
EUs komplekse klimapolitikk:

5 utfordringer for Norge

Jørgen Wettestad, FNI

Arendalsuka 2019



2018-19



2019-…



1. Kvote-abstinens?

▪ Norge har lent seg mye på globale kvoter 

▪ Nå tørker de globale kvotene ut (EU sier nei 

fra 2021)

– Paris mekanismer fortsatt uklare

▪ Men oppkopling mot EU også i ikke-

kvotepliktig sektor gir nye muligheter



1. Kvote-abstinens?

▪ Nye mekanismer:

– Mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor

– Mellom innsatsfordeling og skog/areal

– Internt i innsatsford.: spare, låne, kjøpe?

▪ Regjeringen: primært/hele 40/45% hjemme

▪ Men; svinger pendelen da for mye 

tilbake?

▪ Muligens. Må utforskes/diskuteres 

framover!



2. Handlingslammelse?

▪ EUs politikk med relevans for klima : etter 

hvert svært omfattende 

– I tillegg: statsstøtte-regelverket.. REMIX..

– ‘Vinterpakka’: 6000 sider!

– ‘Så nå skal EU styre alt’?..

▪ Vi har og vil ha spillerom overfor EU

– Spørsmål om fortolkning

– ‘Protokoll 31’ løsning (ikke Energiunionen)

– EU regler:forhandlingsresultater → kunnskap!



3. ’En strøm av protester’?

▪ Kvotesystemet ble strammet inn i 2017 og 

kvoteprisen har steget

▪ Kan bli ytterligere strammet inn

– Von der Leien: 50/55%

– For å komme mer a jour med Paris målene

– Dette vil påvirke også kvotesystemet

▪ → Høyere strømpriser? Bompenger X 2? 

– Åpen debatt + rettferdig fordeling



4. ACER X 2? 

▪ ACER handlet om Tredje energipakke – nå 

Fjerde

▪ Får EU da mer makt over utenlandskabler og 

energipolitikken?

▪ Antagelig ikke, men la oss ta en saklig 

debatt

– Basert på kunnskap!



5. Plan meg her og der?

▪ EU vedtok et nytt styringssystem for Energi-

unionen i 2018

– Motvirke tidligere sprik og kompensere for 

løsere nasjonale mål

▪ Fokus på nasjonale planer, hvor tiltak i 

ulike sektorer skal ses i sammenheng 

– Både langsiktige (10 år) og kortsiktige planer

– Må også inkludere regionalt samarbeid

– Foreløpige utkast ikke ambisiøse nok



5. Plan meg her og der

▪ Positivt for Norge? 

– Klarere sektorvise mål og planer

– Må se ting i sammenheng

– Jvnlig, ekstern saumfaring

▪ Utfordring:

– Mye rapportering; bade Paris og EU

▪ Også her viktig å ‘følge med i nabolaget’

– Plukke opp smarte løsninger

– Klargjøre regionalt potensiale



Vi er på ballen!

▪ Det nye store PLATON prosjektet inkluderer 

samspillet EU-Norge i klima og 

energipolitikken

– https://www.fni.no/projects/platform-for-open-

and-nationally-accessible-climate-policy-

knowledge-platon-article2039-277.html

▪ Og mye annet på FNI og CICERO!

– https://www.fni.no/

– https://cicero.oslo.no/

https://www.fni.no/
https://cicero.oslo.no/


Vi er på ballen!


