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MILJØKRAV OG ØKONOMISK
EFFEKTIVITET

Av Generaldirektør Egil Myklebust, Norge

1. Innledning

11987 la Brundtland-kommisjonen frem sin rapport om "bærekraftig utvik-
ling", "Our Common Future". Rapporten bidro til å øke bevissthetsnivået om
helheten i miljøutfordringene, og pekte særlig på behovet for å fremme
miljøløsninger i et dynamisk perspektiv, med økonomisk utvikling som en
nødvendig bærebjelke. Nå, ni år etter at rapporten ble presentert, er miljø-
spørsmål med rette et hovedtema i samfunnsdebatten i Skandinavia og med
vekslende innfallsvinkler, også globalt. Temaet er komplekst og kaller på
sterkt følelsesmessig engasjement. Det er derfor forståelig at debatten kan bli
konsentrert om enkeltsaker og begrenset til et nasjonalt perspektiv. Det er
likevel bekymringsfullt at ensidig oppmerksomhet omkring enkeltsaker med
offentlig appell kan føre til gal prioritering av ressursbruk i miljøarbeidet.

Hovrättsrådet Paavo Nikula har drøftet begrepet "hållbar utveckling" i sitt
innlegg, og foretatt en rettslig plassering og avgrensning av temaet. Innlegget
dekker i stor grad de fleste viktige nasjonale og internasjonale spørsmål om-
kring miljøutfordringen ut fra en juridisk tilnærming. I det følgende vil jeg
forsøke å gi et praktisk, industrielt perspektiv på de rettspolitiske problem-
stillinger han peker på og gi til beste noen oppfatninger om premisser for
godt samvirke mellom næringslivet og myndighetene på miljøområdet.

Jeg ser optimistisk på industriens evne til å løse lokale miljøproblemer
og integrere miljøforbedringer i verdiskapningsarbeidet. Myndighetene vil
imidlertid påvirke takten i forbedringene gjennom de rammevilkår som
oppstilles, og de juridiske reguleringsmekanismer som velges. Jeg vil der-
for beskrive noen av våre erfaringer med ulike typer reguleringsmekanis-
mer og deres relative hensiktsmessighet. Først er det imidlertid nødvendig
å beskrive noen utviklingstrekk.

2. Utviklingsretninger

Vi må ta som utgangspunkt at antallet mennesker i verden kan fordobles i
løpet av de neste femti årene. Samtidig vil stadig større befolkningsgrupper
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arbeide for å oppnå en forbedring i sine leve- og livsvilkår, noe som er legi-
timt og forståelig. Dermed reises vanskelige utfordringer knyttet til tilveie-
bringelse av ressurser og omfordeling av ressurser fra rike til fattigere land.

Konsekvensen vil være en sterk global økning i forbruket av basispro-
dukter, som mat, energi og materialer, og også etterhvert i forbruket av mer
avanserte produkter. Økningen globalt vil være så kraftig at det er lite sann-
synlig at redusert forbruk, avfallsminimalisering og energiøkonomisering
vil kunne gi svar på de ressurs- og miljømessige spørsmål som oppstår.

Til tross for at befolkningsvekst og omfordeling av ressurser er proble-
mer som må løses med politiske virkemidler, kan det dermed ikke være tvil
om at industriens teknologiutvikling, kompetanse, finansielle styrke, or-
ganisasjon og motivasjon vil bli en viktig nøkkel til bedre utnyttelse av
ressursene. Erfaringene i miljøarbeidet i de siste 20 årene har vist at indu-
strien har stor evne til å utvikle løsninger og gjennomføre miljøtiltak for å
nå fastsatte mål. Industrien er derfor en viktig del av løsningen på miljøpro-
blemene, og gode industrielle organisasjoner kan fungere som lokomotiver
i arbeidet med miljøtilpassing av produkter og produksjonsprosesser. Vi vil
nok også se at markedskreftene på lang sikt vil kreve at varer og tjenester
blir fremstilt der det er mest hensiktsmessig i forhold til de mennesker som
trenger dem, med lavest mulig forbruk av økonomiske og miljømessige
ressurser pr. produsert enhet.

Parallelt med tendensen i retning av ressurseffektivitet - og dels som en
konsekvens - ser vi stadig sterkere, internasjonal konkurranse og nedbygg-
ing av handelshindringer. Denne utviklingen er kommet for å bli, og den
skaper behov for raskere takt i bedriftenes omstillingsprosessen Langsiktig
griper den inn i bedriftenes valg av strategisk retning, og betyr i sin prakti-
ske konsekvens at det stilles nye og mer omfattende krav til effektivitet,
kompetanse, risikovilje, finansiell styrke, flerkulturell forståelse og, ikke
minst, evne til nyskapning som integrerer miljøhensyn i produksjon og pro-
dukter.

For Norsk Hydro, der jeg har mitt daglige virke, er dette fundamentale
og dagsaktuelle problemstillinger:

Figur 1. Hydros produkter (se bilag sid. 836)

Vi produserer mange av de basisproduktene utviklingslandene trenger for å
mette sine munner, og for å bygge infrastrukturen for ett bedre samfunn. Gode
eksempler på dette er gjødsel til matproduksjon, byggevarer av aluminium,
PVC-rør til kloakksystemer og olje og naturgass til energiforsyning.
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Ingen av disse produktene er uten miljømessige utfordringer. Som kjent
kan overgjødsling føre til forurensning av vassdrag og grunnvann. Smelte-
verk for aluminium har hatt store utslipp av fluorider og klimagasser. Ukyn-
dig PVC-fremstilling kan gi utslipp av skadelige klororganiske forbindel-
ser, og debatten rundt CO2-utslipp fra olje- og gassforbrenning tør være
kjent.

3. Beskrivelse av miljøarbeidet

Miljøtilpasning har stått på dagsordenen for Hydro i mange år, men an-
grepsvinkelen og prioriteringer har endret seg over tid, etterhvert som vårt
og samfunnets generelle bevissthets- og kompetansenivå har utviklet seg.
Jeg tror beskrivelsen av arbeidet sammenfaller godt med erfaringer andre
bedrifter har gjort seg, både med hensyn til egen innsats og med hensyn til
rollefordeling mellom bedrift og myndigheter. Det kan derfor kanskje være
interessant med en generell beskrivelse.

Vi kan dele arbeidet inn i tre faser:

Figur 2. Faser i miljøarbeidet (se bilag sid. 836)

I fase 1 - "reparasjonsfasen" - var oppmerksomhet og innsats rettet mot
opprydding av lokal forurensning og tiltak for å bøte på "gamle synder". Vi
reduserte utslipp og installerte renseteknologi ved eksisterende anlegg. I
denne fasen var direkte pålegg fra myndighetene en viktig drivkraft. 11986
fikk vi for eksempel beskjed om at fluorutslippene fra aluminiumsverket i
Årdal måtte reduseres kraftig innen ett år, ellers var det kroken på døren.
Hydro hadde på den tiden nettopp blitt eier av anlegget, og måtte tenke
raskt. Siden den gang er utslippene fra anlegget halvert.

Vår erfaring er at direkte reguleringer (konsesjoner) er et godt egnet vir-
kemiddel for å løse slike lokale forurensningsproblemer. Konsesjonssyste-
met, slik det praktiseres i Norge, inkluderer omfattende (og relativt åpne)
diskusjoner mellom industri, myndigheter og allmennheten. De steds-av-
hengige reguleringene som blir resultatet av denne prosessen, er nøye fulgt
opp av myndighetene Anvendt på riktig måte, vil disse lokale miljøproble-
mene mest forutsigbart løses ved direkte reguleringer.

I fase 2 - "forebyggingsfasen" - løftet vi blikket fra lokale utslipp mot
utvikling og installasjon av "renere teknologi", dvs. teknologi som unngår
at forurensningen i det hele tatt oppstår. Fordi det ofte er en sammenheng
mellom ressurseffektivitet og produktivitet, ser vi ofte at bedriftsøkono-
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misk lønnsomme rasjonaliseringstiltak og sterkere vektlegging av kvalitet i
driften har positiv effekt både på utslipp og energieffektivitet. Så lenge til-
takene gir økonomisk gevinst, vil industrien være den viktigste drivkraften
i forebyggingsfasen. Et eksempel på dette er at vi i Hydro i perioden 1989
til 1995 gjennomførte lønnsomme forbedringer i vår aluminium-, magne-
sium- og landbruksvirksomhet i Norge, som samtidig reduserte utslipp av
klimagasser med 30%.

Gjennom incentivordninger, f.eks. i form av støtte til forskning og utvik-
ling eller i form av de såkalte "frivillige avtaler" som omtales nedenfor, kan
imidlertid myndighetene til tider bidra til at teknologiutviklingen bringes
videre enn hva som er bedriftsøkonomisk lønnsomt å finansiere.

Vi har, for Hydros og Skandinavias vedkommende, stort sett løst pro-
blemene med lokale forurensninger, og vi er også kommet langt i arbeidet
med utvikling og innføring av ren teknologi. I store deler av verden er like-
vel de største miljøutfordringene fortsatt knyttet til "gamle synder" og til-
gang på moderne teknologi. Dette er utfordringer som i stor grad berører
oss.

Fase 3 - "livssyklusfasen" - er den mest krevende, men også kanskje
den mest interessante. Oppmerksomheten går nå ut over bedriftens pro-
duksjonsprosesser og konsentreres i stedet omkring å analysere og forbe-
dre produktenes livssyklus, fra råvarer, gjennom fremstilling og bruk, til
deres videre skjebne. Våre viktigste pådrivere og samarbeidspartnere i det-
te arbeidet er ikke myndighetene, men kundene og samfunnet omkring oss.
Samtidig som deres kunnskaps- og oppmerksomhets- og kravspesifikasjons-
nivå øker, konkurrerer produsentene om å introdusere nye miljøløsninger.

For å sikre at samfunnet i fremtiden vil akseptere vår industrielle aktivi-
tet og at kundene fortsetter å kjøpe våre produkter, søker vi å dokumentere
bærekraftighet for alt vi produserer. Vi ser på miljøvirkninger ikke bare
"fra vugge til grav", men, gjennom gjenbruk og resirkulering, faktisk i mange
tilfeller "fra vugge til vugge". Jeg tror de fleste seriøse bedrifter i dag vil
akseptere at samfunnets aksept av vår virksomhet er en like viktig "drifts-
tillåtelse" eller "License to Operate" som de tillåtelser vi trenger fra det
offentlige. Dette betyr at vi stadig må forbedre oss, og være villige til å
kutte ut virksomhet som viser seg å ha skadelige konsekvenser. Det betyr
imidlertid også at vi må bruke mye krefter på ansvarlig informasjons virk-
somhet, slik at "saksbehandleren", dvs. i dette tilfellet den enkelte borger,
får et godt og fullstendig grunnlag å fatte sine beslutninger på. Myndighets-
krav til saklig og objektiv produktinformasjon vil dermed være en viktig
forutsetning for at markedsmekanismene fører til riktig produktvalg.
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Sett med en bedrifts øyne, kan arbeidet med å analysere produktenes
miljöegenskaper gjennom hele livsløpet avdekke forretningsmuligheter, som
springer ut av at produktet og markedet står i sentrum. Den som kan utvikle
et produkt som gir en god, helhetlig miljøløsning vil ha et konkurransemes-
sig fortrinn. Jeg vil gi ett eksempel:

Transportsektoren er i dag et vekstmarked. Vi bidrar til redusert energiforbruk i
biltransport ved å utvikle komponenter i aluminium, magnesium (og til dels plast)
som på grunn av sin lave vekt senker bensinforbruket, og som i tillegg er energief-
fektivt fordi det kan resirkuleres. Dette gjør at produktene kan erstatte stål i mange
applikasjonen Bilprodusentene er imidlertid også antagelig de mest krevende kun-
der. De vurderer miljøeffektene av hvert gram aluminium, magnesium og PVC de
kjøper, ved måling av energiforbruk og utslipp i fremstilling av råvarer og metall,
spart bensinforbruk i kjøring, og kartlegging av resirkuleringsmuligheter. Fordi miljø-
egenskaper utgjør et konkurransemessig fortrinn, satser industrien på nyskapning,
og man ser resultater.

Det europeiske kraftmarkedet bør også være et viktig miljømarked. Alle
indikasjoner peker på at etterspørselen etter elektrisk kraft i Europa vil øke,
til tross for gode ønsker om reduksjon. Kraftproduksjon basert på gass pro-
dusert i Nordsjøen vil forhåpentligvis være en viktig bidragsyter til å holde
veksten i de samlede CO2-utslippene i Europa nede i årene som kommer.
Frem til det tidspunkt vi finner mer effektive, fornybare energiformer, bør
vi basere oss på å produsere kraft ved forbrenning av gass, som til tross for
at det er et fossilt brennstoff, bare avgir halvparten så mye CO2 ved forbren-
ning som utslippene fra tilsvarende produksjon basert på kull.

4. Reguleringsmekanismer

Miljøarbeidet må altså skje i et samspill mellom industri, myndigheter og
forbrukere. Det er også en kjensgjerning at de fleste miljømessige frem-
skritt krever investeringer, både av finansielle og menneskelige ressurser.
Det må derfor foretas prioriteringer, og myndighetenes valg av regulerings-
mekanismer får betydning for hvor vellykket resultatet blir.

Dårlig gjennomtenkte regler kan ha som sitt resultat at nytenkning blir
satt på "sparebluss" og at relativt god industri i de mest miljø-ambisiøse
landene mister sin konkurranseevne til fordel for forurensende industri i de
land som tillåter det. Det bør ikke være uenighet om at gode regler er regler
som stimulerer de miljø-oppfinnsomme og rammer alle syndere likt, uan-
sett opprinnelsessted.
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Noen enkle tommelfingerregler bør derfor styre arbeidet med miljøregule-
ringen:

1.) Innsatsen bør innrettes mot de områder man virkelig kan få miljømes-
sig uttelling. Ed Woolard, styreformann for det amerikanske selskapet
DuPont som er blant de ledende i verden innen helse, miljø og sikker-
hetsarbeid, sier at man kan fa gjennomført 80% av enhver miljøforbed-
ringsmulighet for 20% av det det ville kostet å gjennomføre 100%. Det
bør derfor skje en løpende og åpen dialog rundt kostnadene og nytten
av foreslåtte tiltak, og man bør ha lov til å foreslå at de midlene som vil
gå med til å få ut de siste 20% av forbedringsmulighetene kan brukes
bedre andre steder. Det burde f.eks. være et tankekors at vi med sikker-
het vil kunne oppnå vesentlig større miljønytte pr. investert krone i Øst-
Europa enn i Skandinavia.

2.) Man bør erkjenne at det er vanskelig å regulere seg frem til gode idéer.
Derfor bør myndighetene være tilbakeholdne med å spesifisere hvor-
dan miljøforbedringene skal skje, men i stedet konsentrere seg om hvil-
ke resultater de ønsker oppnådd. Ved å stille krav om et konkret resultat
("funksjonskrav") i stedet for å si hva som skal gjøres ("spesifikasjons-
krav") vil man kunne få konkurrerende løsninger, og aktørene vil kunne
drive hverandre til forbedring. I den sammenheng må det utvises tålmo-
dighet og fleksibilitet for å teste ut nye løsninger.

Såkalte "frivillige avtaler" om miljøforbedringer, der industriaktørene
og myndighetene blir enige om ambisiøse miljøforbedringsmål, men
der industrien til gjengjeld får økt forutberegnelighet i fremtidig myn-
dighetsutøvelse, kan være gode virkemidler for å frembringe nye ideer.
Gjennom slike avtaler kan man skape rom for innovasjonsprosesser som
f.eks. frembringer ny forebyggende teknologi, eller som legger til rette
for å gjøre store, kostnadskrevende gjennombrudd innen renseteknolo-
gi. En forutsetning for et slikt samarbeid er imidlertid at man finner
fremgangsmåter som sikrer at utenforstående parter får anledning til å
uttale seg på vanlig vis.

I gjeldende forvaltningsrett og også i statsrettslig sammenheng er
man tilbakeholden overfor avtaler om forhåndsbinding av förvaltnings-
myndighet - som regel med rette. Det som imidlertid gjør "frivillige
avtaler" tilrådelige innen miljøforbedringsarbeidet, er at forbedringene
samfunnet kan oppnå ved slike avtaler er kvalitativt annerledes, og bedre
enn de man kan oppnå med tradisjonelle virkemidler. Etter min oppfat-
ning er det foreldet å se spørsmålet om forhåndsbinding som en kon-
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flikt mellom samfunnets interesser og hensynet til en privat avtalemot-
part. Det er selve hensynet til forbedring av miljøkvaliteten som gjør at
forhåndsbinding i denne sammenheng er hensiktsmessig.

3.) Utslippsgrenser og pålagte miljøtiltak må ha naturvitenskapen og sam-
menhengen mellom utslipp og deres faktiske effekt på naturen som ba-
sis, selv om vi selvfølgelig må erkjenne at det i en del tilfeller må bru-
kes praktisk skjønn. Dette er anerkjent i Rio-erklæringen, der det heter
at "..Der hvor det foreligger trussel om alvorlig eller uopprettelig ska-
de, skal ikke mangel på full vitenskapelig visshet kunne brukes som
begrunnelse for å utsette kostnadseffektive tiltak for å hindre miljøfor-
ringelse"1. Basiskunnskapen, både om trusler og tiltaksmuligheter, må
imidlertid hentes fra det beste i naturvitenskapen.

Jeg finner grunn til å understreke dette, fordi vi ofte ser at også viten-
skapsmenn nærmer seg rollen som politikere, og vi ser til tider at press-
grupper krever dramatiske tiltak mot produkter eller virksomhet uten at
det er påvist noen seriøs, vitenskapelig basis for behovet. Jeg erkjenner
at det i praktisk arbeid og i den offentlige debatt er behov for flere
innfallsvinkler. Vi trenger den logiske, rasjonelle og analytiske tilnær-
mingen, på samme måte som det også er behov for den emosjonelle og
mer politisk orienterte argumentasjoner. Poenget er at det står store
samfunnsverdier på spill, og at vi må tenke helhetlig ressursanvendelse
når beslutninger fattes og begrensede ressurser allokeres.

4.) Vi må sørge for at de vanlige samfunnsmessige spilleregler blir fulgt
også på miljøområdet. Fordi miljøspørsmålene engasjerer oss alle fø-
lelsesmessig, ser man ofte at det er stort press for å handle raskt, og til
tider ugjennomtenkt. Imidlertid er det også i miljøsammenhengen lett å
handle på feilaktig grunnlag, og konsekvensen kan bli tapt verdiskap-
ning og suboptimale miljøløsninger. Det er derfor bekymringsfullt at
det også blant dem som har tenkt mest på de rettslige sider av miljøpro-
blemene, som ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, synes å være gro-
bunn for teorier om at spørsmål om miljøtiltak bør behandles etter lem-
peligere regler enn andre områder forvaltningen griper inn i 2. Det er

1 Sitert etter oversettelsen i St. Meld. nr. 13 (1992-93 der Rio-erklæringen er tatt inn
somvedlegg.
2 Se Inge Lorange Backer, Naturressurs og miljørett (Oslo 1995), kommentarer om
legalitetsprinsippet på miljørettens område s. 119, og om krav til vitenskapelig
begrunnelse, s. 64.
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for å hindre gale beslutninger, og sørge for at forvaltningen treffer sine
vedtak ut fra gode grunner at vi har rettssikkerhetsgarantier som legali-
tetsprinsippet og forvaltningsrettslige prinsipper om begrunnelse, pro-
porsjonalitet og likebehandling. Det er intet grunnlag for å hevde at
miljøområdet skiller seg fra andre viktige forvaltningsområder, og der-
med er særlig egnet for uavhengig forvaltningsutøvelse uten støtte i
lovgivningsprosessen.

5.) Politiske myndigheter må tenke igjennom de samlede samfunns-
konsekvenser før de innfører nasjonale skatter på konkurranseutsatt
virksomhet. I Norge la den såkalte "Grønn skattekommisjon" nylig frem
sin innstilling, der ønsket om at Norge skulle være en "pådriver" i
internasjonalt miljøarbeid har fått en fremtredende rolle. Et flertall i
kommisjonen foreslo som et første steg å innføre en avgift pr. tonn CO2

som slippes ut fra norsk industri, i tillegg til den avgift som i dag eksis-
terer for slike utslipp i offshoresektoren. Forslaget om en avgift på 50
NOK/tonn utslipp tilsvarer årlig ca. 15.000 NOK pr. arbeidsplass i Hydro
Aluminiums smelteverk i Norge, en virksomhet som har meget begren-
sede muligheter til å redusere sine CO2-utslipp. Denne ensidige norske
avgiften er derfor i realiteten et rent fiskalt tiltak, men den vil gi bety-
delige omstillingskostnader og tap av arbeidsplasser, kompetanse og
industrieli infrastruktur. Vi kan komme til å måtte fase ut eller stoppe
videre utvikling av virksomhet som i et rasjonelt og samordnet interna-
sjonalt miljøregime ville ha god konkurransekraft ved å være lokalisert
i Norge. Det er en kjensgjerning at det internasjonale marked for olje
og aluminium vil bli forsynt uansett norske særtiltak, og ved å innføre
særlig skattebelastning på norsk eksport risikerer man derfor at slik
virksomhet flyttes til andre områder med dårligere miljø som resultat.

6.) Man bør sette inn tiltakene mot det omsetningsleddet som har reell be-
slutningsmyndighet over de forhold som påvirker miljøet - i tråd med
prinsippet "Polluter Pays". Dersom det er et produkt man ønsker min-
dre brukt, bør sanksjoner eller avgifter legges på sluttbrukerleddet. På
den måten får alle produsenter av det uønskede produkt samme press
fra kundene om forbedring, ikke bare de produsentene som har pro-
duksjon i landet som ønsker forandring.

CO2-avgiften som pålegges oljeproduksjon på norsk sokkel er et ty-
pisk eksempel på en avgift som angriper galt omsetningsledd. Så lenge
CO2-utslipp er uløselig knyttet til forbruk av energi fra fossile kilder, er
det ikke noe poeng å ramme produsentleddet direkte. Potensialet for
energi-effektivisering i produksjonen er langt på vei utnyttet. De som
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virkelig kan gjøre noe med utslippsnivået er forbrukerne, gjennom å
redusere sitt forbruk. Ved å legge avgiften på bensinprisen, i stedet for
på produksjonen i Nordsjøen, vil forbrukerne seiv måtte foreta avvei-
ningen mellom energiforbruk og klimapolitikk. Hvis de reduserer for-
bruket, betyr det at produsenten indirekte straffes, uansett om han sitter
i Bergen, i Texas eller i Tripoli.

5. Internasjonale problemstillinger

Det er et overordnet mål å finne hensiktsmessige fremgangsmåter for sam-
arbeid om internasjonale løsninger på miljøproblemene. Dette er viktig,
både fordi de største miljøproblemene har konsekvenser ut over utslipps-
landets grenser, men også for å fremme ressurseffektivitet i miljøarbeidet.

Etter min mening fortjener to internasjonale problemstillinger særlig
omtale: Lokal forurensning i industrialiserte land utenfor OECD-landene
og spørsmålet om klimaforandringer.

Noen av de største lokale forurensningsproblemene globalt i dag finnes i
Russiand og Øst- og Sentral-Europa og deler av Asia. Vi vet også at lan-
dene der ikke har økonomisk evne til å foreta opprydding i sine "gamle
synder", og heller ikke til å ta i bruk den teknologi som skal til for å hindre
nye problemer. I mange områder er det arbeidet som ovenfor omtales som
Fase 1 og 2 i realiteten knapt nok påbegynt. I tråd med tommelfingerrege-
len om å rette innsatsen inn der man kan få uttelling for den, bør man derfor
undersøke i hvilken grad midler som går til marginal forbedring i Skandi-
navia kan utnyttes bedre lenger øst og sør. Dette bør skje systematisk og
være organisert av det offentlige, slik at det ikke blir en sovepute for skan-
dinavisk industri at det er verre forhold andre steder enn hjemme.

En kanskje enda nyttigere angrepsvinkel vil være å legge forholdene til
rette for bytte av ren teknologi fra vest mot forretningsmuligheter i øst. Vi
ser for eksempel for tiden på flere prosjekter innen landbruksvirksomheten
i Sentral-Europa, der Hydros teknologi og prosesskompetanse kan bidra
sterkt til forbedringer, og vi har allerede innledet samarbeid med det slo-
vakiske aluminiumsselskapet Slovalco på lignende premisser, med store
forbedringer for det lokale miljø som resultat. En forutsetning for at bedrif-
ter bruker ressurser på dette arbeidet er imidlertid at det representerer en
realistisk forretningsmulighet.

De ovennevnte miljøproblemene er sterkt knyttet til befolkningsutvikling
og fattigdom. Ressursmessig, politisk og moralsk vedrører de imidlertid
også oss, og vi bør bidra til å løse dem der problemene er. I Skandinavia
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overskygges disse problemene imidlertid av diskusjonen om det mange i
vår del av verden oppfatter som den størsteg/øfø/emiljøutfordringen, nemlig
klimaspørsmålet. Etter min mening må vil ikke la klimaproblemet hindre
en konstruktiv holdning til de akutte forurensningsproblemene både i ut-
viklingslandene og i industrialiserte land. En bedring i lokale utslipp fra
kjemiske anlegg, gasstransport, kullbasert energiforsyning o.s.v. er i dag
blant de mest effektive tiltak som kan gjennomføres, og hovedutfordringen
vil være å bringe til veie de nødvendige finansielle og teknologiske ressur-
ser. Ny økonomisk vekst er også i virkeligheten det viktigste redskapet for
over tid å begrense befolkningsveksten.

Vitenskapelig er det som kjent fremdeles en del uklarhet rundt sammen-
hengen mellom CO2 og mulige klimaforandringer. For dette formål, og i
dette forum, kan vi imidlertid ta det for gitt at norske myndigheter ser det
som et mål å redusere globale CO2-utslipp. Myndighetene må da ha som
ambisjon at de internasjonale virkemidlene i klimapolitikken utformes i et
helhetlig perspektiv som tar hensyn til både global kostnadseffektivitet,
byrdefordeling, harmonisering og globale miljøeffekter.

Når reduksjonsmål skal fastsettes, betyr kravet til kostnadseffektivitet at
nasjonale grenser ikke kan anses som tette skott ved fastsetting av reduk-
sjonsmål og utslippskvoter. Dersom et land kan bidra til reduksjon i et an-
net land, bør det få uttelling for det i sitt klimaregnskap, såkalt "felles gjen-
nomføring". Kravet til byrdefordeling innebærer likeledes at det må tas
hensyn til miljøstatus i de ulike land ved utforming av tiltak. Et land som
har lave per capita utslipp kan ikke pålegges krav om samme prosentvise
reduksjon som land som har høye utslipp, siden det normalt vil være mye
dyrere for land med lave utslipp å redusere sine ytterligere enn å skjære ned
i land med store utslipp. På samme måte må man ta hensyn til individuelle,
geografiske forskjeller i transport- og oppvarmingsbehov.

6. Oppsummering

1. Det er all mulig grunn til å ta miljøutfordringen som en av de store
samfunnsmessige utfordringer i årene som kommer. Jeg er optimistisk
med hensyn til industriens evne til å håndtere problemer knyttet til fase
1 og 2, lokal opprydding og utvikling og bruk av ren teknologi.

Den største utfordringen er knyttet til befolkningsveksten og økt be-
hov for bruk av ressurser, også naturressurser. Vi kan ikke tillate oss et
valg mellom enten miljø eller økonomisk effektivitet, vi må si ja takk til
begge deler, fordi de står i en helt nødvendig sammenheng: Behovene



Miljøkrav og økonomisk effektivitet 835

må dekkes med minst mulig ressursforbruk innen de rammer miljøet
setter.

2. Selv om vi i Norden er kommet langt med opprydding og bruk av ren
teknologi, er det fremdeles mange steder i verden hvor det er behov for
oppryddingsaksjoner og ny teknologi, eksempelvis i det østlige Euro-
pa. Teknologi og teknologierfaring er viktig for å få oppnå de ønskede
resultater. Det bør legges til rette for å gjøre teknologi tilgjengelig i
bytte mot forretningsmuligheter.

3. Bruken av virkemidler bør bestemmes av hvor på den miljømessige
utviklingsskalaen nasjoner og industri befinner seg.
For opprydding, fase 1, vil bruk av administrative virkemidler (direkte
reguleringer, konsesjoner) være hensiktsmessig, forutsatt at utforming-
en skjer i dialog med den regulerte part for å få løsninger som er rea-
listiske, både teknisk og økonomisk.
I fase 2, hvor utslipp fira produksjonen først og fremst reduseres ved
bruk av moderne teknologi og økt driftskompetanse, bør virkemidlene
utformes for å stimulere teknisk nyskapning, bl.a. gjennom frivillige
avtaler.
Fase 3 har produktfokusering gjennom hele dets livsløp som et kjenne-
tegn, fra vugge til vugge. Dette innebærer at brukeren og markedet står
i sentrum, og miljøproblemene blir globale og svært kre vende kompe-
tansemessig. Virkemidlene må utformes i et internasjonalt, helhetlig
perspektiv som tar hensyn til både kostnadseffektivitet, byrdefordeling
og globale effekter.

4. Felles for alle tilnærmingene er at vi ikke kan slå oss til ro med et syn
om at det er en fundamental motsetning mellom miljøforbedring og
økonomisk effektivitet. Det vil gjøre oss til miljømessige tapere. Vi må
søke løsninger som gir en vekst som skaper økonomiske ressurser, slik
at vi kan fortsette å løse de åpenbare miljøproblemene i mange land.
Først når vi ser miljøproblemene i et internasjonalt, helhetlig perspek-
tiv, og innretter våre ressurser på en måte som tar hensyn til verdens
samlede behov, kan vi i Skandinavia med rette kalle oss for miljø-
pådrivere.
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Fig. 1. Hydros produkter

Fig. 2. Faser i miljøarbeidet


