
Norsk mal: Startside Alternativ 2

Klima- og 
miljødepartementet

Bedre vekst, lavere utslipp – regjeringens strategi for grønn 
konkurransekraft



Hvorfor strategi for grønn konkurransekraft?

Klimaendringer •   Parisavtalen •  Teknologisk utvikling



Sentrale spørsmål

• Hvordan bli et lavutslippsamfunn i 2050?

• Hvordan tjene penger i det grønne 
skiftet?

• Hvordan analysere og håndtere 
klimarisiko?



Norges største utfordring

Norway Sweden



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Ekspertutvalg på klimarisko

• Vurdere alle spørsmål som er relevante 
for Norges eksponering for klimarisiko
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Illustrasjon: Nyhetsgrafikk



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Norges fortrinn







Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Prinsipper for grønn konkurransekraft  

1. Myndighetene skal gi forutsigbare rammebetingelser og 
være pådrivere i arbeidet for overgangen til 
lavutslippssamfunnet

2. Forurenser skal betale som en del av en helhetlig 
politikk for å fremme grønn konkurransekraft

3. Planlegging og investeringer skal ta hensyn til målet om 
at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Prinsipper for grønn konkurransekraft 

4. Målrettet satsing og vektlegging av klima- og miljø i 
offentlig finansiert forskning, innovasjon og 
teknologiutvikling der det er relevant

5. Sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk 
og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier, 
produkter og løsninger

6. Det skal legges til rette for at forbrukere, næringsliv og 
investorer har nødvendig informasjon til å velge grønne 
løsninger og produkter

7. Grønn konkurransekraft skal bygges på velfungerende 
markeder
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Hvordan få det til i praksis?



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Klimamål transport

• Mål om nullutslippskjøretøy i NTP
• 100% salg for personbil og lette varebiler fra 2025

• 100% salg for bybusser fra 2025

• 75% langdistansebuss i 2030
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Foto: Gisle Haakonsen



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Virkemidler transport

• Stat: avgifter, Enova m.v.

• Kommuner/fylker: krav ved innkjøp
• Kollektivtransport (fylket)

• Kjøretøy i kommunene

• Jeløya: "Rask utbygging av ladeinfrastruktur i 
hele landet"
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Foto: Gisle Haakonsen





Klimatiltak bygg

• Utfasing av oljefyring

• Krav til energieffektivisering

• Økt bruk av tre
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Foto: Marianne Gjørv, KLD



Klima og jordbruk

• Står for 9% av norske utslipp
• Tarmgass, fra kyr, men også sau m.v.
• Bruk av husdyr- og kunstgjødsel

• Etter transport, største kilde til ikke-kvotepliktige 
utslipp

• Mulige tiltak feks:
• Endre kosthold fra kjøtt til vegetabilsk
• Redusert matsvinn 
• Biogass
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Foto: Gisle Haakonsen



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Klimatilpasning

• Klimaendringenes lokale karakter setter 
kommunene i en sentral rolle i arbeidet med 
klimatilpasning. 

• Statlige myndigheter har en viktig oppgave i å 
bistå kommunene i dette arbeidet

• Tilskuddsordning for klimatilpasning i 
kommunene
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Trondheim havn. Foto: John Mjøen, Trondheim havnevesen 



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder

Oppfølging av strategien 

18

"Ha tett dialog med næringslivet for å skape 
lønnsomme, grønne arbeidsplasser på 
grunnlag av deres veikart til 
lavutslippssamfunnet, og med 
utgangspunkt i prinsippene for grønn 
konkurransekraft" 

Jeløya-plattformen



Takk for oppmerksomheten!


