
 

Bellonas innspill til stortingsbehandlingen av Statsbudsjettet for 
2013.  

Klimautfordringen  
Internasjonalt har man blitt enige om å begrense den gjennomsnittlige globale oppvarmingen 
med maksimalt to grader i forhold til førindustriell tid. Til tross for dette er vi på full fart mot 
en seks-gradersøkning, samtidig som mange forskere roper et varsko om at selv to grader kan 
være for mye. 
 
Stortinget sluttet seg i 2007 til togradersmålet, og målet danner også grunnlaget for det 
tverrpolitiske klimaforliket. 
 
I løpet av de neste 40 årene må verden derfor avkarbonisere ikke bare energisektoren, men 
også transportsektoren og industrien. OG, ikke minst, skal vi nå målet, må 80 prosent av 
dagens kjente fossile reserver bli liggende der de er. 
 
I begynnelsen av august la James Hansen frem ny forskning1 hvor han påpeker at enkelte av 
våre siste ekstreme værhendelser kan tilskrives klimaendringer. Eksempler som nevnes er 
Europas hetebølge som drepte tusener i 2003, Russlands hetebølge i 2010 og siste års 
katastrofale tørke i Texas og Oklahoma. Hansen antar også at kommende analyser vil vise at 
årets katastrofesommer i USA, med over 3000 varmerekorder, kan tilskrives globale 
klimaendringer. 
 
Klimaendringene er med andre ord ikke noe vi frykter for fremtiden - de er her. Dette 
gjenspeiles også i det norske statsbudsjettet. Økningen i bevilgninger til flom og 
skredforebyggende tiltak i OEDs budsjett antas å være knyttet til forventede økte 
nedbørsmengder som følge av klimaendringer.  

Bellona viser til at dette kun er begynnelsen på offentlige bevilgninger knyttet til å redusere 
effektene av klimaendringer. Stern2 har imidlertid vist at kostnadene knyttet til å begrense 
klimaendringene er betydelig lavere enn hva det vil koste å utbedre konsekvensene. Ut fra et 
rent finansielt synspunkt vil det derfor være formålstjenlig å øke innsatsen mot 
klimaendringer betydelig. Utvider vi perspektivet litt og også inkluderer tap av artsmangfold 
og andre effekter av klimaendringene som det kan bli vanskelig å forhindre, og som kan være 
vanskelig å tallfeste, så er det enda en grunn for å redusere utslippene våre. 

Bellona er ikke blinde for at dette er et globalt problem og derfor må løses globalt, men vi 
mener bestemt at noen må gå foran og vise at det karbonfrie samfunnet er mulig å nå. Vi har 
både den finansielle styrken til å gjøre dette, og kompetansen som kan bidra til å finne de nye 
løsningene. 

                                                           
1 http://www.washingtonpost.com/opinions/climate-change-is-here--and-worse-than-we-
thought/2012/08/03/6ae604c2-dd90-11e1-8e43-4a3c4375504a_story.html 
2 Stern, N. (2006). "Stern Review on The Economics of Climate Change (pre-publication edition). Executive 
Summary". HM Treasury, London. Archived from the original on 31 January 2010. Retrieved 31 January 2010. 

http://www.washingtonpost.com/opinions/climate-change-is-here--and-worse-than-we-thought/2012/08/03/6ae604c2-dd90-11e1-8e43-4a3c4375504a_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/climate-change-is-here--and-worse-than-we-thought/2012/08/03/6ae604c2-dd90-11e1-8e43-4a3c4375504a_story.html
http://www.webcitation.org/5nCeyEYJr
http://www.webcitation.org/5nCeyEYJr
http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm


 
Målet  
I løpet av 2012 har vi endelig fått en klimamelding, et nytt klimaforlik og nå et forslag til 
statsbudsjett. Med disse dokumentene endelig på plass burde vi nå være klare til å ta Norges 
del av ansvaret for å redusere den globale temperaturøkningen til to grader, og dermed unngå 
irreversible klimaforandringer.  

Statsbudsjettet for 2013 oppfyller stort sett de konkrete forpliktelsene i klimaforliket og 
melding, og det er bra. Spørsmålet som Bellona stiller er hvorvidt tiltakene som foreslås er 
tilstrekkelig til å nå målet om en reduksjon på 12-14 millioner tonn CO2 innen 2020. 

Det kan også synes som om Regjeringen har kommet til samme erkjennelse, da 
Nasjonalbudsjettets fremskrivninger av klimagassutslippene ikke viser en reduksjon som 
fastslått gjennom klimaforliket. Fremskrivningene er ikke oppdatert siden NB 2011 med 
unntak for nye utslippstall fra petroleums- og avfallssektoren. Bellona finner dette påfallende 
gitt at klimameldingen og klimaforliket ble inngått før sommeren.  

Ytterligere virkemidler 
En av Regjeringens hovedprioriteringer fremover må være å sørge for at økningen i 
kraftforsyningen som vil komme takket være de grønne sertifikatene nyttes til å redusere 
fossilt energibruk, enten nasjonalt eller i Europa. Dette kan gjøres gjennom en mer aktiv 
politisk holdning knyttet til nasjonal konvertering (mer eksplisitt knyttet til elektrifisering av 
norsk sokkel), samt en mer proaktiv holdning til den rolle Norge kan spille som batteri for 
Europa. Videre, for å bringe Statsbudsjettet for 2013 i tråd med Norges klimaforpliktelser og 
egne fastsatte mål foreslår Bellona følgende: 

• Økt overføring til klimatiltaksfondet for industrien (OED)  
• Sokkelen må del-elektrifiseres. Systemoperatør må utnevnes for kraftnettet til havs for 

å sikre en samfunnsmessig optimal utbygging. (FIN og OED) 
• Det må fastsettes en ambisiøs og realistisk målsetting for energieffektivisering og 

implementere virkemidler for å nå disse målene. (FIN, OED og KRD) 
• CO2-avgiften økes til 700 kroner pr tonn i 2013 og videre til 1000 kroner i 2014 (FIN) 
• Teknologifond for CCS i industrien (OED) 
• Redusere bevilgningene til geologiske undersøkelser i Barentshavet og ved Jan Mayen 

(OED) 
 
 

  



 
Utfordringer knyttet til miljøgifter og annen forurensning 

Historisk forurensning 
Miljøgiftsutvalgets NOU (2010:9) anbefaler en forsert satsing på opprydding i historisk 
forurensning. Regjerningens forslag er også i årets budsjett i strid med utvalgets anbefaling og 
bør derfor revurderes. Bellona ønsker en sterk satsning på dette viktige arbeidet og foreslår at 
midler til dette arbeidet økes til 500 millioner. 

Innføring av ny avgift på miljøgiftholdige produkter 
I NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter foreslås det en etablering av en ny avgift på 
miljøgiftholdige produkter. Bellona støtter dette forslaget og foreslår at det legges en avgift på 
omsetningsleddet og/eller importleddet for miljøgiftsholdige byggvarer, elektriske og 
elektroniske produkter, tekstiler og plastprodukter. Vi ønsker en ordning etter samme modell 
som per i dag gjelder for plantevernmidler med en basisavgift som multipliseres med en faktor 
avhengig av type og mengde miljøgifter som produktet inneholder. 

Dobling av basisavgift på plantevernmidler 
Bellona foreslår en dobling av basisavgiften på plantevernmidler som et ekstra insentiv til 
miljøeffektiv bruk av plantevernmidler. 

Innføring av ny avgift på utslipp av produsert vann fra oljeindustrien 
Et av de største forurensningsproblemene på norsk sokkel skyldes utslipp av produsert vann. 
Utslippene av produsert vann øker normalt gjennom feltenes levetid, dersom vannmengdene 
injiseres tilbake i reservoaret. Som følge av økende alder på feltene på norsk sokkel, øker også 
skadelige utslipp fra produsert vann tilsvarende. Bellona ønsker at det etableres en avgift på 
utslipp av produsert vann etter samme modell som for utslipp av CO2 som øker oljeselskapenes 
insentiver til reinjeksjon av produsert vann. I mange tilfeller vil slik reinjeksjon ikke bare 
redusere et forurensningsproblem, men også gi trykkstøtte som øker feltets utvinningsgrad, og 
dermed statens inntekter. 

Økte midler til overvåkning av spredning av miljøgifter 
I NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter pekes det på behov for å utvide antall miljøgifter som det 
per i dag samles inn data for, og for innsamling av data fra flere geografiske punkter. I tillegg er 
det ønskelig med tettere oppfølging av miljøgiftsnivået hos mennesker. Bellona foreslår derfor at 
det bevilgningene til dette arbeidet heves til 200 millioner kroner. 

Styrking av Petroleumstilsynet 
Petroleumstilsynet har ansvar for et svært viktig kontrollarbeid som de senere årene har økt i 
omfang. Dette skyldes dels økt aktivitetsnivå på norsk sokkel, og dels et større antall aktører 
som opererer her. Petroleumstilsynet har etter Bellonas oppfatning gjennom flere vært 
underfinansiert, samtidig som etatens oppgaver har vokst. Bellona foreslår derfor en dobling av 
bevilgningene til Petroelumstilsynet for å korrigere dette misforholdet. 
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