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Fremskrittspartiet 

v/formann Siv Jensen 

Stortinget 

0026 Oslo           

 

                      Oslo 1. april 2008 

 

Bellonas kommentarer til Frps klimaforslag i Dok. nr. 8:97 

 

Vi viser til brev mottatt i slutten av januar i år, der du skriver at jeg sa noe sånt som at ”Minst 

halvparten av Frps forslag er uansett helt på jordet” i en debatt på RedaksjonEN 17. januar 2008. 

Du ønsker at Bellona gjør rede for hvilke av Frps klimaforslag i Dok8-forslaget fremmet høsten 

2007 Bellona mener er ”helt på jordet”.  

 

Bellona vil med dette formidle sin vurdering av Dok8-forslaget, og dermed begrunne hvorfor jeg 

uttrykte meg slik jeg gjorde. Strukturen nedenfor følger den som ble brukt i oppsummeringen i Dok. 

nr. 8:97. 

 

 

 

Avtaler og internasjonalt samarbeid 

 

Frps forslag: Integrere det norske kvotesystemet med EUs kvotesystem   

Bellonas kommentar: Dette er en selvfølgelighet. Vi blir pålagt en slik integrering av EU. 

 

Frps forslag: Likestille nasjonale og internasjonale sertifiserte CO2 -reduserende tiltak. 

Bellonas kommentar:  Dette strider i ytterste konsekvens med våre folkerettslige forpliktelser,  

fordi Kyoto-avtalen eksplisitt uttrykker at ”bruken av fleksible mekanismer (tiltak i andre land) skal 

være et supplement til innenlandske utslippsreduksjoner”.  

 

Frps forslag: Tildele norske kvotepliktige bedrifter gratiskvoter på nivå med deres utenlandske 

konkurrenter.  

Bellonas kommentar: Det er fornuftig å videreføre gratiskvoter i konkurranseutsatt sektor inntil 

kvotesystemet blir bredere internasjonalt. 

Frps forslag: Være en konstruktiv og kritisk medspiller i arbeidet for å utvikle globale miljøavtaler. 

Bellonas kommentar: Hittil har Frp hatt det motsatte av en konstruktiv rolle, ved å stemme i mot 

ratifikasjon av Kyoto, og nå ved å kreve at arbeidet med nye avtaler ikke skal være basert på 

vitenskapelige konklusjoner fra forskningsmiljøene over hele verden.  
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Frps forslag: Sikre internasjonalt samarbeid rundt utvikling av kostnadseffektiv CO2-teknologi  

Bellonas kommentar: Dette er en selvfølge. Ettersom Frp i samme dokument problematiserer at 

staten har involvert utenlandske selskaper i Mongstad-prosjektet, mister imidlertid Frp sin 

troverdighet knyttet til dette forslaget. 

 

Nasjonale CO2-verdikjeder  

 

Frps forslag: Utvikling av CO2 -verdikjede (CO2-håndtering, -transport, og -deponering) må være 

et statlig ansvar, slik at private aktører ikke pålegges stor økonomisk og teknologisk risiko   

Bellonas kommentar: Staten bør ta initiativ og risiko i en tidlig fase, men selskapene må selv bære 

ansvaret på sikt. Infrastruktur for transport og deponering av CO2 må imidlertid uansett være et 

statlig ansvar. Her kommer for øvrig EU med et eget regelverk for lagring som Norge vil bli 

tilknyttet. 

 

Frps forslag: Utvikle prosjekter rundt fornuftige CO2-verdikjeder på Mongstad, Tjeldbergodden og 

andre relevante steder, under forutsetning av at man først bygger pilotanlegg for å sikre en moderne 

og kostnadseffektiv teknologi.  

Bellonas kommentar: Både på Mongstad og Kårstø planlegges det piloter i forkant av fullskala, så 

her slår Frp inn åpne dører. Det viktigste poenget er imidlertid at bygging av fullskala fangstanlegg 

er det viktigste bidraget Norge kan gi til utviklingen av teknologi. Oppskalering til fullskala blir 

både av Sintef og av teknologiselskaper identifisert som det viktige, neste skrittet i utviklingen.  

 

Kraftproduksjon  

 

Frps forslag: Bygge ut mer lønnsom vannkraft og annen CO2-nøytral kraftproduksjon, f.eks. 

Vefsna   

Bellonas kommentar: Det er bred enighet om at opprusting og utvidelser av eksisterende anlegg, 

samt en del småkraft kan bygges med akseptable miljøkonsekvenser. Vefsna bør imidlertid vernes, 

fordi den representerer en vassdragsnatur som vi Norge har bygd ut det meste av. Fordi vi har så 

stort potensiale innenfor andre prosjekter, bør vi ta oss råd til å beskytte de siste, store gjenværende 

vassdragsperlene mot utbygging.  

 

Frps forslag: Innføre grønne sertifikater for fornybar energi   

Bellonas kommentar: Bra. Forslaget om grønne sertifikater kom opprinnelig fra Bellona, så vi er 

glade for at alle partier på Stortinget støtter det. 

 

Frps forslag: Sikre mer lokal konsesjonsbehandling av små kraftprosjekt. 

Bellonas kommentar: Kommunene har ikke kompetanse til å gjøre en forsvarlig vurdering av 

energifaglige, miljøfaglige, og infrastrukturtekniske spørsmål. Det finnes nesten ikke 

miljøvernsjefer i kommunene lenger, og miljøavdelingene hos fylkesmannen rundt om i landet sliter 

med mangel på ressurser – en utvikling vi ikke har sett Frp gjøre noe forsøk på å motvirke. Lokal 

konsesjonsbehandling vil derfor gi dårlige resultater både miljømessig og energimessig.  
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Frps forslag: Satse på små-, mini- og mikrokraftverk   

Bellonas kommentar: Dette er Bellona enige i. Disse bør inkluderes i grønne sertifikater. Frp sier 

imidlertid ikke hvordan de vil støtte denne utbyggingen, og dette blir derfor alt for lite konkret.  

 

Frps forslag: Tilrettelegge for økt bruk av naturgass i Norge 

Bellonas kommentar: Naturgass er en fossil energibærer som er bare marginalt bedre enn olje. En 

ukritisk tilrettelegging for bruk av naturgass vil gi økte klimagassutslipp. Bruken av naturgass bør 

begrenses til gasskraftverk med CO2-rensing, maritim sektor, petrokjemisk industri og som 

erstatning av tungolje i industri der bioenergi ikke kan tas i bruk. Etablering av ny infrastruktur for 

naturgass til vegtransport, oppvarming av boliger og næringsbygg, prosessvarme i småindustri og 

lignende bør stanses. Norge må på sikt bli et null-utslippssamfunn, og da er det ikke fornuftig å 

bygge ut infrastruktur for naturgass, når det er mange bedre alternativer. I stedet bør bioenergi, 

geovarme og andre fornybare energikilder brukes til disse formålene.  

 

Frps forslag: Legge til rette for elektrifisering av norsk sokkel kombinert med kraftutbygging på 

land  

Bellonas kommentar: Dette er for lite konkret. Det er allerede ”lagt til rette” for elektrifisering, 

ved at flere nye prosjekter bygges med kraft fra land.  Men det må sterkere virkemidler til overfor 

oljeselskapene for å sikre store utslippskutt. Vi må for øvrig bemerke at vi ikke har opplevd noen 

form for støtte fra Frp i spørsmålet om elektrifisering av norsk sokkel. 

  

Energitiltak i bygg og husholdninger  

 

Frps forslag: 1/2 merverdiavgift på miljøvennlige varmekilder til husholdninger   

Bellonas kommentar: Ok, men ikke nok til å sikre utfasing av fossil oppvarming. 

  

Frps forslag: Bedre avskrivningssatser for energi og miljøtiltak i nybygg  

Bellonas kommentar: Ok.   

 

Frps forslag: Oppmuntre til bygging av lavenergihus  

Bellonas kommentar: Hva legger Frp i oppmuntring? En klapp på skulderen? Dette er for passivt.  

Energikravene i teknisk byggforskrift som er obligatorisk fra 2009, innebærer at nybygg må bruke 

25 prosent mindre energi enn i dag. Norske politikere burde følge den danske energiavtalen. Ifølge 

denne avtalen skal teknisk byggeforskrift revideres hvert femte år og energibruken skal reduseres 

med 25 prosent hvert femte år, noe som innebærer et kutt på totalt 75 prosent fram til 2020. Bellona 

mener at lavenergihus bør bli lovpålagt standard for nye hus om få år. 

 

Langsiktige FoU-prosjekt  

 

Frps forslag: Støtte utvikling av thorium-kraftverk samt teknologi for utvinning av thorium   
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Bellonas kommentar: Atomkraft er ikke bærekraftig selv om brenslet heter thorium. Det vil 

fortsatt produseres store mengder langlivet, radioaktivt avfall, mulighetene for en ulykke er fortsatt 

til stede, og mulighetene for spredning av atomvåpen like så. Uansett ligger selv den beste 

teknologien for thorium-kraftverk for langt fram i tid til å spille noen rolle som løsning på 

klimaproblemet.  

 

Frps forslag: Støtte utvikling av solenergiteknologi   

Bellonas kommentar: Bra. Men hvor mye vil Frp støtte, og hvordan? Ikke glem støtte til å ta i bruk 

solenergi. 

 

Frps forslag: Støtte testprosjekt med bruk av biomembran   

Bellonas kommentar: Bra.  

 

Frps forslag: Støtte nyskapende CO2-prosjekt, som representert ved prosjekter hos IFE, ENPRO og 

Shell.  

Bellonas kommentar: Det er vel og bra at Frp ønsker å støtte nyskapende prosjekter for CO2-

håndtering, men Frp motarbeider mange av de viktigste prosjektene, som Kårstø. Det virker som 

om Frp foretrekker prosjekter som ligger så langt fram tid at de slipper å tenke på tøffe 

investeringsbeslutninger. Bellona lurer for øvrig på hvorfor Frp trekker fram akkurat aktørene IFE, 

ENPRO og Shell. 

 

Bilparken  

 

Frps forslag: Lavere bilavgifter som stimulerer til raskere utskifting av bilparken.   

Bellonas kommentar: Generelt lavere bilavgifter vil gi en mer forurensende bilpark, og større 

klimagassutslipp. Nye biler har bedre teknologi, men er også tyngre og har større motorer enn den 

eksisterende bilparken. Dersom bilparken skal skiftes ut, må vi ha høye bilavgifter på de 

forurensende bilene for å sikre at utskiftingen gir mer miljøvennlig bilpark.  

 

Frps forslag: Redusere avgift på hybridbiler og lignende.   

Bellonas kommentar: Dette hjelper jo ikke når Frp vil kutte avgiften på alle biler.  

 

Frps forslag:  Høyere vrakpant   

Bellonas kommentar: Greit nok for lokalmiljøet, men ingen klimaeffekt. 

 

Frps forslag: Skatte-/avgiftslettelser som stimulerer til bruk av alternativt drivstoff  

Bellonas kommentar: Dette hjelper ikke hvis Frp samtidig fortsatt ønsker lavere bensinavgifter. 

 

Samferdsel  

 

Frps forslag: Bygge moderne, effektive, sikre og miljøvennlige veier   
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Bellonas kommentar: Hva er en miljøvennlig vei? Økt kapasitet gir økt trafikk og økte utslipp hvis 

man ikke kombinerer med andre virkemidler som rushtidsavgifter – noe Frp motarbeider.  

 

Frps forslag: Effektivisere og optimalisere dagens jernbanenett   

Bellonas kommentar: En selvfølge. Alle er enige i dette.  

 

Frps forslag: Flytte langtransportert gods fra vei til bane og kjøl   

Bellonas kommentar: For lite konkret. Hvilke virkemidler fører til en slik flytting? 

 

Frps forslag: Stimulere til et mer effektivt kollektivtilbud i befolkningstette strøk   

Bellonas kommentar: Bra, men forskning fra TØI viser at dette ikke gir utslippsreduksjoner hvis 

man ikke kombinerer det med restriksjoner på bilbruken. 

 

Frps forslag: Satse på innfartsparkeringsplasser rundt byer   

Bellonas kommentar: Ok.  

 

Frps forslag: Bygging av modale knutepunktterminaler i samferdselsmessig infrastruktur der flere 

transportformer knyttes direkte sammen   

Bellonas kommentar: Ok. 

 

Frps forslag: Økt bruk av gass til skip og samferdsel  

Bellonas kommentar: Bruk av gass i skip kan gi betydelige reduksjoner i både NOx- og CO2-

utslipp. I personbiler er miljøfordelen med gass nesten lik null, sammenlignet med bensin og diesel. 

I busser er det visse fordeler med gass i forhold til dagens dieselbusser, men framtidige EURO-krav 

vil snart svekke gassens forsprang.  

 

Annet  

 

Frps forslag: Stimulere og legge til rette for økt resirkulering og gjenvinning både privat og 

offentlig.   

Bellonas kommentar: Dette er bare svada. Et forslag helt uten virkemidler og konkret handling.  

 

Frps forslag: Bedre produktmerking vedrørende opprinnelse og bearbeiding   

Bellonas kommentar: Ok.  

 

Frps forslag: Legge til grunn positiv skatte- og avgiftsstimulans for å fremme miljøvennlige tiltak 

og produkter   

Bellonas kommentar: Ok.  
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Etter denne gjennomgangen burde det være klart for Frp hvorfor Bellona mener at de fleste av Frps 

klimaforslag er for svake. Når et klimaskeptisk parti som Frp i vage formuleringer foreslår å 

”stimulere til” eller ”støtte” gode løsninger, er det lite troverdig, ettersom Frp er lite villig til å binde 

seg til konkrete målsetninger eller konkrete virkemidler. En rekke av Frps klimaforslag kan 

dessuten knapt kalles nye og reelle forslag, ettersom det allerede er bred enighet om dem. 

 

Frps forslag til virkemidler er i stor grad for lite konkrete, for svake eller direkte uheldige.  

 

Bellona mener også at flere av Frps klimaforslag ikke vil ha noen klimaeffekt, ettersom Frp 

samtidig forslår andre tiltak som utligner effekten av de samme forslagene. Det gjelder for 

eksempel forslaget om å skatte- og avgiftslettelser til bruk av alternativt drivstoff, ettersom Frp 

samtitid ønsker lavere bensinavgifter. 

 

Vi ønsker også å peke på noe som ikke er en del av Dok8-forslaget, nemlig det faktum at Frp står 

bak en rekke forslag som vil øke utslippene av klimagasser. Frp vil for eksempel ha en størst mulig 

oljeproduksjon på norsk sokkel, og Frp er for å bygge gasskraftverk uten CO2-rensing.  

 

Bellona er svært kritisk til Frps klimapolitikk. Frp har lenge kritisert Kyoto-avtalen og nektet å være 

med på å sette et mål for hvor mye norske CO2-utslipp skal reduseres. I det siste er det blitt ekstra 

tydelig at partiet ikke ønsker å ha en god og ambisiøs klimapolitikk, men heller så tvil om hvorvidt 

mennesker bidrar til økte klimaendringer og arbeide mot at også nordmenn må ta sin del av ansvaret 

gjennom klimatiltak i Norge.  

 

Derfor mener Bellona fortsatt det samme som i RedaksjonEN på NRK i januar: At Frps 

klimapolitikk er helt på jordet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Frederic Hauge 

Leder av Miljøstiftelsen Bellona 


