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Klima- og miljøutfordringene krever både lokal, nasjonal og internasjonal innsats. Oslo Høyre legger 
til grunn føre-var-prinsippet og et generasjonsperspektiv i utformingen av klima- og miljøpolitikken.  
Oslo Høyre mener Norge skal realisere lavutslippssamfunnet og bidra til at Parisavtalen oppfylles. 
Storbyene har en svært viktig rolle i dette arbeidet og Oslo bør lede an internasjonalt med å skape 
den moderne og bærekraftige byen. Vi mener at Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige 
storby og bidra til at de nasjonale klimamålsettingene nås. Smart byplanlegging, effektiv 
kollektivtransport, god tilrettelegging for gående og syklende, samt gjenvinning av avfall er viktige 
innsatsområder i dette arbeidet.  
Oslo har en høyt utdannet og mangfoldig befolkning som gir et dynamisk arbeidsmarked og store 
muligheter for innovasjon og nyskaping. I den moderne storbyen må det legges til rette for at ny 
teknologi som reduserer klimagassutslipp utvikles og tas i bruk så raskt som mulig. Vi vil ta markedet i 
bruk i miljøets tjeneste og styrke forurenser-betaler prinsippet slik at det alltid lønner seg å velge 
miljøvennlig i hverdagen. Oslo Høyre mener det er bra at nye og innovative tjenester innenfor 
delingsøkonomien tas i bruk og at de kan bidra positivt i et miljøregnskap gjennom å sørge for mer 
effektiv ressursbruk. 
Et rikt biologisk mangfold og velfungerende økosystemer er forutsetninger for stabilitet, velferd og 
vekst også i storbyen. Oslo Høyre vil ta vare på naturmangfoldet for kommende generasjoner og 
mener det best skjer gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig bruk.  
 
For at Oslo skal bli verdens mest klima- og miljøvennlige storby og bidra til å nå de nasjonale 
klimamålene mener Oslo Høyre at vi må:  
 

 ha en nullutslippsvisjon for transportsektoren i storbyen der fossile drivstoff gradvis fases ut til 
fordel for miljøvennlige alternativer.  

 fase ut gjenværende bruk av fossil energi i bygg- og fjernvarmesektoren så raskt som mulig. 

 stille krav og gjennomføre tiltak som sikrer miljøvennlig by- og stedsutvikling, og se dette i 
sammenheng med en betydelig satsing på kollektivtrafikk og sykkelfelt i og rundt Oslo, og 
gjennomføre E18-prosjektet i tråd med dette.  

 sikre reell vekst i kollektivtrafikktilbudet 

 sikre god kollektivdekning ved større utbygginger og være positiv til høy utnyttelse av tomteareal 
i tilknytning til eksisterende og nye kollektivknutepunkter. 

 bevare og verne marka og byens parker og grøntområder, samt sikre areal til park- og 
grøntområder ved regulering av nye utbygginger» 

 Oslo havn skal legge til rette for og stille krav om landstrøm til skip som regelmessig ankommer 
Oslo Havn  

 gjennomføre det planlagte karbonfangstprosjektet ved Klemetsrudanlegget 

 Bruke markedsmakten det offentlige har som byggherre og leietaker, til å bestille bygg som gir 
godt bomiljø og god miljøeffekt.  

  Fremskynde arbeidet med utfasing av gamle vedovner. 

 For å sikre bærekraftig utvikling og høyest mulig utnyttelse av byens ressurser vil Oslo Høyre 
aktivt jobbe for å bygge ned barrierer mot delingsøkonomien slik at det blir enklere for nye 
aktører å etablere seg. Det må samtidig sikres likeverdige konkurransevilkår for etablerte 
forretningsmodeller. 


