelig på at dette ikke vil være tilstrekkelige bidrag til å målet om å 

begrense global oppvarming til 1,5⁰C. Det vises til IPCC (2018).  

Dokumentet viser til energibruk som det mest sentrale området å adressere. Dette står for over 75 prosent av 

EUs klimagassutslipp, og det påpekes at dette er sentralt i arbeidet med å nå klimamålene. Det vises til 

eksisterende 2030-mål i deres bidrag til Paris-avtalen hvor EUs energieffektivitet skal økes med minst 32,5 

prosent og fornybarandelen skal økes til minst 32 prosent (Europakommisjonen 2018b, s. 5). Det anslås at dette 

vil være tilstrekkelig for å nå utslippsmålet om 40 prosent reduksjon sammenlignet med 1990-nivå, men at de 

med dette dokumentet skisserer hvordan en kan intensivere klimaarbeidet. 

Dokumentet (Europakommisjonen 2018b) er strukturert ved at det først gir en situasjonsbeskrivelse og bakgrunn 

for strategien (kap. 1-2), deretter beskriver det strategiske prioriteringsområder («pathways») for å oppnå 

klimanøytralitet (kap. 3), før det skisserer et rammeverk for finansiering og gjennomføring av disse (kap. 4). Til 

slutt oppsummeres strategien og prosessen videre med involvering av medlemsland og andre EU-instanser 

beskrives. 

De syv strategiske prioriteringsområdene (Europakommisjonen 2018b, s. 6-15) er: 

1. Energi-effektivisering, inkludert nullutslippsbygg, for å halvere energikonsumet i 2050 (fra 2005-nivå) 

2. Maksimere opptak og bruk av fornybar energi og elektrisitet 

3. Avkarbonisere transportsektoren og gjøre mobilitet smartere 

4. Modernisere industrien med særlig fokus på sirkulær økonomi 

5. Utvikle tilstrekkelig infrastruktur for transport og elektrisitet på tvers av landegrensene 

6. Utvikle et mer bærekraftig landbruk og skape karbonlagre 

7. Fange og lagre resterende CO2-utslipp ved hjelp av tekniske løsninger 

Disse prioriteringsområdene oppsummeres også i et eget faktaark (Europakommisjonen 2018a), som gjengitt i 

Figur 3-2. 

                                                                 

25 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_en.htm [10.12.18]. 

Tekstboks 22 Europakommisjonens presentasjon av EU sin strategi for klimanøytralitet 

The purpose of this long-term strategy is not to set targets, but to create a vision and sense of direction, plan 

for it, and inspire as well as enable stakeholders, researchers, entrepreneurs and citizens alike to develop new 

and innovative industries, businesses and associated jobs. We have a strong mandate from our citizens: 

according to the latest special Eurobarometer (November 2018) 93% of Europeans believe climate change to 

be caused by human activity and 85% agree that fighting climate change and using energy more efficiently 

can create economic growth and jobs in Europe. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_en.htm
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Figur 3-2 EUs strategiske prioriteringer på veien mot klimanøytralitet (Europakommisjonen 2018a, s. 2) 

 

Utover situasjonsbeskrivelser og overordnede beskrivelser av prioriteringsområdet forklarer ikke det 25 sider 

lange dokumentet nærmere hvordan hver av prioriteringene skal gjennomføres. Dokumentet beskriver 

imidlertid et rammeverk for å legge til rette for arbeidet – et «Enabling framework» (Figur 3-3). 

Figur 3-3 EU sitt rammeverk for å legge til rette for overgangen mot klimanøytralitet (Europakommisjonen 2018b, s. 16) 

 

Rammeverket viser til hvordan EU vil bruke virkemidlene for å stimulere næringsliv, forskning og innovasjon og 

innbyggere til å bidra til å nå klimamålene, samt egne tiltak myndighetene vil gjennomføre. Europakommisjonen 

er tydelig på at dette arbeidet er økonomiske krevende. Et illustrerende bilde på dette er beregnede 
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investeringer som er nødvendige for å nå ulike temperaturmål (Figur 3-4). Det estimeres at omtrent 2 prosent av 

EUs BNP i dag brukes til investeringer i energisystemer og relatert infrastruktur. For å nå 1,5⁰C-målet anslås det 

at andelen må økes til 2,8 prosent, tilsvarende en økning på 175-290 mrd. euro i året.  

Figur 3-4 Ekstra investeringsbehov for å nå ulike temperaturmål. (Europakommisjonen 2018b, s. 17) 

 

Europakommisjonen (2018b, s. 16-17) presiserer at det er en rekke positive virkninger av en slik satsning, også 

utover den direkte klimagevinsten. Helsegevinsten av reduserte partikkelutslipp til luft er verdsatt til 200 mrd. 

euro i året, forutsigbarhet og investeringsmuligheter for næringslivet kan skape store gevinster, og satsningen 

kan stimulere andre land og regioner til å redusere sine klimagassutslipp. 

2. California 

Californias guvernør Edmund Brown skrev september 2018 under på en «exceutive order» om at delstaten skal 

oppnå karbonnøytralitet innen 2045 (SoC 2018). Dokumentet er på to sider, hvorav den første gir bakgrunnen 

for ordren og den andre beskriver selve ordren, inkludert målet. Tekstboks 23 gjengir formuleringen av målet.  

 

Ordren viser til deltakelsen i Under2Coalition26, at de forplikter seg til Parisavtalen og de allerede har mål om å 

redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 og 80 prosent innen 2050, sammenlignet med 1990-nivå. 

Tekstboks 24 presenterer tiltak California allerede har iverksatt for å nå klimamålene sine, som kan indikere det 

videre arbeidet. 

                                                                 

26 www.under2coalition.org [18.01.19]. 

Tekstboks 23 California sitt klimanøytralitetsmål (SoC 2018, s.2) 

IT IS HEREBY ORDERED THAT:  

1. A new statewide goal is established to achieve carbon neutrality as soon as possible, and no later than 

2045, and achieve and maintain net negative emissions thereafter. This goal is in addition to the existing 

statewide targets of reducing greenhouse gas emissions. 

http://www.under2coalition.org/
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Ordrebeskrivelsen består av syv punkter som gir målsetningen (Tekstboks 23), angir ansvarlig for arbeidet og gir 

enkelte, overordnede føringer for arbeidet. Guvernøren gir California Air Resources Board ansvaret for å 

utarbeide et rammeverk for implementering og for overvåkning av arbeidet, i samarbeid med relevante 

offentlige organer. Det spesifiseres at direktoratene for naturressurser, miljø og landbruk i delstaten27 skal bidra 

med å utarbeide mål for karbonfangst og -lagring.  

Ordren er tydelig på at politikk og tiltak som følger av arbeidet også skal forsøke å støtte opp om annet arbeid: 

lokal luftforurensning, sosiale og økonomiske forhold blant befolkningen, vannforsyning og -kvalitet, 

klimatilpasning og naturmangfold. Videre oppfordres det til å involvere universiteter, bedrifter, investorer og 

lokalsamfunn. 

3. Hawaii 

Guvernøren av Hawaii har skrevet under på tre relaterte delstatslover som ble implementert sommeren 2018.28 

Disse tre setter mål om å bli klimanøytrale innen 2045 (HB2182), å etablere et kvotemarked i delstaten («carbon 

offset program») (HB1986), og de krever at alle miljøvurderinger og miljøanalyser29 skal vurdere havnivåstigning 

(HB2106).  

Loven om klimanøytralitetsmålet (HB2182) innledes med motivasjon fra en nylig gjennomført klimasårbarhets-

analyse, gjennomført av en egen klimakommisjon (HCCMAC 2017). Rapporten viser særlig til at havnivåstigning 

fører til skader for delstaten på over 19 mrd. dollar. Loven viser videre til en prosess hvor lokale ledere har vært 

involvert og allerede har gitt forpliktelser om å oppnå en klimanøytral transportsektor innen 2045. Formålet med 

loven er gjengitt i Tekstboks 25.   

                                                                 

27 California Natural Resources Agency, California Environmental Protection Agency og California Department of Food and 
Agriculture. 
28 https://governor.hawaii.gov/newsroom/latest-news/governors-office-news-release-governor-david-ige-signs-bills-to-set-
carbon-neutral-goal-and-combat-climate-change/ [18.01.19]. 
29 Vi forstår dette som tilsvarende offentlig-utførte eller -bestilte konsekvensutredninger. 

Tekstboks 24 California sine tiltak for å nå eksisterende klimamål (SoC 2018, s.1) 

[…] California has taken the following specific steps to reduce greenhouse gas emissions: 

• Requiring significant reducions of destructive super pollutants including black carbon and methane; 

• Supporting clean transportation to reduce petroleum use 45 percent by 2030; 

• Setting a goal of 5 million zero emission vehicles by 2030; 

• Proposing to double the reduction in the carbon intensity of fuels through the Low Carbon Fuel 

Standard by 2030; 

• Moving the state to 100 percent clean energy by 2045; 

• Requiring the state to double the rate of energy efficiency savings in buildings; 

• Extending and improving the state’s cap-and-trade program; 

• Directing cap-and-trade funds to greenhouse gas reducing programs which benefit disadvantaged 

communities; 

• Developing a Forest Carbon Plan to better manage California’s forest land. 

https://governor.hawaii.gov/newsroom/latest-news/governors-office-news-release-governor-david-ige-signs-bills-to-set-carbon-neutral-goal-and-combat-climate-change/
https://governor.hawaii.gov/newsroom/latest-news/governors-office-news-release-governor-david-ige-signs-bills-to-set-carbon-neutral-goal-and-combat-climate-change/
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Det beskrives videre relativt detaljert hva mandatet og arbeidsoppgavene til nevnte «greenhouse gas 

sequestration task force» skal være. Gruppen skal blant annet utarbeide metoder for å måle klimagassutslipp, 

anbefale lovgivning til klimakommisjonen for å støtte oppom målet og rapportere på arbeideidet f.o.m. 2024. 

Gruppen skal også utvikle og foreslå insentiver og finansieringsmekanismer for å muliggjøre målsetningene. Selv 

om navnet på arbeidsgruppen indikerer at karbonfangst og -lagring vil være viktig, avgrenser altså ikke 

arbeidsoppgavene seg til kun dette. Gruppen fremstår som et rådgivende organ, med mye makt over hvordan 

arbeidet skal gjøres. Hovedoppgavene til gruppen oppsummeres i Tekstboks 26. 

 

Delstatens mål om klimanøytralitet presenteres i siste halvdel av loven og viser til den samme klimakommisjonen 

som utarbeidet HCCMAC (2017), se Tekstboks 27. Det er altså denne kommisjonen som har det formelle ansvaret 

med å følge opp målet. 

Tekstboks 25 Hawaii sitt uttrykte formål for sin «klimanøytralitetslov» (HB2182) 

[…] the purpose of this Act is to: 

(1) Repeal Act 33, Session Laws of Hawaii 2017 (Act 33), and create a new task force named as the 

greenhouse gas sequestration task force which has similar aims as the carbon farming task force 

created by Act 33, but expands and makes it permanent; 

(2) Align the State's clean energy and carbon sequestration efforts with climate initiative goals, and 

require that a member of the greenhouse gas sequestration task force also be a member of the 

climate change mitigation and adaptation commission; and 

(3) Expand the mission of the greenhouse gas sequestration task force by requiring that the task force 

examine opportunities to exploit carbon sequestering trees and vegetation to reduce urban 

temperatures and thereby protect public health. 

Tekstboks 26 Hovedoppgavene til «greenhouse gas sequestration task force» (HB2182) 

(1) Work with public and private stakeholders to establish a baseline for greenhouse gas emissions within 

Hawaii and short- and long-term benchmarks for increasing greenhouse gas sequestration in the State's 

agricultural and natural environment; 

(2) Identify appropriate criteria to measure baseline levels and increases in greenhouse gas sequestration, 

improvements in soil health, increases in agricultural and aquacultural product yield and quality 

attributable to greenhouse gas sequestration and improvements in soil health, and other key indicators 

of greenhouse gas benefits from beneficial agricultural and aquacultural practices that may be used to 

create a certification program for promoting agricultural and aquacultural practices that generate 

greenhouse gas benefits and agricultural and aquacultural production benefits; 

(3) Identify land and marine use policies, agricultural policies, agroforestry policies, and mitigation options 

that would encourage agricultural and aquacultural practices and land use practices that would promote 

increased greenhouse gas sequestration, build healthy soils, and provide greenhouse gas benefits; 

(4) Identify ways to increase the generation and use of compost in Hawaii to build healthy soils; 

(5) Identify practices and policies that add trees or vegetation to expand the urban tree canopy in urban 

areas to reduce ambient temperatures, increase climate resiliency, and improve greenhouse gas 

sequestration in Hawaii; and 

(6) Make recommendations to the legislature and governor regarding measures that would increase climate 

resiliency, build healthy soils, provide greenhouse gas benefits, or cool urban areas. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 1  R A P P O R T  

 

 

Selv om klimakommisjonen fremstår som den overordnede ansvarlige for arbeidet, er store deler av arbeidet 

delegert arbeidsgruppen for karbonfangst og -lagring. Denne gruppen er også ansvarlig for å utvikle et 

kvotemarked, inspirert av Europa og California (HB1986). Gruppen skal ha klart et lovgivningsforslag for å 

muliggjøre dette innen 2020. 

4. Rheinland-Pfalz 

Den tyske delstaten Rheinland-Pfalz vedtok og implementerte i august 2014 en egen klimalov – 

Landesklimaschutzgesetz (RLP 2014). Loven spesifiserer at delstaten skal være klimanøytral innen 2050 (RLP 

2014, §4). Samme paragraf viser videre til at klimagassutslippene skal reduseres med minst 40 prosent innen 

2020 og minst 90 prosent innen 2050. Utslippsreduksjonene kan gjøres gjennom EUs kvotemarked, slik at det 

ikke vises til andelen egne utslippskutt. Dokumentet løfter fram myndighetene som viktige foregangsaktører (RLP 

2014, §9), men viser samtidig til at det er viktig å øke bevissthet og aksept blant befolkningen (RLP 2014, §10) 

For å nå målene, fremheves energieffektivisering og utvikling av fornybar energi som særlig viktig, som på 

nasjonalt nivå. De mer konkrete tiltakene og virkemidlene skal utvikles gjennom en egen plan, som er særlig 

rettet mot energi – Klimaschutzkonzept (RLP 2014, §6). Loven spesifiserer videre spesifikt hvordan arbeidet skal 

overvåkes og rapporteres, og at en egen rådgivningsgruppe skal involveres – Beirat für Klimaschutz (RLP 2014, 

§7-8). Denne gruppa skal gi råd om hvordan best oppnå målene og skal bestå av medlemmer av 

delstatsparlamentet, andre lokale myndigheter, frivillig sektor, representanter fra industrien og 

forskningssektoren, og religionssamfunn.  

5. Australian Capital Territory (ACT) 

Australian Capital Territory (ACT) kunngjorde et rammeverk for karbonnøytralitet i 2014 (ACT 2014). 

Rammeverket, utarbeidet av direktoratet for miljø, planlegging og bærekraftig utvikling, følger opp regionens 

tidligere uttrykte målsetning om å bli klimanøytrale innen 2060.30 Det vises også til delmålet å kutte 

klimagassutslippene med 40 prosent innen 2020, sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Regionens 

miljøminister legger vekt på at målene har bred støtte i regionen, at myndighetene skal sette et godt eksempel 

ved å kutte i egne utslipp først, og at karbonfangst og kvotehandel blir viktig for å oppnå målene (Tekstboks 28). 

ACT spesifiserer at egen drift skal være klimanøytralt allerede i 2020.  

                                                                 

30 Målsetningen er uttrykt i form av en lov – A2010-41: Climate Change and Greenhouse Gas Reduction Act 2010. Der 
fremkommer det at klimanøytralitet skal oppnås innen 2045, men i senere dokumenter vises det til år 2060 
(https://www.legislation.act.gov.au/a/2010-41/ [24.01.19]). 

Tekstboks 27 Hawaii sitt klimanøytralitetsmål (HB2182) 

Zero emissions clean economy target.   

(a) Considering both atmospheric carbon and greenhouse gas emissions as well as offsets from the local 

sequestration of atmospheric carbon and greenhouse gases through long-term sinks and reservoirs, 

a statewide target is hereby established to sequester more atmospheric carbon and greenhouse 

gases than emitted within the State as quickly as practicable, but no later than 2045. 

(b) The Hawaii climate change mitigation and adaptation commission shall endeavor to achieve the 

goals of this section.  After January 1, 2020, agency plans, decisions, and strategies shall give 

consideration to the impact of those plans, decisions, and strategies on the State's ability to achieve 

the goals in this section, weighed appropriately against their primary purpose. 

https://www.legislation.act.gov.au/a/2010-41/
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ACT strukturerer arbeidet med å redusere netto klimagassutslipp i fem overordnede tiltak (Figur 3-5). Først 

beskrives typiske konsument- eller husholdningsbeslutninger for å unngå klimagassutslipp, for eksempel 

gjennom energibesparelser eller velge klimavennlige transportmidler. Deretter beskrives energibesparelser, slik 

som å erstatte eksisterende løsninger med mer energieffektive løsninger, mens det tredje overordnede tiltaket 

innebærer å skifte til mer klimavennlige energikilder. Til slutt beskrives karbonfangst og -lagring i biomasse og 

kvotekjøp (e.l.) som to egne overordnede tiltak. 

Figur 3-5  ACTs tiltak for å avdempe klimautslipp. Kilde: ACT (2014, s. 7) 

 

Oversikten bærer preg av at regionen er opptatt av å kutte klimagassutslipp fra egen virksomhet (5 prosent av 

totale utslipp i regionen). Det er lite beskrivelser av hvordan dette skal finansieres eller hvordan myndighetene 

kan bidra til kutt utenfor egen drift.  

Tekstboks 28 Miljøministeren i ACT sin presentasjon av klimanøytralitetsmålet (ACT 2014, s. i) 

These targets have been widely supported by the community and the ACT Government, along with corporate 

leaders, businesses, community representatives and individuals, is working to help the ACT meet these 

targets. The ACT Government is focusing on how to reduce carbon footprints, improve energy efficiency and 

make the Territory resilient to climate change. 

The ACT Government is responsible for around 5% of the ACT’s greenhouse gas emissions and remains 

committed to leading by example and working to achieve carbon neutrality in its own operations by 2020. 

The Carbon Neutral ACT Government Framework focuses on avoiding and reducing emissions in the first 

instance, switching to lower emission energy sources, undertaking carbon sequestration, and then enabling 

carbon offsets to achieve carbon neutrality. 
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6. Norske fylkeskommuner 

Tre norske fylkeskommuner, Oppland, Akershus og Østfold, har satt klimanøytralitetsmål og beskrevet noe om 

hvordan de vil arbeide for å oppnå målene.  

Klimanøytralitet er førende for Oppland fylkeskommunes regionale planer for verdiskaping, kompetanse og 

samferdsel 2018-2030.31 Fylkeskommunen viser at Norge har signert Paris-avtalen og dermed har en målsetning 

om klimanøytralitet, og presenterer et mer ambisiøst mål om å bli klimanøytrale innen 2025 (Tekstboks 29).  

 

Oppland fylkeskommune spesifiserer ikke i detalj hvordan målene skal oppnås. Planen nevner imidlertid at å 

redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og satsing på bærekraftig verdiskapning er viktig (Tekstboks 

30). 

 

                                                                 

31 https://oppland-publikasjon.businesscatalyst.com/ [23.01.19]. 

Tekstboks 29 Klimanøytralitetsmålet til Oppland fylkeskommune 

FNs klimapanel understreker hvor alvorlige klimautfordringene er. Norge har undertegnet en avtale som 

innebærer klimanøytralitet innen 2050. Oppland er enda mer ambisiøse, og har mål om å være klimanøytrale 

innen 2025. Med klimanøytral menes at klimaeffekten av summen av alle tiltak blir null. Alle enkeltaktiviteter 

kan ikke være klimanøytrale, men summen skal være det. 

Tekstboks 30 Hvordan Oppland fylkeskommune vil redusere klimagassutslipp 

I en verden med klare negative effekter av klimaendringer er det flere lyspunkter i form av økende fokus på 

utslippsreduserende tiltak. Dette gjelder både innen politikkutforming og nærings- og produktutvikling. I 

framtida vil verdiskaping basert på fossile og forurensende ressurser og produksjonsmetoder tape i kampen 

mot "grønn" verdiskaping. Oppland må derfor ha fokus på positive klimaeffekter i sitt utviklingsarbeid. Dette 

innebærer ikke nødvendigvis at all produksjon skal være utslippsfri, men at alle tiltak og all utvikling skal ha 

reduserte klimagassutslipp som mål. Dette kan dreie seg om blant annet nye produksjonsmetoder, utvikling 

av ny teknologi, økt bruk av fornybare ressurser, fokus på gjenvinning og sirkulær økonomi, energi-

effektivisering, redusert eller endret transportbruk og digitalisering. Reduserte klimagassutslipp legges til 

grunn for alle utviklingstiltak i Oppland. Nasjonalt la regjeringen fram strategien «Bedre vekst, lavere utslipp 

– regjeringens strategi for grønn konkurransekraft» som skal gi forutsigbare rammer for den grønne 

omstillingen i Norge. 

De som ikke klarer denne omstillingen vil tape i kampen om framtidige markeder. Det er mange eksempler på 

at næringslivet i Oppland har tatt utviklingen på alvor. Et eksempel er plastklyngen Arena i4plastics som nå 

bygger kompetanse på bioplast og biokompositter, fordi det forventes at det er dette markedet vil etterspørre 

framover. 

Transport står for over 40 prosent av klimagassutslippene i fylket. Transporten må skje på en mer klimavennlig 

måte. Dette kan skje gjennom gang-/sykkel- og kollektivtransport, men også gjennom å ta i bruk miljøvennlig 

drivstoff. Her kan fylkeskommunen bli ledende gjennom å stille krav, blant annet i forbindelse med offentlige 

anskaffelser. 

https://oppland-publikasjon.businesscatalyst.com/
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Målene til Akershus fylkeskommune er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 og bli 

klimanøytrale innen 2050, sammenlignet med utslippsnivået i 1991 (Tekstboks 31).32  

 

I deres planprogram for «Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2030» beskrives først føringene 

fylkeskommunen har fra nasjonalt, regionalt og lokalt hold. Deretter beskrives fylkeskommunens strategier og 

tiltak for å oppnå sine klimamål. Planprogrammet viser til følgende satsingsområder, i tillegg til klimatilpasning, 

(s. 9-11): 

• Energieffektivisering og bruk av alternative drivstoffteknologier i transportsektoren. Fylkeskommunen 

viser særlig til satsningen på hydrogen og ladestasjoner for elbiler. 

• Energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder for stasjonære utslipp. Særlig vises det til å 

redusere utslipp fra avfallsdeponier, redusere metan-utslipp fra husdyrhold og øke opptak av CO2 i skog. 

• Grønne innkjøpsordninger og miljøkrav overfor utbyggere fremheves også som et satsningsområde. 

• Samarbeid og kompetanseøkning for å støtte teknologisk utvikling og øke interessen for klima og energi-

temaer i videregående skole. 

Østfold fylkeskommune sin fylkesplan uttrykker under delmålet «Klima og energi» at fylket skal være et 

nullutslippssamfunn i 2050, noe vi tolker som et klimanøytralitetsmål (Tekstboks 32).33 

 

Fylket lister opp ni overordnede strategier for å nå klimamålet. Tre av disse strategiene er rettet mot 

transportsektoren, og særlig omlegging til nullutslippsteknologier, særlig biodrivstoff, (og utbygging av 

tilhørende infrastruktur) og skifte fra privatbilisme til gange, sykkel, el-sykkel og kollektivtransport. Omlegging til 

fornybare energikilder og reduserte utslipp fra landbruk industri og deponier løftes også fram.  

Østfold er også tydelig på at fylket skal melde inn egne klimamål til FN, som oppfølging av Parisavtalen, og 

samarbeide med kommuner, næringsliv og befolkningen for øvrig for å skape engasjement og stimulere til 

klimatiltak. 

                                                                 

32 www.akershus.no/file/bced5626594c28c4aee43b6a56fd3960/Regional%20plan_Klima%20og%20energi_Planprogram_ 
vedtatt%2006062016 [23.01.19]. 
33 https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/ifde687d6-3541-437b-bbe1-07b83432b335/fylkesplan_ostfold_digital.pdf [23.01.19]. 

Tekstboks 31 Klimamålene til Akershus fylkeskommune  

Regional plan for klima og energi er en oppfølging av Regional planstrategi for Akershus fylkeskommune 

2013-2016, og erstatter som nevnt Klima- og energiplan Akershus 2011-2014. Gjeldende klimamål for 

Akershus er innen 2030 å redusere klimagassutslippet med 50 prosent i forhold til 1991-utslippet, samt å være 

klimagassnøytral innen 2050. Fylkeskommunen har fra sitt klimastrategi-vedtak i 2002 beholdt ambisjonen 

om at fylket skal framstå som en klimapolitisk foregangsregion, både i nasjonal og internasjonal målestokk. 

Tekstboks 32 Østfold fylkeskommune og arbeidet mot et klimanøytralt fylke i 2050  

Delmål: Klima og energi 

I 2050 er all energibruk i Østfold fossilfri, og jordbruk og industri er ledende i å minimere annen type 

klimagassutslipp per produserte enhet. Østfold skal være et lavutslippsamfunn med høyeffektiv energi- og 

ressursbruk. For å nå målet for 2050 skal det settes delmål for 2020, 2030 og 2040. Transporten i Østfold skal 

være fossilfri i 2030. Målet er at dette skal gjelde all transport. 

http://www.akershus.no/file/bced5626594c28c4aee43b6a56fd3960/Regional%20plan_Klima%20og%20energi_Planprogram_vedtatt%2006062016
http://www.akershus.no/file/bced5626594c28c4aee43b6a56fd3960/Regional%20plan_Klima%20og%20energi_Planprogram_vedtatt%2006062016
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/ifde687d6-3541-437b-bbe1-07b83432b335/fylkesplan_ostfold_digital.pdf
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4. Diskusjon 

Kapittel 2 og 3 oppsummerer hvordan land og regioner med klimanøytralitetsmål beskriver at deres mål skal 

oppnås. Beskrivelsene er i hovedsak på et overordnet nivå, med formål om å stake kursen for videre arbeid og 

legge føringer for mer detaljerte planer og tiltak. I dette kapitlet diskuterer vi fellestrekk på tvers av strategiene, 

med fokus på landene. Først gir vi et overblikk over dokumentene (delkapittel 4.1), deretter drøfter vi måter å 

strukturere det overordnede arbeidet på (delkapittel 4.2), før vi diskuterer typiske strategier som skisseres for å 

oppnå klimanøytralitet (delkapittel 4.3). Til slutt diskuterer vi hvordan klimanøytralitet forstås i 

strategidokumentene (delkapittel 4.4). 

4.1. Et overblikk 

De gjennomgåtte dokumentene refereres til som strategier, men har ulik formell status. Enkelte er juridiske 

dokumenter, andre har status som meldinger fra parlament eller regjering, mens andre igjen tilsvarer klima- og 

energiplaner. Dokumentene varierer også i omfang og detaljnivå. Tyskland og Norge har eksempelvis relativt 

omfattende dokumenter på omtrent 100 sider hver, mens Sverige, Island og EU gir kortfattede beskrivelser på 

6-25 sider. 

Et gjennomgående trekk er at strategiene er relativt ferske. Figur 4-1 viser omtrentlige årstall for offentliggjøring 

av strategiene som er presentert i delkapittel 2.2. Årstallene er omtrentlige fordi strategiene kan være basert på 

ulike dokumenter. Som oversikten viser var Etiopia og Finland relativt tidlig ute med strategier. Med unntak av 

disse, er samtlige strategier fra de siste to-tre år. Dette er et uttrykk for at klimanøytralitet er et forholdsvis nytt 

tema, og at en stor del av dette arbeidet er knyttet til Parisavtalen i 2015. 

Figur 4-1   Omtrentlig år for offentliggjøring av strategier for å nå klimanøytralitetsmål* 

 
* New Zealand har planlagt ferdigstillelse av sin strategi (klimalov) i 2019, mens det fremdeles er uklart når Portugal og 

Nederland vil lansere sine strategier (hhv. veikart og lov). 

Et annet trekk er at strategiene er på et overordnet nivå. Dokumentene har en tendens til å gi grundig belegg og 

motivasjon for hvorfor det er nødvendig å intensivere arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Blant 

strategiene utarbeidet i 2018 er IPCC-rapporten om 1,5⁰C-målet (IPCC 2018) ofte nevnt. Dokumentene skisserer 

videre hvordan målene skal oppnås, og enkelte viser til eksempeltiltak som er underveis eller planlagt. Selv om 

enkelte av dokumentene refereres til som handlingsplaner, vises det til at det må følges opp med mer konkrete 

planer og handlinger. Fem av landene viser til målsetninger om hvor mye av netto-reduksjonene som skal foretas 
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innenfor egne landegrenser,34 mens de fleste av de resterende gir indikasjoner på hvor og hvordan de skal 

arbeide mot målet. 

4.2. Prosess 

Utarbeidelsen av dokumentene er naturlig nok knyttet til dokumentenes formelle status. New Zealand har 

gjennomført en grundig og deltakende prosess. Som omtalt i delkapittel 2.2, har myndighetene lagt fram et 

forslag på klimalov for landet. Forslaget inneholder også alternative formuleringer av målsetningen og hvordan 

målene skal oppnås. Organisasjoner, næringsliv og befolkningen for øvrig ble invitert til å kommentere utkastet, 

og flere enn 15 000 personer og organisasjoner ga innspill.35 Utkastet og innspillene skal behandles videre og 

diskuteres i parlamentet, hvor det inviteres til videre muligheter for å gi innspill. 

Den deltakende prosessen i New Zealand kan skape større oppmerksomhet rundt arbeidet med å nå 1,5⁰C-målet 

og gi større legitimitet i befolkningen. De fleste gjennomgåtte strategier er opptatt av å uttrykke støtte til at 

arbeidet er nødvendig og har legitimitet i vitenskapen og befolkningen. EU refererer blant annet gjentatte ganger 

til undersøkelser som viser at europeere mener at klimaendringene er reelle. Det er vanskelig å se for seg en 

sterkere legitimering av strategien enn å involvere befolkningen i utarbeidelsen, slik New Zealand gjør. Samtidig 

blir prosessen mer omfangsrik og tidkrevende. Som alle slike prosesser, er det heller ikke gitt at alle deler av 

samfunnet representeres like godt. 

Det er også forskjeller i strategiene for hvordan arbeidet med å nå målene skal struktureres. Enkelte, som Sverige, 

Marshalløyene og New Zealand, legger opp til at det skal opprettes egne grupper som skal gi råd om hvordan 

målene kan oppnås, overvåke regjeringenes arbeid, og vurdere om innsatsen er tilstrekkelig for å kunne møte 

målsetningene. Dette kan bidra til å ansvarliggjøre beslutningstakernes og sikre at innsatsen står i proporsjon til 

målsetningene. Et lignende grep som er nevnt i flere strategier, er at regjeringen rapporterer innsatsen til 

parlamentet. 

4.3. Strategier 

For at dokumentene skal være reelle strategidokumenter, må de beskrive hvordan klimanøytralitetsmålet skal 

oppnås. Dette innebærer (i) beskrivelser av hvor eller hvordan kutt i egne klimagassutslipp skal foretas (ii) 

og/eller beskrivelser av hvordan netto utslipp skal reduseres på andre måter.  

For (i), løftes energisektoren som regel fram som sentral. Dreining fra fossil til fornybar energiproduksjon, 

energieffektivisering og utvikling av nye teknologiske løsninger løftes fram av flere land og regioner. Det vises til 

at fossil produksjon av elektrisitet står for store andeler av klimagassutslippene. Unntakene er Norge og Island, 

som av naturgitte forhold allerede nærmest utelukkende produserer fornybar kraft. 

Transport er den andre hovedsektoren som løftes fram. Sektoren står for en stor andel av utslippene, og kjøretøy 

og fartøy som benytter alternative energibærere nærmer seg teknologisk og økonomisk modenhet. Det er også 

i transportsektoren en er kommet lengst mot alternative energikilder og der landene er mest konkrete på tiltak, 

slik som Islands forbud mot registrering av fossile kjøretøy etter 2030. Et annet konkret tiltak relatert til både 

                                                                 

34 Danmark, Norge, Marshalløyene, Sverige og Tyskland. 
35 http://www.mfe.govt.nz/news-events/15000-submissions-zero-carbon-bill-consultation-publicly-released [25.01.19]. 

http://www.mfe.govt.nz/news-events/15000-submissions-zero-carbon-bill-consultation-publicly-released
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energiproduksjon og transport, er Frankrikes beslutning om å kutte egen olje- og gassutvinning ved å ikke gi nye 

letetillatelser. Selv om oljeproduksjonen er relativt beskjeden, er målet at dette tiltaket inspirere andre land. 

Blant landene som indikerer hvor store andeler av kuttene som skal foretas innenfor egne grenser, fremstår 

Sverige, Tyskland og Marshalløyene som mer offensive (85-87,5 prosent) enn Danmark (47 prosent) og Norge 

(40 prosent). 

Det synes som ulikhetene mellom strategiene er større for (ii) enn (i). De fleste nevner at karbonfangst og -lagring 

er viktig for måloppnåelse, men dette presiseres i ulik grad. Det fremstår dermed ofte uklart i hvor stor grad man 

vil basere seg på karbonfangst og -lagring, og hvordan, særlig om det er gjennom økt opptak i vegetasjon eller 

gjennom teknologiske løsninger. 

Klimagassutslipp fra og opptak i biomasse er en tredje viktig område. Tabell 4-1 viser netto klimagassutslipp fra 

arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk (LULUCF) i henholdsvis 1990 og 2016 for de tolv landene 

gjennomgått i delkapittel 2.2 (data fra Marshalløyene er ikke tilgjengelig). Dette angir netto utslipp fra biomasse, 

som regnet av UNFCCC, og er dermed særlig en indikasjon på om det er tilskoging i landet. 

Tabell 4-1 Netto klimagassutslipp (tCO2-e) fra arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk i 1990 og 2016 (UNFCCC)36 

Land tCO2-e i 1990 tCO2-e i 2016* Andel av andre utslipp, i 2016 

 Etiopia  31 290 -25 505 -27 % 

 Norge  10 364 24 356 46 % 

 Island  -10 093 -10 222 -219 % 

 Sverige  35 926 42 969 81 % 

 Danmark  -4 789 -5 414 -10 % 

 Frankrike  25 847 36 579 8 % 

 Marshalløyene  - -  

 New Zealand  29 540 22 774 29 % 

 Tyskland  31 312 14 479 2 % 

 Portugal  -1 155 5 394 8 % 

 Finland  14 020 27 056 46 % 

 Nederland  -6 054 -6 680 -3 % 

* Tall for Etiopia er fra 2013.  

 

Tabellen viser at særlig Sverige og Frankrike kan tilgodeskrive relativt store menger klimagassutslipp i biomassen. 

Flere av landene har større opptak i 2016 enn i 1990. Unntaket her er særlig Etiopia, men også New Zealand, 

Tyskland og Nederland synes å ha netto utslipp fra biomasse. Etiopia og Island er tydelige på at en viktig del av 

deres arbeid er å redusere denne typen utslipp. Særlig for Island utgjør dette en svært viktig kilde for 

klimagassutslipp. Utslippene fra biomasse er over dobbelt så store som resterende utslipp.  

Blant land som nevner teknologiske løsninger for karbonfangst og -lagring som en viktig strategi fremstår Finland 

tydeligst. Deres dokument fremhever «cleantech» (se delkapittel 2.2) som viktig også for næringsutviklingen i 

landet, og indikerer dermed at dette kan være et framtidig eksportmarked. 

                                                                 

36 http://di.unfccc.int/detailed_data_by_party [23.01.19]. Negative tall viser til netto utslipp fra biomasse, for eksempel 
gjennom avskoging. 

http://di.unfccc.int/detailed_data_by_party
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De fleste strategiene refererer til «carbon offsets», altså reduksjoner av klimagassutslipp i andre land som 

tilgodeskrives i eget land. Selv om få kvantifiserer betydningen av dette, indikerer flere dokumenter at dette vil 

være en viktig og kostnadseffektiv strategi for å nå målene. Med unntak av EU sitt kvotemarked (EU ETS), er det 

imidlertid ingen spesifisering av hvilke mekanismer som skal brukes for å oppnå dette. Norge er kanskje tydeligst 

på å kvantifisere kutt utenfor egne grenser og hvordan de skal foretas. Meld. St. 41 (2016-2017, s. 13 og 20) 

nevner den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og at man deltar i pilotprogrammet Transformative Carbon 

Asset Facility (TCAF) for å teste ut nye markedsmekanismer som kan erstatte CDM når denne fases ut. Det er stor 

usikkerhet knyttet til målsetninger som skal benytte mekanismer som foreløpig ikke eksisterer. 

4.4. Klimanøytralitet 

Klimanøytralitet er et relativt nytt begrep. Som vi har sett i denne rapporten, settes det i økende grad mål om 

klimanøytralitet både på nasjonale og regionale nivå. Vi ser at det er stor variasjon i strategiene og 

konkretiseringen av tiltakene, og det kan også være ulik oppfatning av selve begrepet.  

Med sannsynlig relevans for andre land, har Karhunmaa (2018) fulgt politiske debatter relatert til klimanøytralitet 

i det finske parlamenter og Helsinki sitt bystyre fra 2011 til 2015. Karhunmaa forstår klimanøytralitet som et 

overordnet, sosioteknisk bilde av en framtidig situasjon. Alle får umiddelbart en viss forståelse av hvordan et 

klimanøytralt samfunn fremstår, og dette bildet kan virke samlende på tvers av ulike politiske standpunkt. Ifølge 

Karhunmaa er klimanøytralitet dermed et vidt nok begrep om en situasjon langt nok fram i tid til at de fleste kan 

enes om det er noe vi skal oppnå, se Tekstboks 33. 

 

Å enes om hvordan denne framtidige situasjonen skal oppnås, er imidlertid vanskeligere. Det innebærer å foreta 

valg med store økonomiske kostnader, som kan medføre kontroversielle fordelingskostnader og som kan gå på 

akkord med noens bilde av klimanøytralitet og ønsker om hvordan det skal oppnås. 

Sett fra nasjonale myndigheters perspektiv, kan en forenklet forståelse av klimaforhandlingene være et fangens 

dilemma med flere spillere: alle kommer best ut av situasjonen om man bidrar til å nå 1,5⁰C-målet, men det 

optimale for hver enkelt er å være gratispassasjer og ikke bidra. Det verste utfallet for hver enkelt er om man 

påtar seg kostnaden ved å bidra, men ingen (eller få) andre bidrar, slik at man ikke når målet. For å unngå dette 

utfallet kan signalisere at man vil bidra, og på den måten øke sjansen for at nok andre bidrar til at man når målet. 

Å uttrykke et klimanøytralitetsmål kan være et slikt signal. Dersom en stor nok gruppe går foran og gjør slike 

forpliktelser kan det øke troen på at 1,5⁰C-målet kan nås, og dermed motivere andre til å bidra. For at denne 

strategien skal fungere, må forpliktelsen være troverdig. De overordnede strategiene må materialisere håndfaste 

handlingsplaner og tiltak som vil kunne nå målene om klimanøytralitet.  

Strategidokumentene gjennomgått i denne rapporten kan ses på som steg i retning av troverdige forpliktelser. 

Selv om mange av initiativene kan sies å være lite konkrete, er selve prosessene med å utarbeide dokumentene 

Tekstboks 33 Klimanøytralitet som et vidt og fleksibelt begrep (Karhunmaa 2018, s. 5) 

The chosen term of “carbon neutrality” is interpretatively flexible, as it leaves open questions related to the 

inclusion and exclusion of specific energy sources and technologies, the role of transboundary carbon flows 

and offsetting, and the role of carbon capture and storage. The use of carbon neutrality in both city councilors’ 

and parliamentarians’ speech is most likely due to the combination of flexibility and distant timeframe, which 

leaves space for various interpretations and proposed policy paths. For example, the imaginary of carbon 

neutrality can accommodate both those parliamentarians who are in favor of nuclear energy and those 

against it. 
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viktige forarbeider og skritt på veien. Prosessene på regionalt og nasjonalt nivå må også sees i sammenheng med 

de globale prosessene, slik som klimatoppmøtet i Katowice i desember 2018 (COP24). Sterkere innsats for å 

redusere global oppvarming har stor legitimitet i befolkningen (se Karhunmaa 2018; Tozer & Klenk 2018 og 

dokumentasjon i flere av strategidokumentene), noe som er et sentralt fundament for å kunne enes om 

forpliktende målsettinger om klimanøytralitet. 
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Vedlegg 1: Metodebeskrivelse 

Kartlegging 

Vi har brukt tre parallelle tilnærminger for å identifisere land og regioner som har satt seg klimanøytralitetsmål. 

Disse tilnærmingene har gitt oss en bruttoliste med potensielle land og regioner, som vi har undersøkt nærmere 

for å avgjøre om har satt seg klimanøytralitetsmål. Informasjonsgrunnlaget for sistnevnte undersøkelser er 

utelukkende basert på offisielle kilder, enten fra landet selv eller fra FN-organer eller klimaavtaler. Det følgende 

beskriver hver av de tre tilnærmingene. 

1) Identifisere medlemmer av overnasjonale klimanøytralitetsinitiativ 

Carbon Neutrality Coalition (CNC)37 er den mest kjente og den største overnasjonale koalisjonen av land og 

regioner som arbeider for klimanøytralitet. Koalisjonen består av 19 land og 32 byer. Disse er spredt over hele 

verden, men med en overvekt av europeiske land og amerikanske og europeiske byer. Medlemmene av CNC har 

ikke nødvendigvis satt seg mål om å bli klimanøytrale ennå. 

Andre relevante overnasjonale samarbeid er UNFCCC: Climate Neutral Now38 og Under 239. Førstnevnte er et FN-

initiativ for å støtte oppom målene i Paris-avtalen med ambisjon å nå en klimanøytral verden i 2050. Selv om 

initiativet er åpent for myndigheter, domineres det av bedrift- og organisasjonsmedlemmer. Sistnevnte er en 

koalisjon av 220 land og regioner, samlet om å nå 2-gradersmålet. NGOen The Climate Group er sekretariat for 

koalisjonen. 

2) Gjennomgang av bidragene til klimagasskutt i Parisavtalen (NDC) 

Den andre kilden til informasjon er gjennomgang av de fastsatte bidragene til klimakutt i forbindelse med 

Parisavtalen. Parisavtalen (Artikkel 4.2) krever at deltakerne setter seg mål for sitt bidrag til å begrense 

klimaendringene, såkalte Nationally Determined Contributions eller nasjonalt fastsatte bidrag (NDCer). Formen 

på målene varierer, men de fleste er uttrykt i en prosentvis nedgang i totale klimagassutslipp i et gitt år (ofte 

2030) relativt til et basisår (ofte 1990, 2010 eller en framskrivning uten tiltak business as usual). Målet eller deler 

av målet kan også være kondisjonalt, f.eks. på teknologisk eller finansiell støtte fra andre land. De fleste av 

deltakerne har uttrykt sin NDC, og enkelte har mer nylig uttrykt en oppdatert NDC. 

Institute for Global Environmental Strategies (IGES, 2018) har samlet informasjon om målene og andre variabler 

i en NDC-Database. Vi tok utgangspunkt i denne for å identifisere land som har uttrykt mål om å kutte nær 100 

prosent av utslippene. 

3) Automatiske nettsøk 

Den siste kilden til informasjon er automatiserte søk på internett for å identifisere land og regioner som er mye 

omtalt i forbindelse med å sette seg klimanøytralitetsmål. Denne informasjonen har vi for det første benyttet for 

å supplere oversikten fra 1) og 2) over land med målsettinger om klimanøytralitet. Videre har vi laget en 

kartoversikt som indikerer relevansen av klimanøytralitet, uttrykt som treff på relatert begrepsbruk på nett innen 

hvert av landene og regionene. 

                                                                 

37 www.carbon-neutrality.global [22.11.18] 
38 https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now [10.12.18]. 
39 www.under2coalition.org [10.12.18]. 

http://www.carbon-neutrality.global/
https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
http://www.under2coalition.org/
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Nettsøkordene består av tre vektorer: én med land/regioner, én med ord relatert til klimanøytralitet og én 

relatert til å sette seg mål. Listen over land er de 196 landene brukt i IGES (2018) sin database. For regioner har 

vi søkt etter alle delstater/provinser i Brasil, Kina, USA, Tyskland, India, Canada, Frankrike og Australia. Ordene 

relatert til klimanøytralitet er «climate neutral», «carbon neutral» og «zero emission». 40 Ordene relatert til 

målsetning er «goal», «aim», «pledge» og «agree», samt hvert femte årstall f.o.m. 2020, t.o.m. 2050. Dette gir 

33 søk for hvert av landene og regionene. Totalt gir det 12745 nettsøk. Søkene ble foretatt gjennom Google sin 

søke-API og koden er skrevet i Python. 

Søk etter flest treff på internett ved engelske ord gir overvekt av større land og engelskspråklige land, uavhengig 

av faktisk klimanøytralitet. For å forsøke å redusere denne skjevheten har vi utarbeidet en indeks, hvor treffene 

i overnevnte nettsøk normaliseres mot antall treff ved nettsøk av kun navnet på landet eller regionen. Det betyr 

at land eller regioner som generelt gir få nettsøktreff, for eksempel Gambia, i større grad kan sammenlignes med 

land eller regioner som generelt gir mange nettsøktreff, for eksempel USA. Dette er imidlertid ikke en fullstendig 

kontroll på skjevheten. Land og regioner har for eksempel i ulik grad ulike navn på engelsk, eget språk og andre 

språk. Googlesøk er ikke en sikker metode for datauttrekk, og resultatene er ment som en indikasjon for inngang 

til videre kunnskap.41  

Verifisering av funn 

Informasjonen fra kartleggingen er samlet i ett datasett, som gir utgangspunkt for en systematisk identifisering 

av sannsynlige kandidater (land, regioner) for å ha satt klimanøytralitetsmål. Enkelte kandidater ble enkelt 

identifisert som medlemmer av CNC, andre har rapportert ambisiøse NDCer (>80%) og andre igjen har et høyt 

antall nettsøktreff. 

For å verifisere at kandidatene faktisk har uttrykt klimanøytralitetsmål, har vi kun brukt offisielle kilder, enten fra 

landet eller regionen selv eller fra FN-organer, særlig i tilknytning til klimaavtaler. Disse er identifisert gjennom 

manuell nettsøk. Vi har vurdert alle offisielle dokumentene som uttrykker et klimanøytralitetsmål og som 

skisserer noe om hvordan målet skal oppnås. Vi har altså ikke kun gått gjennom dokumenter presenteres som 

strategier, men også dokumenter som presenteres som «road map», «action plan», lover o.l.  

Overnevnte metoder er bedre innrettet mot å identifisere land enn regioner. Derfor har vi supplert 

regionoversikten med manuelle søk etter andre regioner vi anser som sannsynlige kandidater for å ha satt 

klimanøytralitetsmål. Vi har særlig undersøkt norske fylker og kommuner. 

Det resulterende datasettet gir er en oversikt over land og regioner sammen med relevante klima-indikatorer.  

  

                                                                 

40 Varianter av ordene, som «climate neutrality» og «zero emissions», fanges også opp i søket. 
41 Tidligere undersøkelser viser også at identiske nettsøk på Google gir inkonsistente resultater: 
https://www.businessinsider.com/deliberate-query-sabotage-or-merely-the-weimaraner-effect-2010-
10?r=US&IR=T&IR=T#comment-4cc0a6a549e2aec36b0e0000 [12.12.18]. 

https://www.businessinsider.com/deliberate-query-sabotage-or-merely-the-weimaraner-effect-2010-10?r=US&IR=T&IR=T#comment-4cc0a6a549e2aec36b0e0000
https://www.businessinsider.com/deliberate-query-sabotage-or-merely-the-weimaraner-effect-2010-10?r=US&IR=T&IR=T#comment-4cc0a6a549e2aec36b0e0000
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Strategi-gjennomgang 

Vi har lest gjennom de identifiserte dokumentene som beskriver mål og strategier (strategidokumentene). I 

gjennomgangen har vi særlig lett etter formuleringer eller indikasjoner på: 

- I hvilke sektorer kutt i klimagassutslippene skal foretas. 

- Om fangst og lagring av karbon er en viktig del av strategien, og i så fall om det gjøres gjennom økt 

biomasse eller er tenkt å gjøres gjennom tekniske løsninger. 

- Teknologi-optimisme: i hvilken grad forutsetter en framtidige teknologier skal bidra til utslippskutt eller 

karbonfangst og -lagring 

- I hvilken grad en vil oppnå målet ved å bidra til reduksjoner i klimagassutslipp utenfor egne grenser, 

men som kan tilgodeskrives i eget klimagassregnskap, og i hvilke mekanismer man vil basere seg på. 

- Andre aspekter ved hvordan målet skal oppnås, særlig hvordan klimagassregnskapet føres og hvordan 

«klimanøytralitet» defineres.  
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Vedlegg 2: Islands handlingsplan for klimanøytralitet  

Tabell V-1 Handlinger for å oppnå klimanøytralitet i MENR (2018, s. 5-8) 

Action Brief description 

A. CLEAN ENERGY TRANSFER IN TRANSPORT 

1. Tax incentives for 
clean cars and fuels 

Iceland already has in place generous temporary tax incentives for the purchase of 
electric cars and other clean vehicles. These incentives are due to expire under 
current regulation, but the government intends to replace them with a better 
calibrated longer-term system, that will increase incentives to buy clean vehicles. 

2. Carbon tax – 
increase in rate 

Iceland has a general tax on carbon in place, which covers all fossil fuels. This tax 
was increased by 50% in the beginning of 2018, and will be increased by 10% in 
2019, and by 10% again in 2020. 

3. Support for 
infrastructure for 
electric cars and 
other clean vehicles 

The government has allocated 210 million ISK in the years 2016- 2018 to support 
the build-up of charging-stations for electric cars. It is planned that government 
support will be increased, and also extended to infrastructure for other types of 
clean energy and fuels, such as hydrogen and methane. The support will be based 
on a needs analysis, by identifying bottlenecks and opportunities in consultation 
with local governments, rental car operators etc. 

4. Building and 
spatial planning rules 
– changes to support 
electric cars 

Regulations will be reviewed to ensure that new buildings will be designed allowing 
for infrastructure for charging electric cars. 

5. Ban on new 
registration of diesel 
and gasoline cars 
after 2030 

New registration of diesel and gasoline cars will be unlawful after 2030. Exceptions, 
such as for remote areas, will be considered. The purpose of this government 
proclamation is inter alia to send a signal to car manufacturers and importers. 

6. Rebate system for 
older polluting cars 

As new clean cars are gradually added to the vehicle fleet, the share of older high-
polluting cars of emissions will grow. A system of rebates for decommissioning high-
polluting cars may speed up their phase-out. A first step will be an economical study 
of the feasibility of such a system, taking into account experiences in other 
countries, to see if this action is effective in comparison with other measures. 

7. Improved use of 
methane from 
landfills 

Methane is collected from gas emissions from two landfills in Iceland, and part of it 
is sold as fuel for vehicles. Opportunities to increase landfill gas collection and the 
use of methane will be charted. 

8. Improved 
infrastructure for 
electric and regular 
bicycles 

A plan on bicycle paths in urban areas will be developed, as prescribed in the 
government transport plan. The plan will also consider charging stations for electric 
bikes. 

9. Domestic fuel 
production from 
biomass and waste 

A thorough analysis will be made on the possibilities of producing fuel from biomass 
and waste in Iceland. Such possibilities include rapeseed oil production, using plastic 
waste and waste from slaughterhouses. Pilot projects in all these fields have been 
conducted, but a comprehensive study is lacking. Current regulations may also be a 
bottleneck for fuel production from waste, and will be reviewed. 

10. Support for 
public transport and 
shared services in 
transport 

The government will promote public transport, including by 
supporting infrastructure development (transport hubs, priority 
lanes etc.) and reviewing regulation that might support shared 
services in transport and other innovative solutions. 

11. Clean cars in 
government and 
state enterprises 

Government offices and state enterprises will be in the forefront of cleaning up 
transport, by buying electric cars or other non-emitting vehicles for their own use 
and providing charging stations and other infrastructure for them. 

B. CLEAN ENERGY TRANSFORMATION IN OTHER SECTORS 

12. Clean energies 
for ferries 

A new ferry between the Westman Islands and the mainland of Iceland will be 
powered by electricity. Future replacements of ferries will take into consideration 
the need to move towards clean energy and minimizing emissions. 
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13. Increased share 
of renewable energy 
for ships 

Economic instruments will be employed to increase the use of renewable energy for 
ships. A Roadmap for decreased emissions in fisheries will be produced and 
implemented, including pilot projects for innovative solutions. 

14. Electrical 
infrastructure in 
harbours 

Some efforts have been made in recent years to bring electricity for ships in 
harbours, so that they do not have to run engines when docked for lighting etc., but 
these will be stepped up so that most ships can use electricity by 2025. High voltage 
charging stations for cruise ships etc. will also be considered, while they are not as 
cost-effective. A blueprint for this effort should be ready by the end of 2018. 

15. Electrical 
connection for 
airplanes 

Electrical connection for stationary airplanes will be made mandatory. 

16. Electricity for 
fishmeal production 

Fishmeal production traditionally relies on heavy fuel oil, and was once responsible 
for up to 5% of Iceland’s emissions. The industry has largely switched to clean 
electricity in recent years. These gains need to be preserved, and ways found to 
finalize the switch to electricity before 2030, which will inter alia call for upgrading 
electrical distribution infrastructure. 

17. Phase-out of 
heavy fuel oil 

Heavy fuel oil is still used to a substantial extent in the fishing fleet and in other 
ships. The aim is to phase out its use and eventually abandon it altogether. A total 
ban of HFO in Icelandic waters requires international approvement through the 
MARPOLconvention, but more limited restrictions can be applied by the Icelandic 
government; options for this will be considered and employed. 

C. CLIMATE MITIGATION IN LAND USE AND FORESTRY 

18. Reforestation and 
afforestation for 
carbon uptake 

Reforestation and afforestation will be strengthened by a substantial increase in 
government funding to increase carbon uptake from the atmosphere, as well as for 
meeting other objectives. A special reforestation and afforestation plan will be 
made to allocate the increased resources. 

19. Revegetation for 
carbon uptake 

Revegetation efforts will be increased by a substantial increase in government 
funding. A special plan will be made to ensure the effective allocation of new funds. 
Emphasis will be put on halting land degradation and reduce emissions from soil 
and vegetation. 

20. Strengthened 
protection of 
wetlands 

Efforts will be made to ensure the protection of wetlands, as drained wetlands are a 
source of carbon dioxide emissions. Monitoring of wetland drainage will be 
improved, and regulations reviewed, inter alia to look into setting requirements of 
wetland rehabilitation to compensate for draining activities. 

21. Restoration of 
drained wetlands 

A plan for wetland restoration will be made and funded, in order to reduce 
emissions from drained wetlands, as well as restoring natural habitats. 

22. Cooperation with 
sheep farmers on 
climate mitigation 
measures 

The government will launch a cooperative project with sheep farmers to ensure 
reduced emissions and increased carbon sequestration from farming and land use 
activities. 

D. OTHER MEASURES 

23. Climate Fund – 
support for clean 
innovation and public 
education 

A special Climate Fund was established by law in 2012, but has not been funded or 
operationalized to date. The Fund will start working in 2019, and will primarily 
support projects in the field of green technology innovation and public education. 

24. Climate policy for 
government offices 

A climate policy and action plan for government offices will be made; work on this 
commenced in May 2018. The plan will contain statistics on emissions, such as from 
transport and waste, and aim for the carbon neutrality of government offices, which 
can be an example for other actors. 

25. Carbon trading: 
Participation in EU-
ETS and CORSIA 

Iceland will adopt a revised legislation for the EU Emissions Trading Scheme for the 
period 2021-2030, which primarily covers heavy industry and aviation. Iceland will 
also take part in a voluntary carbon trading scheme in international aviation 
(CORSIA), when it commences in 2020. 

26. Climate 
education in schools 

A plan will be made for education on climate issues in kindergartens, primary and 
secondary schools, in cooperation with schools and non-governmental 
organizations. 
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27. Public education 
on climate change 

A public information campaign on climate change will be planned, with emphasis on 
information on how individuals can decrease their carbon footprint. 

28. Taxation and 
eventual ban on the 
landfilling of organic 
waste 

A landfill tax will be designed and employed, with the aim to decrease the landfilling 
of organic waste. A total ban on the landfilling of organic waste is planned when 
feasible. 

29. Phase-out of 
HFCs 

The use of hydrofluorocarbons (HFCs), especially for cooling, has increased 
markedly in recent years. Regulations and/or economic instruments will be 
employed to reduce emissions of HFCs, so that they will be substantially reduced by 
2030. 

30. Actions against 
food waste 

Increased resources will be allocated to programmes intended to minimize food 
waste. 

31. Green accounting A regulation on green accounting will be strengthened, to cover the carbon 
footprint of companies. 

33. Tackling 
emissions from 
manure 

Efforts will be made to reduce the importation and use of synthetic fertilizers, inter 
alia by greater use of domestic organic waste for fertilizing. 

34. Climate policy 
guidelines in spatial 
planning 

A revised National Planning Strategy will include a policy and guidelines to 
municipalities on how spatial planning can be employed to support climate 
mitigation actions, such as by reducing commuting, supporting public transport and 
other climate-friendly transport, and actions in land use. 
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Vedlegg 3: Identifisering av delstater 

Det følgende beskriver hvordan vi har undersøkt om delstater, provinser eller territorier i USA, Canada, Tyskland, 

Brasil, India, Kina, Australia og Frankrike har satt klimanøytralitetsmål. 

Figur V-1 presenterer antall treff per delstat i USA.42 New York kommer høyt ut, men så langt vi kan vurdere er 

det byen og ikke delstaten som har satt seg klimanøytralitetsmål. Tilsvarende er også trolig grunnen til at 

delstaten Washington har et høyt antall treff: Washington DC og byer i delstaten har satt eller diskutert klima-

nøytralitetsmål. 

Figur V-1  Antallet absolutte treff i nettsøket med navn på amerikanske delstater (Georgia er ekskludert) 

 

California har det høyest antallet treff i søket. Guvernøren i delstaten uttrykte i september 2018 mål om at 

delstaten skal bli klimanøytral innen 2045.43 Hawaii har relativt få antall treff, men delstaten satte seg juni 2018 

mål om å bli klimanøytrale innen 2045. Vi har ikke identifisert at andre amerikanske stater har tilsvarende mål. 

I Canada har British Colombia høyest antall treff i nettsøket, fulgt av Ontario. Disse provinsen har satt seg mål 

om at egen drift skal være klimanøytral, men har så langt vi kan se ikke satt seg mål for alle klimagassutslipp 

innenfor egne grenser. Vi har ikke identifisert at andre canadiske provinser eller territorier har tilsvarende mål. 

I India er det jevnere antallet treff i nettsøket mellom delstatene, se Figur V-2. Undersøkelser av delstatene med 

høyest antall treff identifiserer flere klimatiltak utført i delstatene og at enkelte samfunn har mål om å bli eller 

er blitt klimanøytrale. Vi har imidlertid ikke lykkes å identifisere delstater med klimanøytralitetsmål. 

I de resterende landene har «byregionene», og særlig delstatene og provinsene med samme navn som de store 

byene, høyest antall treff i nettsøket. I Brasil gjelder dette São Paulo, Rio de Janeiro og Distrito Federal (Brasilia). 

For disse er det byene i delstatene, og ikke delstatene som har uttrykt engasjement for klimanøytralitet.44 I 

Tyskland har bystaten Berlin satt seg mål om å bli klimanøytral innen 205045 og Hamburg diskutert 

                                                                 

42 Georgia er ekskludert fordi den sammenblandes med landet Georgia og gir uriktig bilde for delstaten. 
43 https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2018/09/9.10.18-Executive-Order.pdf [16.12.18]. 
44 Delstaten Acre kommer også høyt ut, men så langt vi kan se er dette på grunn av at navnet også betyr «dekar».  
45 www.berlin.de/senuvk/klimaschutz/studie_klimaneutrales_berlin/download/Machbarkeitsstudie_Berlin2050_EN.pdf 
[17.12.18] 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2018/09/9.10.18-Executive-Order.pdf
http://www.berlin.de/senuvk/klimaschutz/studie_klimaneutrales_berlin/download/Machbarkeitsstudie_Berlin2050_EN.pdf
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klimanøytralitet, men ikke uttrykt et klart mål om det. I Frankrike har Paris (Île-de-France) satt seg mål om å bli 

klimanøytral innen 2050.  

Figur V-2  Antallet absolutte treff i nettsøket med navn på indiske delstater 

 

I Tyskland har enkelte delstater som ikke kommer høyt opp på listen over antall treff satt svært ambisiøse 

klimamål.46 Rheinland-Pfalz vedtok i 2014 en delstatslov som setter mål om klimanøytralitet innen 2050 

(Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes av 19. August 2014). Schleswig-Holstein, Bremen og Nordrhein-

Westfalen47 har videre uttrykt mål om å kutte 80-95 prosent av klimagassutslippene, men nevner ikke 

klimanøytralitet. 

I Kina har Shanghai høyest antall treff. Byen, samt den tilgrensende byen Dongtan, arbeider for klimanøytralitet 

og er ofte diskutert i nyhetssaker. Provinsen Shandong har også mange treff. Den huser byen Rizhao som også 

er nevnt i mange nettsaker relatert til klimanøytralitet. Så langt vi kan se har flere byer i Kina ambisiøse klimamål, 

men vi har ikke lykkes å identifisere provinser med klimanøytralitetsmål.  

Delstatene og territoriene i Australia har relativt mange treff i nettsøkene. Dette drives delvis av tvetydige navn 

(Victoria, Northern Territory), men også flere lokale initiativ om å bli klimanøytrale (institusjoner, byer, sysler). 

Tenketanken Beyond Zero Emissions (BZE)48 arbeider for et karbonnøytralt Australia og synes og å gjennomslag, 

og har blant annet inspirert Byron til å arbeide for å bli klimanøytral innen 2025.49 På delstat/territorium-nivå har 

vi kun identifisert at Australian Capital Territory (ACT) har satt seg mål om å bli klimanøytrale. Territoriet har satt 

seg mål om netto null klimagassutslipp innen 2060 (ACT 2014). 

Vi har ikke funnet informasjon om at noen provinser i Frankrike har satt seg mål om å klimanøytrale.  

                                                                 

46 https://www.cleanenergywire.org/factsheets/german-federalism-16-states-mind-over-energiewende [17.12.12.18]. 
47 Mulige strategier for klimanøytral industri i Nordrhein-Westfalen diskuteres av Schneider & Lechtenbohmer (2018). 
48 http://www.bze.org.au/ 
49 https://www.byron.nsw.gov.au/Services/Environment/Emissions-reduction; https://www.theguardian.com/australia-
news/2015/mar/09/byron-bay-first-regional-australian-city-to-commit-to-zero-emissions [09.01.19].  

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/german-federalism-16-states-mind-over-energiewende
http://www.bze.org.au/
https://www.byron.nsw.gov.au/Services/Environment/Emissions-reduction
https://www.theguardian.com/australia-news/2015/mar/09/byron-bay-first-regional-australian-city-to-commit-to-zero-emissions
https://www.theguardian.com/australia-news/2015/mar/09/byron-bay-first-regional-australian-city-to-commit-to-zero-emissions
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Vedlegg 4: land og regioner i samme kart 

Figur V-3  Land og regioner omtalt i denne rapporten (unntatt EU) 

 
  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  5 1  R A P P O R T  

 

Figur V-3  Land og regioner omtalt i denne rapporten med benevnelse og satt mål for klimanøytralitet (EU indikert, men regionen er ikke fargelagt) 
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