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Forurensningen stopper ikke ved landegrensene – heller ikke ved EUs grenser





EØS = 
EUs indre 
marked
EØS-avtalen ble inngått 
i 1992, og trådte i kraft 
1. januar 1994.



Grenseløs vekst

I EU/EØS brukes overnasjonaliteten til å videreføre en 

vekstpolitikk som i de enkelte medlemslandene har vist 

seg å ødelegge miljøet. Det indre markedet er verre 

fordi: 

• Det indre marked er bygget for å lage mer vekst og 

forbruk enn landene klarer alene. 

• Det er verre at veksten skal komme fra en varehandel 

som gjør systemet ekstremt avhengig av forurensende 

veitrafikk og annen transport. 

• Det er verre med vekst når enkeltland ikke fritt får stille 

strengere miljøkrav.



Trøbbel med transporten

Utviklingen i EUs klimautslipp fra ulike aktiviteter. Kilde: Det europeiske miljøbyrået, EEA.



EU/EØS setter 
miljøet på 
tiltalebenken



Forbud mot miljøstøtte?

EØS har et generelt forbud 
mot såkalt konkurranse-
vridende offentlig støtte, 
som også kan ramme 
miljøtiltak. 

Overvåkingsorganet ESA 
har blant annet vurdert 
statlig støtte til CO2-
rensing.



1992 Overgangsordninger

Norge hadde strengere regler 

på viktige områder, blant annet:

• Klassifisering og merking av 

kjemikalier

• Forbud mot PCB

• Ozonødeleggende stoffer 

• Bilavgasser 

• Avfall 



1992 Mer varige unntak

• Plantevernmidler – unntaket 

er nå avviklet

• Genmodifiserte organismer 

(GMO) – Norge har rett til egen 

godkjenning



2001 Matsminke

Omtrent 80 nye tilsetnings-

stoffer ble tillatt i Norge 

gjennom EUs direktiver om 

matsminke og barnemat. 

Kraftig økning: Fra før var 

ca. 250 stoffer tillatt brukt i 

matvarene.



2008 REACH

Norge fikk ikke gjennomslag: 

• Kreftfremkallende og 

hormonforstyrrende stoffer kan 

fortsatt godkjennes selv om det 

finnes tryggere alternativer. 

• Dekker bare 1/3 av stoffene. 

• For enkelte nye stoffer er 

kravene til registrering og testing 

dårligere enn før. 



2012 Vannscootere 

Faksimile: VG.no 03.10.2012



2012 Klimakvoter i krise
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Problemene med EUs kvotesystem

• Lite eller ingen åpenhet.

• For mange kvoter 
(overallokering). 

• Dramatisk lave kvotepriser. I 
2018 begynte prisen å øke.

• Det har tatt tid å få 
utslippsreduksjoner.





Kilde: https://climateactiontracker.org/countries/eu/

EU ligger ikke an til å nå Paris-målet



EUobserver.com 17.02.16.

EUs energiunion

25. februar 2015 presenterte EU-
kommisjonen meldingen om 
energiunionen. Nasjonale 
reguleringer skal erstattes av én 
felles EU-ramme. Målet er å gjøre 
energi til EUs femte frihet. 

En viktig bakgrunn er at med 
Lisboatraktaten fikk EU i 2009 
betydelig økt myndighet på 
energisektoren.



Det nordiske 
kraftmarkedet

Et etablert system for 
kraftutveksling mellom 
landene. 

I dag: Nasjonal råderett er 
beholdt. 
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Stort norsk 
kraftoverskudd

• Norge produserte 148 tWh i 
2016. Nettoeksport 17 tWh. 

• Praktisk talt all norsk kraft er 
fornybar: 98 % vind og vannkraft 
(fornybarandel i EU: 26 %)

Overskuddet skyldes nedlegging 
og energisparing i industri, hjem, 
opprusting av kraftverk og 
småkraft.

Foto: Statnett



EUs energiforbruk øker

Forbruket av energi i EU har økt de siste 
årene. 
Dermed er EU langt unna å nå målet om 
å redusere forbruket med 20 prosent 
innen 2020. 
I 2017 økte forbruket med 1 prosent fra 
2016, og dette var det tredje året på rad 
med økt forbruk av energi.

Kilde: EUobserver 8. februar 2019



Europas grønne batteri?

• Fornybardirektivet skal gi energi-
unionen en «grønn profil», med Norge 
som «balansekraft». Vannkraft er mest 
fleksibel.

• Tanken bak «smarte strømmålere»: 
Norsk eksport når det ikke blåser og sola 
ikke skinner i Europa. Eksport på dagtid 
og import av billig strøm på natta kan 
virke lurt. 

• Men: Dette forutsetter hard 
effektkjøring av turbinene og hyppig 
regulering av vannstanden.

• Skadelig for det biologiske miljøet.

• Oppmuntrer ikke til energisparing, 
men til flytting av forbruket når 
strøm er billigst.

• Kraftoverføringen medfører
dessuten et effekttap.

Foto: Statnett



«Norske bidrag til balansekraft blir antakelig så små at 
vi ikke kan se at de forsvarer de dramatisk negative 
konsekvensene for norsk natur som følge av økt 
effektkjøring.»

«Naturvernforbundet krever at Statnett pålegges å 
avvente videre utvikling av prosjektet inntil en ny 
konsekvensutredning foreligger.»

Brev fra Naturvernforbundet til NVE 14. desember 2017.



Mobilitetspakken

EUs nye 
mobilitetspakke 
(veipakke) legger opp 
til et ubegrenset antall 
kabotasjeoppdrag 
innen fem dager.

Billig godstransport på 
vei utkonkurrerer bane 
og båt.





Norge har en selvstendig landbruks-
politikk (jordbruksoppgjøret, 
markedsregulering og tollvern).

Men EØS griper inn:

• Det veterinære grensevernet fjernet 
• Regler for mattrygghet
• GMO
• Tekniske standarder i landbruket
• Handel med landbruksvarer

Kortreist mat?





Ja til internasjonalt miljøsamabeid
Gjennom FN er det forhandlet omtrent 100 miljøavtaler, bl.a. om 
klimautslipp, avfall og naturvern. 

• Parisavtalen (FN, 2015) om klimagasser.

• Minamata-konvensjonen (FN, 2013) om kvikksølv.

• Kyoto-protokollen (FN, 1997) om klimagasser.

• Biomangfold-konvensjonen (FN, 1992).

• Montreal-protokollen (UNEP - FNs miljøprogram, 1988) om utslipp av gasser 
som bryter ned ozonlaget.

• Konvensjonen om langtransportert luftforurensning (ECE - FNs økonomiske 
kommisjon for Europa, 1979) om reduksjon av utslipp som fører til sur nedbør.

• Basel-konvensjonen (UNEP, 1980) om transport av farlig avfall.

• Bern-konvensjonen (Europarådet, 1978) om å ta vare på ville dyr og planter 
og leveområdene deres.



Norge i internasjonalt miljøsamabeid

Eksempler på viktig norsk innsats:

• Bindende energieffektiviseringskrav til internasjonal 
skipsfart.

• Et globalt bindende kvikksølvregime.

• Arbeidet med rettigheter knyttet til bruk av og mot 
patentering av genressurser (genrøveri).

• Gjennom den norske naturmangfoldloven er Norge et 
av få land som har gjennomført konvensjonen om 
biologisk mangfold på området genrøveri i vårt 
nasjonale lovverk.



«Selv uten å være medlemsland i EU har Norge 
påvirket EUs miljøpolitikk, og har på en del 
områder innført tiltak som er strengere enn de 

EU har fastsatt.»
Environmental Performance Reviews: Norway 2011
OECD-rapport, mai 2011, side 21 



EØS-avtalen som sovepute

• Hindrer nasjonale regler

• Kreativeten svekkes

• Forbildene forsvinner



• En avtale mellom to likeverdige 
parter, Norge og EU. 

• Ingen forutsetning om innføring av 
nytt EU-regelverk. Ikke 
overvåkingsorgan og domstol. 

• Handlefrihet til en ambisiøs norsk 
miljø- og klimapolitikk.

• Tollfri handel med industrivarer –
som i dag. Gjensidig 
markedsadgang for tjenester.

• Men ikke fri flyt av arbeidskraft 
eller fri etableringsrett. 

Hva er 
alternativet?




