Konservativ klimainnsats
Klimaendringene er blant vår tids største utfordringer. En bærekraftig utvikling handler om å kunne gi
jordkloden videre til våre barn i minst like god tilstand som vi selv overtok den fra våre foreldre. Det
konservative prinsipp om en generasjonskontrakt gjelder også i klimapolitikken. Hvis ingenting
gjøres, vil befolkningsvekst og økende levestandard føre til kraftig vekst i de globale
klimagassutslippene. Derfor er det viktig at vi allerede i dag starter overgangen til
lavutslippssamfunnet og bryter den historiske sammenhengen mellom økonomisk vekst og
utslippsvekst.
FNs klimapanel har nylig understreket behovet for en rask og varig omlegging av den globale
energiforsyningen. Verden må redusere utslippene av klimagasser med 40-70 prosent innen 2050,
dersom vi skal unngå oppvarming over 2 grader celsius ved slutten av dette århundret, også omtalt
som FNs togradersmål. Utslippene av klimagasser stammer i hovedsak fra forbrenning av kull, olje og
gass. Samtidig er tilgang på energi en forutsetning for å løfte mennesker varig ut av fattigdom.
Verdens energiforsyning må legges om og flere virkemidler må tas i bruk: Kraftig økning av
fornybarproduksjonen, energieffektivisering, karbonfangst og -lagring, mer innovasjon og forskning,
klimavennlig kollektivtransport, klimavennlige drivstoff og investering i grønne arbeidsplasser.
Vår tilgang på teknologi, kompetanse og kapital gir Norge gode forutsetninger for å redusere
utslippene hjemme og samtidig ta vår del av ansvaret i det internasjonale klimaarbeidet.
Høyre vil være en pådriver i utviklingen av fornybar energi, først og fremst av miljø- og klimahensyn.
Ny fornybar energi bør i første rekke erstatte fossil energi der det er hensiktsmessig og bidra til mer
miljøvennlig industriproduksjon. Samtidig vil dette bidra positivt til vår egen forsyningssikkerhet og
konkurranseevne. Høyre vil ha bedre rammevilkår og forutsigbarhet for fornybarnæringen. Fornybar
energi har som regel høye investeringskostnader, men lave driftskostnader og er således en
langsiktig investering.
Høyres Landsmøte ber regjeringen innta en aktiv pådriverrolle i internasjonale klimaforhandlinger.
Blant annet må tiltak for klimatilpasning, bedre skogforvaltning og mer skogbevaring, CO2-fangst og
lagring, et fungerende system for kvotehandel, miljøvennlige rammer for internasjonal handel og
styrking av utbygging av fornybar energi være blant tiltakene Norge arbeider for.
Fra 1990 til 2012 økte utslippene fra transport med 30 prosent, og det forventes en ytterligere vekst
på 8 prosent frem mot 2020. Høyre mener transportsektorens økning er bekymringsverdig, men
dette er samtidig et område der ny politikk kan endre utviklingen. Overgang til mer miljøvennlige
transportmåter, bruk av lav- og nullutslippsteknologi og arealplanlegging for å redusere
transportbehovet vil samlet kunne redusere utslippene fra transport.
Høyre mener Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, og at politikken på alle områder skal
reflektere denne ambisjonen og støtte opp under FNs togradersmål. Høyre legger til grunn at
forurenser skal betale, og at det skal lønne seg å velge miljøvennlig.
Derfor vil Høyre:
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Basere norsk klimapolitikk på togradersmålet.
































Legge til grunn EU-kommisjonens utslippsmål på 40 prosent innen 2030 for sektorer
underlagt EUs kvotesystem. For sektorene som ikke er underlagt EUs kvotesystem må
regjeringen sette delmål for 2030 og 2040 som gjør det mulig å realisere
lavutslippssamfunnet i 2050.
Elektrifisere sokkelen dersom hensyn til miljø tilsier dette, innenfor økonomisk forsvarlige
rammer.
I større grad støtte utviklingen av klimateknologi, slik at norsk næringsliv kan bygge grønn
konkurransekraft.
Styrke klimafondet utover klimaforliket.
Styrke forskningen på klima, miljø og energiområdet.
Arbeide for å realisere et fullskala CCS-anlegg (karbonfangst- og lagring) innen 2020.
Utarbeide en ny strategi for arbeidet med fangst og lagring av CO2, med mål om å utvikle en
kostnadseffektiv teknologi.
Bygge ut mer jernbane og kollektivtrafikk for å sikre lave utslipp i transportsektoren.
Åpne for større lokal handlefrihet for å redusere klimagassutslipp.
Stille krav om at alle nye statlige kjøretøy benytter lav- eller nullutslippsteknologi hvis dette
er teknologisk mulig.
At samfunnsøkonomiske analyser for offentlige investeringer skal ta høyde for en karbonpris
tilsvarende det togradersmålet legger opp til.
Erstatte dieseltog med tog som bruker miljøvennlig drivstoff eller elektrisitet.
Ha gode incentiver for kjøp og bruk av nullutslippsbiler, samt gjøre det mer lønnsomt for
miljøbiler som for eksempel plug-in hybrid.
Forlenge avgiftsfritaket for bærekraftig miljødrivstoff, som reduserer CO2-utslipp, frem til
2020.
Stimulere til økt innblanding av bærekraftig biodrivstoff i oljebasert drivstoff.
At landingsavgiften for fly som bruker bærekraftig biodrivstoff skal være lavere enn for mer
CO2-forurensende drivstoff.
Bygge ut kollektivtilbudet. Det forutsettes at staten dekker 50 prosent av
investeringskostnadene ved store kollektivtransportløsninger i de største byområdene.
Legge til rette for mer godstransport på bane og båt.
Legge til rette for flere mellomlandsforbindelser til Europa, forutsatt at de er
samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Nedsette en grønn skattekommisjon.
Åpne for bedre utnyttelse av våre vannkraftressurser gjennom mer forskning på effektiv
produksjon og å overlate konsesjonsvedtak om mini- og mikrokraftverk til lokale
myndigheter.
Endre ENOVAs mandat til å vektlegge kutt i klimagassutslipp, i tillegg til spart energi.
Innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene.
Bedre tilgangen på risikokapital i en tidlig fase for å sikre produktutvikling og nyetablering i
fornybarnæringen.
Sikre fornybarnæringen i Norge bedre konkurransevilkår.
Arbeide for å effektivisere og forkorte konsesjonsbehandlingen av kraft- og
kraftnettutbygging for å sikre økt forutsigbarhet for kraftutbyggeres nettilgang innen
utgangen av 2020.
Gjennomgå norske subsidier med sikte på å fjerne eller endre tilskudd som bidrar til
klimagassutslipp.









Sørge for en bærekraftig og fornuftig forvaltning av norske skoger som både bidrar til å binde
C02, gir rom for betydelig avvirkning og legger til rette for næringsutvikling basert på
biobaserte erstatninger for fossile produkter.
Forby fyring med fossil olje i alle bygg innen 2020. Statlige bygg skal fase ut fyring med fossil
olje innen 2018, og innen 2016 for Statsbyggs bygninger.
Legge til grunn passivhusstandard eller bedre for alle nye og rehabiliterte statlige bygg fra
2015, og nær-nullenergistandard fra 2020.
Redusere energibruk i offentlig sektor gjennom å gjennomføre en kartlegging av offentlig
sektors totale klimagassutslipp, og å gå i dialog med KS om hvordan kommunesektoren kan
bidra til å redusere disse.
Sikre at klimahensyn blir en del av vurderingen når det offentlige foretar innkjøp.
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Ta en lederrolle i klimaforhandlingene og jobbe for å få på plass ny forpliktende klimaavtale i
Paris i 2015.
Miljøsertifisere alle statlige virksomheter innen 2020.
Arbeide for en global pris på karbon.
Styrke Transnova for å bedre muligheten for klimaeffektiv transport
Gjennom FNs grønne klimafond, prioritere klimatiltak i verdens storbyer og utbygging av
fornybar energi.
Videreføre regnskogsatsingen og sørge for at midlene går til effektive tiltak for bevaring av
regnskog.
Arbeide for at flere land trapper ned og faser ut subsidier av fossile brennstoff.
Benytte deler av EØS-midlene til å støtte europeiske prosjekter for karbonfangst- og lagring
slik at teknologiutviklingen vil fortsette.
Gjennomgå bistandsporteføljen med mål om å fremme prosjekter med lav CO2-intensitet.
EUs kvotehandelssystem skal være et sentralt virkemiddel for å redusere utslippene i Europa.
Høyre vil arbeide for å stramme inn tilgangen på kvoter i systemet og utvide det til å omfatte
flere utslippssektorer.
Gjøre utvikling av fornybar energi til en sentral del av Norges bistandsarbeid. Videreutvikle
satsingen på fornybar energi i Energy+, styrke Norfunds satsing på fornybar energi, og sørge
for at SN Power har kapital til å satse ytterligere på å utvikle fornybar energi på kommersielle
vilkår i utviklingsland.
Opprette et nytt mandat for direkteinvesteringer for fornybar energi under Statens
Pensjonsfond – Utland, med de samme krav til forvaltning som fondets øvrige investeringer.

Vedtatt resolusjon fra Høyres landsmøte 2014.

