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WWFs forslag til en klimalov
Lov om klimamål (klimaloven)
Kapittel I. Formål, virkeområde mv.
§ 1 Formål og virkeområde
Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et
lavutslippssamfunn i Norge i 2050.
Loven skal bidra til at staten oppfyller sine internasjonale klimaforpliktelser og herunder,
a) bidrar til at økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen holdes klart under 2
grader celsius, og at det arbeides for å begrense den til 1,5 grader,
b) gjennomfører og rapporterer trinnvise reduksjoner i nasjonale utslipp i samsvar med
Norges forpliktelser under FNs klimakonvensjon.
Loven skal også fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette
arbeidet.
Loven omfatter de klimagasser og kilder til utslipp og opptak som omfattes av FNs
Klimakonvensjon.
§ 2 Definisjoner
I denne lov forstås med
a) lavutslippssamfunn: Et samfunn der Norges samlede utslipp per innbygger ikke er
høyere enn det som kreves per innbygger globalt for å oppnå målene i § 1 bokstav a).
b) klimanøytralitet: En situasjon hvor gjenværende fysiske utslipp av klimagasser i et land,
blir kompensert gjennom det som fanges opp eller fjernes gjennom godkjente fleksible
mekanismer under FNs Klimakonvensjon.
c) karbonbudsjett: Budsjett som beskriver hvor store de samlede fremtidige klimautslippene
kan være for landet som helhet og sektorvis. Karbonbudsjettene skal legge opp til
periodiserte utslippsreduksjoner som sikrer en utslippsbane som vil oppfylle lovens
klimamål.
d) klimahandlingsplan: en beskrivelse av regjeringens samlede politikk med
klimakonsekvenser i en karbonbudsjettperiode med tilhørende virkemidler og tiltak for å
nå målene i alle sektorer for perioden.

Kapittel II. Alminnelige bestemmelser om klima
§ 3 Klimamål for 2030 (reduksjon av utslipp)
Alternativ 1:
Målet er at Norge skal ha minst 40 prosent nasjonal utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med
norske utslipp i 1990.
Alternativ 2:
Målet er at Norge skal ha minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med norske
utslipp i 1990. Deltakelse i EUs klimakvotesystem kan bidra til å nå målet.
§ 4 Klimamål fra 2030 (klimanøytralitet)
Målet er at Norge skal være klimanøytralt senest fra 2030.
§ 5 Klimamål for 2050
Målet er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
§ 6 Prinsipper for offentlig beslutningstaking
Offentlige beslutninger som medfører utslipp av klimagasser, eller på annen måte direkte eller
indirekte medfører en økt klimabelastning, skal så langt det er rimelig bygge på kunnskap om
klimavirkningen av beslutningen. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på klimaet.
Ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og foretar
innkjøp, skal klimavirkningen vurderes og tillegges vekt. Vurderingen og vektleggingen skal
fremgå av beslutningen.
Lovkapittel III. Styrings- og rapporteringsmekanismer
§ 7 Klimarapporter
Regjeringen skal hvert år legge fram for Stortinget
a) en oversikt over utviklingen i nasjonale og internasjonale klimagassutslipp,
utslippsframskrivninger og
b) en redegjørelse for gjennomføring av klimamål fastsatt i denne lov,
c) en oversikt som synliggjør sektorvise utslippsbaner og hvilke tiltak som vil være nødvendig for
å realisere disse,
d) en rapportering på hvordan Norge forberedes på og tilpasses unngåelige klimaendringer.
§ 8 Klimahandlingsplan
Regjeringen skal hvert fjerde år legge fram for Stortinget
a) en klimahandlingsplan for kommende stortingsperiode, med bindende utslippsmål for hver
sektor.
b) karbonbudsjett for de neste 12 årene.
§ 9 Klimavirkningen av statsbudsjettet
Regjeringen skal i proposisjonen for neste års statsbudsjett, legge fram
a) klimavirkningen av budsjettet,
b) en omtale av hvordan regjeringen skal nå klimamålene fastsatt i denne lov, herunder tiltak for
å få ned utslipp nasjonalt og bruk av fleksible mekanismer under FNs klimakonvensjon.
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§ 10 Klimavirkningen av kommunale planer og budsjetter
Kommunene skal beregne og synliggjøre klimavirkningen av kommuneplanen og årsbudsjettet.
§ 11 Uavhengig faglig grunnlag
Miljødirektoratet er ansvarlig for å utarbeide det nødvendige faglige grunnlag som skal ligge til
grunn for tiltakene nevnt i §§ 7 og 8, samt samordne innspill og avklare faglige spørsmål.
Lovkapittel IV. Oppfølging og kontroll
§ 12 Klimarevisjon
Riksrevisjonen skal i forkant av utarbeidelsen av hver klimahandlingsplan foreta en revisjon og
legge fram en rapport som skal vurdere om eksisterende virkemidler er tilstrekkelige for å nå de
vedtatte klimamålene.
§ 13 Klimaråd
Kongen i statsråd oppnevner et klimaråd som skal rådgi regjeringen i klimaspørsmål. Klimarådet
skal forelegges til uttalelse utkast til klimarapporter etter § 7 og klimahandlingsplaner etter § 8.
Uttalelser fra klimarådet skal være offentlige. Miljødirektoratet er sekretær for klimarådet.
Mandat for og sammensetning av klimarådet fastsettes i forskrift.
Lovkapittel V. Avsluttende bestemmelser
§ 14 Ikrafttreden
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer
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