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1. Form og formål
• Rettslig bindende avtale (for Norge siden 4. november 2016)
• Forhold til konvensjonen: ”under konvensjonen”, ingen protokoll, senere
avtale, mer spesifikk, gjentar noen bestemmelser fra konvensjonen
• Formål (art. 2.1):

• ”in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to
strengthen the global response to the threat of climate change …, including by:

(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above preindustrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above preindustrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate
change;
(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate
resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten
food production; and
(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and
climate-resilient development.

1. Form og formål
Article 4 (utslippsreduksjoner)
1. In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article
2, Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as
soon as possible, recognizing that peaking will take longer for
developing country Parties, and to undertake rapid reductions
thereafter in accordance with best available science, so as to achieve
a balance between anthropogenic emissions by sources and removals
by sinks of greenhouse gases in the second half of this century, on the
basis of equity, and in the context of sustainable development and
efforts to eradicate poverty.

2. Forpliktelser (NDCs) (”skal” bestemmelser)
• Forberede, kommunisere og opprettholde et nasjonalt bestemt
bidrag (Nationally Determined Contribution- NDC) (art. 4.2)
• Kommunisere et NDC hvert femte år (art. 4.9)
• Gi informasjon som er nødvendig for klarhet, transparens og
forståelighet av NDCen (art. 4.8)
• Bokføre for NDCen (at. 4.13)
• Rapportere på fremgang i gjennomføringen og oppnåelsen av NDCen
(hvert 2. år, fra 2024) (art. 13.7(b))
• Finansiering: art. 9.1 (henviser til klimakonvensjonen), art. 9.5 og 9.7

3. Føringer på NDCer: Not so bottom-up…
• Formål: “For å nå temperaturmålet i art. 2…”
• I-land: økonomidekkende, absolute utslippsmål (art. 4.4)
• Høyeste ambisjonsnivå, progresjon (art. 4.3)
• Beskytte og øke opptak (“senker”) av klimagasser, i.e. skog, hav og
andre terrestriske, kyst- eller marine økosystemer (art. 5.1, henvisning
til Klimakonvensjon, art. 4.1(d)
• Føringer på NDC-informasjon: 1/CP.21, para 28 og 4/CMA.1, Annex
• Forventning (“requests”) om “update” i 2020 (jf. Dec 1/CP.21,
paragraf 24)

2. Forpliktelser
• Etterlevelse (art. 15)
• Komitee for å lette (”facilitate”) gjennomføring og fremme
etterlevelse
• Tar opp tilfeller hvor partene ikke har handlet i tråd med sine
forpliktelser:
•
•
•
•
•

Ikke kommunisert en NDC
Ikke rapportert på fremgang med gjennomføring av NDCen
Ikke lagt frem annen informasjon som er bindende
Ikke deltatt på Facilitative Multilateral Consideration of Progress (FMCP)
Ikke informert om finansering (art. 9.5)

3. Norges Mål (First NDC)
• 2021-2030 (utslippsbudsjett)
• Minst 40% utslippsreduksjon i 2030 i forhold til utslippsnivå i 1990
• Økonomidekkende mål
• Felles gjennomføring med EU
• Inkludert landsektor
• Men: ikke rettslig bindende…

4. Klimaloven: Norges klimamål
• § 3: Klimamål for 2030 (40% by 2030 i forhold til 1990).
• § 4: Klimamål for 2050: Norge skal bli et lavutslippssamfunn (80- 95%
compared to 1990 /Stortingsvedtak 17. januar 2019: 90-95%). Skal tas
hensyn til effekten av deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet
• Oppdatering av klimamål hvert 5. år fra 2020, legges fram for
Stortinget
• a) basert på beste vitenskapelig grunnlag
• b) skal så langt som mulig være tallfestede og målbare

• Progresjon, og fremme gradvis omstilling mot 2050
• “forenlig med Norges NDC”

4. Klimaloven: Norges klimamål
• Årlig Rapportering til Stortinget
•
•
•
•
•
•

Hvordan kan Norge nå klimamålene?
Klimaeffekten av budsjettet
Utviklingen i utslipp og opptak
Forberedelse og tilpasning til klimaendringene
Oversikt over sektorvise utlippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sektor
Status for Norges karbonbudjsett, også innenfor klimasamarbeid med EU

5. Oppfyllelse

•

Nasjonal oppfyllelse: ikke tydelig (Elvestuen Juni 2019: 90-95% kutt, men…)

•

Internasjonalt:

5. Oppfyllelse
• Nasjonal oppfyllelse: ikke tydelig (Elvestuen juni 2019: 90-95%
kutt, men uklart hvordan dette skal skje, politisk kontroversielt)
• Internasjonalt:
• Å nå målet (2030/2050), forutsetter bruk av
kvotemekanismer
• Samarbeid med EU: EU-ETS, EST og landsektor (LULUCF)
• Internasjonal kvotehandel ?:
• Ikke lenger under Kyotoprotokollen
• Parisavtalen: kvotehandel, offsets (“cooperative approaches”,
art. 6.2/6.4)

