
Foredrag

Klimaeffektens retlige aspekter – 
styring, beskatning og erstatning 





Fredag 22. august kl. 13.30 – 15

Foredrag

Klimaeffektens retlige aspekter – 
styring, beskatning og erstatning

 
Foredragsholder: professor, dr.juris Hans Chr. Bugge, Norge

Ordstyrer: Advokatfuldmægtig Louise Quorning

 
Foredragsholder: professor, dr.juris Hans Chr. Bugge, Norge:
I. Innledning
Det er på dagen i dag 3 år siden, 22. august 2005, orkanen Katrina begynte å bygge 
seg opp i Atlanterhavet. Den utviklet seg til den sterkeste orkan som noen gang var 
registrert i Mexicogulfen. 4 dager senere slo den inn over USAs fastland og førte til, 
som vi vet, at New Orleans bokstavelig talt druknet. Over 2000 mennesker omkom, 
de materielle skadene utgjorde mer enn 100 milliarder dollars. Også mange natur-
områder langs kysten med unikt fugle- og dyreliv, ble totalt rasert eller simpelthen 
forsvant 

Noen uker senere slo en enda sterkere orkan til, med navnet Rita. Den rammet 
særlig Mexico og Guatemala. Skadene og de menneskelige lidelsene var også her 
enorme, men vi hørte mindre om dem.

Diskusjonen går fortsatt om hvorvidt den ekstreme styrken i Katrina og Rita skyl-
des klimaeffekten - den globale oppvarmingen. Mange mener den gjør det. Blant an-
net var temperaturen i havet unormalt høy, og her er det en sannsynlig sammenheng. 

Men uansett: Det er denne type værfenomener som klimaforskere i mange år har 
varslet at det vil bli mer av: Mer ”ekstremvær”, verre uvær når det er uvær. Denne 
klimaeffekten er der allerede og slår ut mange steder i verden. Vi opplever også mer 
underliggende endringer i klimaet. 

Det er et faktum at gjennomsnittstemperaturen på Jorden har steget med ca. 0,8 
grader Celsius i løpet av de siste drøyt 100 år. Det er videre et faktum at karbondi-
oksyd (CO2) og noen andre gasser i atmosfæren har den egenskap at de bidrar til 
global oppvarming. Det er også et faktum at konsentrasjonen i atmosfæren av disse 
gassene har steget jevnt i det samme tidsrom, og i dag er på det høyeste nivå på minst 
25 millioner år. Det er ubestridt at en betydelig del av økningen av konsentrasjonen 
av klimagassen skyldes menneskelig virksomhet. Det er også ubestridt at en så høy 
konsentrasjon av klimagasser vil føre til at temperaturen på Jorden vil fortsette å øke. 
Vi er i København, men så vidt jeg har forstått, er heller ikke Bjørn Lomborg lenger 
uenig i disse fakta. Usikkerheten gjelder nå mest hva som blir virkningene av den 
globale oppvarmingen, særlig med tanke på mulige ”tilbakevirkningsmekanismer” 
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i Jordens naturlige systemer. Og det gjelder fortsatt uenighet om hvor alvorlig dette 
problemet er og hvordan vi bør møte det.  

Hva vil effekten bli her i Norden? Den hittil grundigste analysen av dette er gjort 
i Sverige, gjennom en over 700 siders utredning som kom i fjor: SOU 2007:60 ”Sve-
rige inför klimatförändringen – hot och möjligheter”. Den ser framover mot siste 
halvdel av dette århundre og har altså et nokså langsiktig perspektiv. Her er noen ho-
vedpunkter, mange er nok gyldige også for våre andre nordiske land. Kortversjonen 
er at ”Sverige blir varmare og blötare”:

Antall dager med kraftig nedbør øker vinter, vår og høst. Forekomst av intensivt 
regn øker betydelig.

Risikoen for oversvømmelser, ras, skred og erosjon øker.
Skogen vokser kraftig og forutsetninger for landbruksproduksjon forbedres. Sam-

tidig trues det biologiske mangfold i disse områdene.
Fjellet ”förbuskas” i stor grad, med konsekvenser for blant annet for turistnæringen.
Havnivået øker mellom 0,4 og 0,8 m fram mot 2100 og vil fortsette å stige i 

mange hundre år.
I Østersjøen kan havnivået øke med henimot 1 meter, og det er risiko for dra-

matiske forandringer av økosystemet. Dagens dårlige situasjon forverres ytterligere.
Modellene antyder mer vind og sterkere stormer, men her er det usikkerhet.
Usikkerhet og faglig uenighet er som kjent en viktig side ved denne saken. Men 

det er et faktum at til selve risikoen for store klimaforandringer har utløst betydelig 
politisk handling, og at dette allerede har, og vil ha, mange rettslige konsekvenser. Til 
tross for usikkerheten har vi fått nye omfattende internasjonale og nasjonale regler og 
institusjoner med formål både å bremse og helst snu disse trendene, og å begrense de 
skadevirkningene man tror vil komme i alle fall. 

Den britiske økonomen Nicholas Stern konstaterer kort i sin berømte Stern-rap-
port at klimaproblemet er ”the	greatest	and	widest	ranging	market	failure	ever	seen.”	

Oppgaven vi står overfor, er å rette opp denne markedssvikten. Spørsmålet er 
hvordan - om det overhodet er mulig. 

Helt overfladisk kan det kanskje hevdes at retten selv – vår rettsorden så å si – er 
en del av de dypereliggende årsakene til våre miljøproblemer og herunder klimapro-
blemet, og da tenker jeg både på folkeretten og på nasjonal rett. Jeg vil ikke ta dette 
opp i mitt foredrag, men i stedet se på den utviklingen som nå skjer i retten i møtet 
med klimaeffekten. For om retten og jussen er en del av problemet, er den også nød-
vendigvis en del av løsningen. 

Klimaproblemet begynner å sette sitt sterke preg på mange deler av både inter-
nasjonal og nasjonal rett. Klimarett	vokser	nå	fram	som	en	ny	disiplin. Juridiske fa-
kulteter har startet forskning og undervisning i internasjonal og nasjonal klimarett. 
Advokatfirmaer tar dette opp som et nytt forretningsområde. Vi har fått de første 
internasjonale tidsskrifter i ”Climate and Carbon Law”. 
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Vi står overfor to hovedoppgaver, og to sider av de rettslige aspekter: 
Den ene er å begrense og bekjempe de faktorene som er årsak til klimaendringer: 

det vil si både å redusere utslipp av klimagasser, forhindre videre avskoging og øke 
opptak av klimagasser (særlig i skog). 

Den andre er å møte og tilpasse seg de klimaforandringene som vil komme i alle 
fall. 

Disse to oppgavene – henholdsvis bekjempelse og tilpasning – eller ”mitigation” 
og ”adaptation” i den internasjonale terminologien - preger selve strukturen i det 
internasjonale klimaregimet og den rettslige diskusjonen. I dette foredraget vil jeg gi 
en oversikt over noen av de viktigste rettslige spørsmål og aspekter som knytter seg 
til henholdsvis bekjempelse og tilpasning. Jeg vil først si noe om rettslige aspekter 
ved arbeidet med å forhindre klimaendringer - ”mitigation”: 

II. Bekjempelse (”mitigation”)
Med fare for å komme med de rene selvfølgeligheter vil jeg trekke frem fire kjen-
netegn ved selve klimaproblemet: 

Det er et virkelig globalt problem.
Det preges av store globale ulikheter – og urettferdighet – i årsaker og virkninger. 
Det er et såkalt ”homogent” miljøproblem, samtidig som kostnaden ved å be-

kjempe det varierer sterkt mellom land og sektorer.
Det er ekstremt komplekst fordi kildene er utallige og utgjør selve vår livsstil. 

Klimaproblemet er et virkelig globalt problem. 
Det gjelder for hele vår klode. (Nesten) alle mennesker bidrar til problemet, og 

alle vil bli berørt. 
Derfor må alle	 stater være med i arbeidet med løsninger. FNs rammekonven-

sjon om klimaendring fra 1992 er grunnlaget for det internasjonale klimaarbeidet. 
Så godt som alle verdens stater har sluttet seg til denne konvensjonen. De sentrale 
internasjonale diskusjonene av problemet og hva som må gjøres, skjer i møter og i 
institusjoner under denne konvensjonen. Disse må nødvendigvis være meget vanske-
lige og tidkrevende. De forskjellige land og grupper av land har meget forskjellige 
interesser. Også innad i hvert land er det motstridende hensyn og mål. Temaet er 
en del av dagens komplekse internasjonale agenda, som blant annet preges av store 
motsetninger mellom rike og fattige land, slik vi nylig har sett i forhandlingene under 
WTO. Klimaforhandlingene fletter seg inn i dette bildet.

Klimaproblemet preges av store globale ulikheter – og urettferdighet – i både 
årsaker og virkninger 

For selv om alle mennesker på Jorden bidrar til problemet og vil rammes av pro-
blemet, bidrar som kjent ikke alle like mye, og alle rammes ikke like sterkt! I ho-
vedsak er det slik at de rikeste bidrar mest til problemet men rammes minst, og de 
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fattigste bidrar minst men rammes sterkest. Dette gjelder både mellom stater og mel-
lom innbyggere internt i statene. De fattigste både bor i marginale og særlig utsatte 
områder og har minst ressurser til å møte virkningene. 

I denne forskjellen ligger den	store	etiske	utfordringen	 i klimaproblemet. Og i 
kravet om ”equity” - rettferdighet i fordeling av byrdene ved å bekjempe klimapro-
blemet - ligger naturligvis også den største politiske og rettslige utfordringen. 

Prinsippet om ”common but differentiated responsibilities”. 
Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen under konvensjonen bygger på et nytt 

og grunnleggende prinsipp i den internasjonale miljøretten: prinsippet om staters 
felles men forskjellige ansvar for å løse oppgaven – ”common but differentiated 
responsibilities”. 

Det er som kjent bare industrilandene som har en klar plikt etter Kyotoprotokollen 
til å redusere sine utslipp. Utviklingslandene skal kunne fortsette å øke sine utslipp, 
for å kunne løse fattigdomsproblemet for en befolkning som også vokser hurtig. 

Det er langt på vei en direkte sammenheng mellom levestandard og utslipp av kli-
magasser. Og forskjellene i klimagassutslipp fra det enkelte menneske – vårt ”carbon	
footprint” – mellom de rike og de fattige i verden er som kjent enorme. Ett uttrykt 
mål i Klimakonvensjonen å redusere denne forskjellen.  

2-graders-målet
Men hovedmålet i Klimakonvensjonen er å stabilisere konsentrasjonen av klimagas-
ser i atmosfæren på – som det sies - et nivå som hindrer farlig menneskelig påvirk-
ning av atmosfæren (”prevent dangerous anthropogenic interference in the atmos-
phere”). Det er konkretisert til en global temperaturstigning på maksimum 2 grader. 
Dette ”2-graders målet” er det erklærte målet for klimapolitikken i den Europeiske 
Union og dermed for alle våre nordiske land. Men dette krever at konsentrasjonen i 
atmosfæren av CO2 og andre drivhusgasser ikke blir svært mye høyere enn dagens 
nivå, og at utslippene må reduseres drastisk – til i størrelsesorden 20% av dagens nivå 
– innen 2050. Mange mener vi allerede kan gi opp 2 graders-målet, og at maksimalt 
4 graders oppvarming er et mer realistisk mål.

Hvorfor akkurat 2 grader? Dette dreier seg om sannsynligheter. En økning på mer 
enn 2 grader antas å øke risikoen betydelig for uttørkning og massiv vannmangel i 
store områder i Afrika og Middelhavsområdet, og at isbreene i Himalaya, som regu-
lerer vanntilførselen til milliarder av mennesker i Asia, smelter. For det andre fordi 
en økning på mer enn 2 grader øker faren betydelig for at jorden selv setter i gang 
prosesser som vil akselerere oppvarmingen mot langt høyere temperaturer. Smelting 
av permafrosten i Sibir og Nord-Canada, som trolig vil utløse enorme mengder me-
tan, er en av de store trusler. 

(Som et apropos: Vi har ikke forklaringen på det som skjedde for 10.000 år siden 
da hele det nordlige Afrika gikk fra å være skogbevokst til å bli ørkenen Sahara. Vi 
vet ikke hva som skal til for at Amazonas skal få den samme utviklingen, og hva det 
vil ha å si for jordens klima.)
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I forhold til 2 graders-målet er de reduksjonene som industrilandene hittil har 
påtatt seg gjennom Kyotoprotokollen, altfor små. Det er stor bitterhet, for ikke å si 
raseri, i de fattige utviklingslandene for mangelen på vilje hos oss til å gjøre mer. 
Dette ble uttrykt av forhandlingslederen fra Bangladesh – et land som trues av massiv 
oversvømmelse hvis havnivået stiger noen desimeter. Ved avslutningen av Kyoto-
forhandlingene i sin tid reiste han seg og utbrøt: ”Just	you	wait..	One	day	we’ll	come	
walking	into	your	homes	with	our	wet	feet!”

Men la oss se dilemmaene her i øynene, dilemmaer som gjør at det internasjonale 
arbeidet videre er så vanskelig og omstridt. Ett dilemma knytter seg jo til det faktum 
at utviklingsland, som Kina, ikke har reduksjonsforpliktelser, samtidig som deres 
industri konkurrerer på verdensmarkedet. Dette er grunnen til at det i USA er sterk og 
tverrpolitisk	motstand mot Kyotoprotokollen. Dette skyldes altså ikke bare president 
George W. Bush. Og også EU på sin side er meget opptatt av faren for at forurensende 
industri i Europa, ved å få for strenge utslippskrav, velger å flytte sin virksomhet til 
utviklingsland. Dette er faren for såkalt ”karbonlekkasje”: Utslippene av klimagas-
ser reduseres ikke, de flyttes bare til et annet sted. Og tanken er jo reist, og diskuteres, 
i EU om å innføre såkalt ”border tax adjustment”, altså en toll eller avgift på varer 
som importeres til EU fra utviklingsland for å kompensere for ulikhetene i klimakrav 
– noe som reiser vanskelige handelsrettslig spørsmål. 

Dette har sammenheng med den tredje egenskapen ved klimaproblemet:
Klimaproblemet er et såkalt ”homogent” miljøproblem samtidig som kostnadene 

ved å bekjempe det varierer sterkt.
Med et ”homogent miljøproblem” menes at virkningen av en bestemt mengde 

klimagassutslipp er like stor uansett hvor på kloden utslippet skjer – i Danmark eller 
i Kina. Men kostnaden ved å fjerne utslippet er helt forskjellige. 

Denne situasjonen er naturligvis alle økonomers drøm. Deres credo - kostnadsef-
fektivitet – blir meget relevant, og de såkalte økonomiske virkemidler, miljøskat-
ter, avgifter og ”emissions trading” - kjøp og salg av utslippsrettigheter – har sin 
store fordel. Slik settes en pris på miljøet, og vi får ”mest mulig miljøvirkning for 
pengene”. Effekten kan bli stor fordi det er meget store forskjeller i kostnadene for 
ulike typer av tiltak og i forskjellige land. Det er snakk om minst 5 ganger så stor 
klimaeffekt av en riktig prosjektinvestering i et utviklingsland i forhold til de fleste 
reduksjonstiltak her i Norden. 

Kyoto-protokollen er banebrytende i internasjonal rett på flere måter. Den inn-
fører som kjent et system av såkalt ”cap	and	trade”: For hver stat er det fastsatt en 
maksimal utslippsgrense for perioden 2008-2012, men dette er kombinert med mu-
ligheten til å kjøpe og selge utslippsrettigheter over landegrensene. En stat kan slippe 
ut mer enn den pålagte rammen mot til gjengjeld å finansiere reduksjonstiltak i andre 
stater. Statene kan altså handle med sine folkerettslige forpliktelser. 

Mekanismene for dette er – som mange i salen vil vite – internasjonal	handel	
med	utslippsrettigheter	(kvoter) og herunder to mekanismer for prosjektfinansiering: 
det som kalles ”felles	gjennomføringsprosjekter”	for	prosjekter	i	industriland og den	
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grønne	 utviklingsmekanismen	 (”Clean	Development	Mechanism”, gjerne bare kalt 
CDM) for prosjekter i utviklingsland. Et kvotesystem på grunnlag av disse mekanis-
mene er nå som kjent det sentrale virkemiddel i EUs klimapolitikk. Alle våre land 
deltar i dette systemet og har fått ny lovgivning for dette formål. Denne lovgivningen 
innfører kvoteplikt på industribransjer som har særlig store utslipp av klimagasser. 
Staten fører altså så å si sin folkerettslige plikt over på virksomheter i landet, samtidig 
som disse virksomhetene får tilgang til de fleksible mekanismene. Også bedriftene kan 
altså slippe ut mer enn det de får kvoter for i første omgang, mot å skaffe seg ekstra 
kvoter gjennom bruk av de fleksible mekanismene. 

Kjernen i dette er både enkel og fascinerende: Rett til å slippe ut klimagasser er 
blitt en ”vare” som kan kjøpes. Og å redusere utslipp er en ”vare” som kan selges. 
Denne varen har en pris. Prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel, som igjen er 
avhengig av hvor mange rettigheter som deles ut i forhold til behovet. Og handelen 
er i full gang.

Dette er det som nå omtales som ”det	globale	karbonmarkedet”	–	”the	global	
carbon	market”. Ennå er dette i sin begynnelse og domineres foreløpig helt av EUs 
kvotehandelsystem. Men prognosen allerede for 2008 er en omsetning på henimot 60 
millarder Euro, og det ligger i kortene at det kan vokse kraftig. Det er under utvikling 
både geografisk (for eksempel etableres det nå noen mer avgrensete kvotesystemer i 
USA) og når det gjelder virksomhetstyper som skal omfattes (luftfart, internasjonal 
skipsfart). Og for å ha sagt det: Et hovedpunkt i Norges klimapolitikk er blitt at den 
norske stat skal bruke 4 milliarder norske kroner i de neste 4 år på å kjøpe slike kvoter, 
fortrinnsvis fra utviklingsland.

Dette markedet reiser en rekke nye rettsspørsmål. Jeg kan her bare helt kort peke 
på de tre viktigste områdene:

Den nasjonale tildelingen av utslippsrettigheter (kvoter).
Utstedelsen av utslippsrettigheter fra prosjekter – særlig fra CDM-prosjekter.
Omsetningen av utslippsrettigheter.
Dette systemet, og rettsreglene som omgir det, er komplisert, og det er ikke mulig 

i dette foredaget å gå inn i spørsmålene i noen detalj. La meg likevel forsøke å utdype 
litt.

Det	 nasjonale	 systemet	 for	 tildeling	av	 rettigheter/kvoter	 til	 kvotepliktige reiser 
spørsmål om rimelighet, rettssikkerhet og likhet i fordelingen av rettigheter til de en-
kelte virksomheter. Her reiser det seg også spørsmål i forhold til statsstøtteregler og 
andre sider av EU/EØS-retten. Det er varslet flere saker både for EF-domstolen og 
nasjonale domstoler om dette. Og det norske opplegget for tildeling ble nå i sommer 
avvist av EFTAs overvåkingsorgan fordi det virker diskriminerende mellom forskjel-
lige grupper av aktører, altså i strid med EØS-avtalen.

Utstedelsen	 av	 utslippsrettigheter	 fra	 prosjekter,	 særlig	 fra	 CDM-prosjekter,	 er 
meget komplisert. Dette kan for eksempler være prosjekter for skogplanting, energief-
fektivisering eller utbygging av fornybar energi i et utviklingsland. Slike prosjekter 
må oppfylle bestemte krav: Det viktigste er at de virkelig har den klimaeffekten som 
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påstås, og NB! at denne effekten ikke ville kommet uten finansieringen utenfra: Dette 
er kravene om ”addisjonalitet” og ”miljøintegritet”. Er disse kravene ikke oppfylt, blir 
resultatet det motsatte av hensikten, nemlig større utslipp i stedet for mindre. Prosjek-
tet må gjennom en omfattende prosedyre før de rette organer under Kyotoprotokollen 
først skal godkjenne prosjektet og i neste omgang kan utstede et bestemt antall kvoter. 
Vi begynner å få nye rettsspørsmål på bordet. La meg bare nevne ett: Hvem er ansvar-
lig - og hva blir konsekvensene - hvis det viser seg enten at klimaeffekten ikke blir 
som forutsatt, slik at kvotene ikke er reelle, eller at andre viktige forutsetninger ikke 
oppfylles? Hvilket ansvar kan de forskjellige organer – og mennesker - som behandler 
disse sakene, komme i? 

Omsetningen	av	kvoter: Dette er et fritt marked i den forstand at alle og enhver 
kan delta i handelen, altså ikke bare de stater og virksomheter som trenger kvoter for å 
oppfylle sine forpliktelser. I det europeiske kvotesystemet vil den enkelte borger – du 
og jeg – kunne kjøpe og selge kvoter i markedet som et annet verdipapir, enten for å 
beholde dem og derved bidra til å redusere klimautslippene, eller i spekulasjonsøy-
emed, med håp om at prisen skal stige. Handelen skjer på noen få børser, og den nor-
diske kraftbørsen Nordpool er i dag den nest største børsen for kvotehandel. Dermed 
er dette også blitt et derivatmarked, kvoter er finansielle instrumenter og verdipapir-
lovgivningen kommer til anvendelse. Man vil kunne bli straffet for innsidehandel av 
utslippsrettigheter!

Det er for øvrig noe uklart hva utslippsrettigheter egentlig er, rettslig sett, og hvor-
dan de skal anses. De er spesielle blant annet fordi de på den ene siden ofte er tildelt 
gratis til virksomheter, men får verdi når de i neste omgang kan selges: Er dette å anse 
som en vare, eller en tjeneste? Hvordan skal de regnskapsføres? Hvordan skal de be-
skattes? Kan de pantsettes? 

Det er som kjent sterkt delte meninger om dette systemet: om vi faktisk oppnår det 
vi ønsker, om det er kostnadseffektivt, om det er rettferdig, om fordelingsvirkningene 
er fornuftige, og om det er en etisk akseptabel måte for en stat å oppfylle sine forplik-
telser på. La meg nøye meg med å sitere en amerikansk kollega. Han mente at dette 
neppe vil gi noen særlig klimaeffekt overhodet, men derimot ”…new	business	 for	
business	and	a	lot	of	work	for	lawyers”. Det siste var altså ikke ment som en gladmel-
ding til advokatstanden! Men det er et faktum at det er mye juss og juristarbeid i dette. 
Flere store internasjonale advokatfirmaer bygger seg nå hurtig opp på dette feltet.

Men det er også noe fascinerende ved dette. Det overføres nå store beløp fra in-
dustriland til prosjekter med miljøeffekt i utviklingsland. Og det knytter sammen i ett 
marked – faktisk i ett rettssystem – utslipp av klimagasser fra en fabrikk her i Norden 
og for eksempel skogplanting i Indonesia. Det er, litt banalt sagt, et nytt uttrykk for 
selve globaliseringen. 

Og i det langsiktige perspektivet er det mulig å tenke seg at dette systemet blir 
”selve løsningen”. Det settes ramme for tilførsel av klimagasser til atmosfæren, glo-
balt eller regionalt, som fordeles mellom stater, virksomhetstyper – endog ned til det 
enkelte samfunnsmedlem. 
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Dette kan kanskje i dag fremstå nærmest som ”science fiction”. Men den filoso-
fiske diskusjonen er i full gang om hvordan en slik global begrensning bør fordeles 
– mellom stater og mellom individer. Og vi behøver egentlig ikke ty til filosofien, 
for vi er på full fart mot et slikt system, om enn foreløpig i en annen form. Våre 
land har forpliktet seg til å bli såkalt ”karbonnøytrale” i løpet av noen par tiår – 
Norge innen 2030 under forutsetning av tilsvarende innsats også fra andre. Hva 
vil det si? Jo, at klimagassutslippet fra det norske samfunn som helhet i 2030 fullt 
ut kompenseres ved tilsvarende reduksjoner andre steder. Vi må naturligvis alle 
bidra til dette. Spørsmålet blir hvordan	byrden	fordeles i befolkningen, og gjennom 
hvilke virkemidler. For å ta et enkelt eksempel: Når avgiften på biler varierer med 
hvor mye klimagasser de slipper ut, er vi i realiteten – indirekte - på vei mot et slikt 
framtidig system. Dessuten er det i dag fullt mulig for hver enkelt av oss å velge 
å gjøre seg personlig klimanøytral ved å kompensere våre egne utslipp gjennom å 
kjøpe utslippskvoter i markedet, evt. gjennom forskjellige frivillige systemer. Ak-
kurat dette reiser for øvrig også enkelte rettsspørsmål, som hittil ikke har vært så 
mye fremme. - Og grunnen til at kvotehandel kan framstå som selve løsningen er 
jo nettopp dette: 

Det er ekstremt komplekst fordi kildene er uttallige og utgjør selve   vår livsstil. 
Vi bidrar alle, gjennom våre daglige, helt legitime og til dels helt nødvendige 

handlinger. Målet er derfor både så enkelt og så komplisert som å dreie våre handlin-
ger, vårt forbruk, våre prioriteringer i en retning som gir mindre utslipp av klimagas-
ser. Foreløpig må dette skje ved mange former for virkemidler og rettsregler: avgif-
ter på og nye krav til produkter, naturligvis forbud mot visse typer virksomhet eller 
utslipp som det er mulig å forby, en arealplanlegging som reduserer transportbehov, 
tilrettelegging for klimavennlige energiløsninger osv. 

Økonomene forteller oss at mange virkemidler simpelthen blir unødvendige hvis 
vi får et altomfattende kvotesystem, da vil ting skje så å si automatisk. Men forde-
lingsvirkningene av dette blir jo også et spørsmål. Dette har kanskje økonomene en 
tendens til å legge mindre vekt på, men det bør interessere oss jurister.

Men inntil vi er der, ser vi hvordan klimaeffekten påvirker utviklingen innenfor 
mange tradisjonelle rettsdisipliner. Jeg vil her bare nevne et par:

Kjøpsrett
Kjøpsrett	– når produkters klimamessige egenskaper blir avgjørende for forbrukeres 
og offentlige etaters innkjøp. Vi har lenge sett en økende betydning av produkters 
miljømessige egenskaper i produktutvikling og markedsføring, og klimaspørsmålet 
forsterker nå dette. Konkurransen vi nå ser mellom bilprodusenter om å produsere 
de mest klimavennlige bilene er et viktig eksempel. Men hva er det rettslige innhol-
det av slike ”klimagarantier”? Når blir for eksempel en svikt i denne type egenskap 
en bristende forutsetning eller forventning, eller en mangel i kjøpsrettslig forstand? 
Og for å holde meg til kjøpsrettslig terminologi: Det vil så vidt jeg kan forstå her 
ikke bare bli snakk om en konkret mangelsbedømmelse men også en såkalt abstrakt 
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mangelsbedømmelse, ettersom klimavennlige egenskaper ved produkter etter hvert 
blir en egenskap forbrukere og andre kjøpere uten videre vil forvente.

Energirett
Energiretten er et annet felt: europeisk og nasjonal energirett preges i dag sterkt av 
behovet for å stimulere til fornybar energi innenfor et stadig friere energimarked, og 
i brytningen mellom dette og konkurranserett, statsstøtteregler, og også mot andre 
regler til vern av naturen. Energisektoren i Europa omfattes nå av kvotesystemet. 
Det er dermed ikke lenger mulig å skille mellom energirett og klimarett; dette er et 
samlet og i økende grad komplekst rettsfelt. At energiproduksjon er pålagt kvoteplikt, 
innebærer i seg selv et viktig insentiv til utvikling av fornybar energi.

Men fornybar energi vil uansett ikke kunne dekke fremtidens globale behov for 
energi. Derfor er muligheten for å skille ut klimagassen fra forbrenning av fossilt 
brensel og lagre denne gassen tusen meter under jorden, særlig på havbunnen på kon-
tinentalsokkelen, blitt så interessant. Dette er ”CO2-håndtering”	- ”Carbon	Capture	
and	Storage”(CCS). De rettslige sidene ved dette er nå et hett tema i mange inter-
nasjonale fora: Hva sier folkeretten om adgangen til slik lagring under havbunnen? 
Hvilke krav skal settes til slike lagringsanlegg?  Hvem ”eier” gassen, og hvem har 
ansvaret hvis det skjer lekkasje under transporten eller under lagringen? EU har nylig 
lagt fram et forslag til direktiv om undergrunnslagring av CO2. I Norge er spørsmålet 
om adgangen til statsstøtte for å utvikle denne teknologien, i lys av EUs statsstøt-
teregler, et aktuelt tema. 

Dette er noen eksempler på rettsfelt under utvikling på bakgrunn av klimaeffekten. 

Klimahensynet som ”reelt hensyn”. 
Men den brede utfordringen til retten er hvordan hensynet til klima ivaretas mer 
allment. Uavhengig av bestemte lovbestemmelser er vel situasjonen i dag, i alle fall 
i norsk rett, at klimahensynet er et relevant reelt hensyn, og at våre myndigheter har 
plikt til å vurdere det og legge vekt på det ved alle beslutninger som har klimamessige 
konsekvenser. Går det som man nå tror, må dette hensynet tillegges en stadig større 
vekt i rettsanvendelsen. En side av dette er at klimaproblemet kan berettige og fak-
tisk nødvendiggjøre omprøving og omgjøring av tidligere gitte planer og tillatelser 
til ulike typer av virksomhet., Jeg nøyer meg med å peke på dette poenget selv om 
temaet innbyr til en grundigere analyse.

Men det bringer oss over til det andre hovedtema: rettslige aspekter ved de klima-
effekter som eventuelt vil komme uansett, det som med en felles betegnelse kalles:

III. Tilpasning – ”Adaptation”
Dette går først og fremst ut på å dempe de skadelige virkningene av de klimaendrin-
gene som vil komme, men også å utnytte nye muligheter som klimaendringer vil gi. 

Dette er nå et stort felt for utredning og debatt. Blant de nordiske land var Finland 
først ute med en nasjonal strategi for tilpasning, som del av klimapolitikken i 2005. I 
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Sverige kom den forannevnte store SOU:60 høsten 2007. I fjor la også EU fram sin 
grønbok om ”Tilpasning til klimaendringene – hva kan gjøres på EU-plan?” Dette 
er nå et tema i alle våre land. Det spenner fra det helt enkle og nære, til oppgaver av 
globale og i verste fall apokalyptiske dimensjoner.

”De nære ting” - hjemlige oppgaver
Det kan først spørres om vi her egentlig står overfor noe spesielt nytt. Vi i Norden er 
jo tross alt ikke ukjent med regnvær, flom, ras og stormer. Men i følge alle prognoser 
vil det simpelthen bli så mye mer av dette at det legger nye premisser for hele vår 
samfunnsplanlegging og særlig arealplanleggingen. Vårt spørsmål blir hvilke spesi-
fikt rettslige problemstillinger dette reiser.  

”Naturens økologiske tjenester”
Her vil jeg først presentere begrepet ”naturens økologiske tjenester”. Naturen har 
selv de viktigste mekanismene for å dempe virkninger av ekstremt vær. De senere års 
flomkatastrofer, som vi senest i sommer har sett eksempler på i Øst-Europa, i USA 
og ikke minst i Kina, skyldes jo ikke bare det kraftige regnværet i seg selv, men også 
at det regner i områder hvor skog er hugget ned, jord er lagt bar, eller byutviklingen 
helt har fjernet naturen. 

Vi må altså i hele vår arealplanlegging og arealbruk – også i urbane strøk - sim-
pelthen sørge for at det er nok natur til å dempe klimaeffekter som storm, flom og 
skred. Denne viktige naturfunksjonen har det hittil vært lite forståelse for å verdsette 
både økonomisk og rettslig. Den må nå tydeliggjøres og gis rettslig relevans og vekt. 

Risikoområder og arealplanlegging
I alle våre land har nasjonale og lokale myndigheter en forpliktelse til å sørge for at 
særlig utsatte områder – risikoområder - kartlegges ved arealplanlegging og utbyg-
ging. Vår viten om sannsynlige klimaeffekter skjerper denne forpliktelsen. Det er 
nødvendig å gjøre den tydeligere og plassere ansvaret klart. Arbeid med disse spørs-
målene er tatt opp i alle de nordiske land. I Norge er plikten for planmyndighetene 
nylig slått klart fast i vår nye plan- og bygningslov som ble vedtatt i sommer. 

Dette er et tema også i det europeiske samarbeidet: Et eksempel på det er det 
nye EU-direktivet – oversvømmelsesdirektivet. Det pålegger medlemslandene å kart-
legge og markere områder som er utsatt for oversvømmelse i elver og langs kysten, 
for å unngå utbygging i disse områdene. Det er klimaendringene – og naturligvis de 
senere års storflommer på det europeiske kontinent - som er begrunnelsen for dette.

Men ikke bare kartlegging: Arealplanmyndigheten – i praksis først og fremst 
kommunen - har også ansvar for å hindre utbygging i risikoområdene. Svikter myn-
digheten her, kan den bli erstatningsansvarlig for de skadene som måtte følge. Etter 
norsk rettspraksis gjelder det her et temmelig strengt culpaansvar, og mitt inntrykk er 
at situasjonen er noenlunde den samme i de øvrige land, om enn noe varierende. Når 
klimaendringene nå øker risikoen, må vel konsekvensen være at det skal mindre til 
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for å konstatere uaktsomhet hos planmyndighetene – med andre ord at ansvaret skjer-
pes. Jeg sa at dette primært er et kommunalt ansvar. Men i den svenske utredningen 
understrekes også statens ansvar som kontrollinstans overfor kommunene i denne 
oppgaven. Der foreslås det for øvrig også at foreldelsesfristen - preskripsjonsfristen 
- for ansvaret forlenges fra 10 til 20 år.

En annen viktig side av dette, er naturligvis at områder	som	hittil	har	vært	ak-
tuelle	 for	 utbygging,	 ikke	 lenger	 vil	 være	 det. Grunneiere vil tape utbyggingsmu-
ligheter. Denne problemstillingen melder seg nå i mange land. Jeg kan nevne en helt 
ny rettsavgjørelse i Australia fra 5. august. En plan for bygging av flere bolighus 
nær stranden i Victoria ble stanset med den begrunnelsen at klimaendringene med 
økning av havnivået og betydelig erosjon av kysten ville gjøre arealet ubrukelig. 
Kanskje ikke så oppsiktsvekkende for oss, men i Australia har avgjørelsen skapt stor 
debatt, og det er krav om en grunnleggende revisjon av planlovgivningen i lys av 
klimatrusselen.

Ansvarsspørsmålet melder seg også ved utbygging	av	 infrastruktur, som veier, 
kraftlinjer og ikke minst anlegg for avløp av overflatevann. Vi har hatt flere rettssaker 
i Norge om ansvar for kommunen når det kommunale avløpssystemet ikke har nok 
kapasitet til å ta unna sterke regnskyll, og vannet i stedet fosser inn i folks bolighus. 
Dette vil det bli mer av. Etter norsk rett har kommunene objektivt ansvar for skader 
fordi avløpsanlegget har for liten kapasitet eller er dårlig vedlikeholdt. Men hittil har 
de ofte blitt fritatt for ansvaret gjennom en generell ansvarsfraskrivelse for ekstreme 
situasjoner. (Et nylig eksempel er en en høyesterettsdom fra april i fjor om forurens-
ningsloven § 24a, se Norsk Retstidende 2007 s. 431.) Med de nye perspektivene 
mener jeg det kan stilles spørsmålstegn ved dette. I alle fall bør vel terskelen for fritak 
legges høyere enn hittil.

Et gjennomgående poeng her er at det som må anses som en ”ekstrem” og ”upå-
regnelig” hendelse fra naturens side, ikke lenger nødvendigvis vil være det. Fortsatt 
kan vel mange naturulykker karakteriseres som ”Acts of God”. Men det kan altså 
ikke være ensbetydende med at det fritar for ansvar. Slik vil klimaeffekten faktisk 
kunne bidra til at begrepet ”force majeure”, som grunn for ansvarsfritak, må gis et 
noe annet innhold ved klimarelaterte naturulykker. Det skal mer til for å gå fri. Dette 
kan for øvrig også sees som uttrykk for at forsiktighetsprinsippet – det vi i Norge kal-
ler ”føre var-prinsippet” - slår inn i privatrettslige relasjoner. 

 
Naturskader, erstatning og forsikring. 
Vi har i Norden både offentlige erstatningsordninger og private forsikringsordninger 
for naturskader, men systemene er forskjellige. Det er ulik fordeling av ansvar mel-
lom forsikringsselskapene og det offentlige systemet. Ikke alle skader er dekket like 
godt. Et lite forsøk jeg gjorde på å sammenligne våre lands systemer viste at det her 
er klare forskjeller. Utgangspunktet i Norge er at en vanlig huseierforsikring også 
dekker skade ved de fleste naturulykker. Forsikringsselskapene har en særskilt lovfe-
stet plikt til å dekke dette, og det er etablert en egen forsikringspool for naturskader, 
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Norsk	naturskadepool. Også enkelte andre land har slike ordninger. Men noen skader 
er ikke dekket, og disse dekkes hos oss i stedet – stort sett - av en statlig erstatnings-
ordning gjennom en egen lov – naturskadeloven. 

I flere av våre land arbeides det nå med en revisjon av erstatningsordningene for 
naturskader, og dette er delvis begrunnet nettopp i de varslede klimaeffektene. Det 
er mange spørsmål som her reiser seg: Hvilke typer av skader skal dekkes? Hva når 
visse typer skader blir mer vanlig, mer påregnelig? Hva skal være det offentliges op-
pgave, og hva skal være det private forsikringsmarkedets, og hva kan gi mulighet for 
regress fra forsikringsselskapet mot det offentlige på grunn av dårlig planlegging? Og 
hva skal være den enkeltes eget ansvar for å forebygge skade? Kanskje må også dette 
ansvaret skjerpes i lys av den økte risikoen. 

Den	internasjonale	forsikringsbransjen har lenge tatt klimavirkningene alvorlig, 
og nå kommer mange forsikringsselskaper i Norden etter med egne klimastrategier. 
Det nordiske forsikringsbransjeforbundet avholdt det første nordiske møte om temaet 
i april i år. I en oppsummering fra møtet sies de blant annet: ”Klimaforandringene 
kan forandre forsikring. Med de progressive konsekvensene av klimaforandringene, 
kan det bli behov for å adoptere nye vilkår for forsikringstakerne.” Forsikringsnæ-
ringen kan påvirke planlegging og virksomhet på flere måter, for eksempel ved å la 
premiene variere med risiko og slik at klimavennlige løsninger blir stimulert, eller 
simpelthen ved å nekte å forsikre hus i utsatte områder. Norge vil nå i november være 
vertskap for en stor europeisk konferanse om klimaeffekten og forsikring, med den 
talende tittelen ”Insuring	future	climate	change”.

Beredskap og ”katastroferett” 
Spørsmål om ansvar gjelder også ansvar for beredskap og for å håndtere ulykken når 
den inntreffer. Spørsmålet om vi har gode regler for dette kan naturligvis med rette 
reises helt uavhengig av klimaspørsmålet, men klimatrusselen aktualiserer det. Og 
stort sett har vi vel de reglene som trengs. 

Her er diskusjonen i USA etter Katrina illustrerende: Vi ser fremveksten av kata-
stroferett – ”disaster	law”. Man tar systematisk for seg alle de rettsreglene og insti-
tusjonene som gjelder forebygging, beredskap og ansvar for tiltak når ulykken skjer, 
og reglene om erstatning og forsikring. hvem har ansvar for hva, og hva skal og 
kan den enkelte aktør foreta seg? Paradoksalt nok gjelder et viktig spørsmål i denne 
diskusjonen vilkårene for å kunne omgå	eller	sette	til	side gjeldende rettsregler når 
en katastrofe krever raske og spesielle løsninger. Vilkårene for og utstrekningen av 
nødrett blir et sentralt tema.

Et interessant aspekt i den amerikanske diskusjonen er de sosiale ulikhetene som 
ofte viser seg når ulykker inntrer, og som ble så tydelige i New Orleans. Den fattige 
delen av befolkningen var både mest utsatt, hadde minst ressurser til å hjelpe seg, 
og – som det hevdes – fikk faktisk også minst hjelp og assistanse. Det hører med 
at de fleste fattige i New Orleans også er fargete. Amerikanske jurister har lenge 
vært opptatt av forholdet mellom miljøkvalitet og fattigdom. Diskusjonen der om 
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”environmental	 justice” og ”environmental racism” har satt søkelyset på hvordan 
miljøpolitikk og også selve miljøretten kan forsterke sosiale ulikheter. Katrina tyde-
liggjorde dette problemet også ved naturkatastrofer.

Det er nettopp slike spørsmål som vil melde seg – i større dimensjon - når vi retter 
blikket videre utover i verden.

Tilpasning i et internasjonalt perspektiv.
Det er risikoen for omfattende skadevirkninger som preger den internasjonale diskus-
jonen om tilpasning til klimaendringer: Utfordringene i de områdene i verden som er 
mest utsatt for flom og tørke, og hvor virkningene kan bli dramatiske for millioner 
av mennesker. 

Her er vi tilbake til diskusjonen om forholdet mellom de rike industriland og fat-
tige utviklingsland og de rike lands ansvar. Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen 
pålegger industrilandene å bidra til å løse utviklingslandenes oppgaver ved økono-
misk og teknisk bistand. Men foreløpig er denne innsatsen minimal. 

Har industrilandene et folkerettslig estatningsansvar?
Men utover dette er jo det interessante spørsmålet om industrilandene, som ho-

vedårsak til klimaproblemene, har et helt generelt ansvar etter folkeretten for å avbøte 
og eventuelt erstatte de skadene som klimaendringene vil kunne påføre fattige land. I 
det internasjonale ordskiftet fremmes slik krav med styrke fra enkelte utviklingsland.

Det gjelder i folkeretten et generelt forbud mot å påføre andre stater skade. En 
regel om at virksomheten i en stat ikke skal skade miljøet i andre stater eller i om-
råder utenfor nasjonal jurisdiksjon er uttrykt i mange internasjonale erklæringer og 
finnes også i operative artikler i miljøkonvensjoner. Den er også slått fast i fortalen 
til Klimakonvensjonen, og anses vel av de fleste folkerettsjurister som folkerettslige 
sedvanerett. 

Men selv om denne regelen teoretisk sett kan gi grunnlag for krav, eventuelt er-
statningskrav, fra utviklingsland som rammes av klimaeffekt – vil oppgaven med å 
sikre gjennomslag for den i form av praktiske resultater være svært vanskelig. Re-
gelen er uklar og vel egentlig utdatert i forhold til dagens former for internasjonale 
miljøproblemer. Den sikter mot grenseoverskridende miljøproblemer som skjer ved 
at et forurensende utslipp i ett land går over grensen og skader miljøet i nabolandet. 
Den passer åpenbart ikke på klimaproblemet med sine komplekse og globale årsa-
ker og virkninger.  

Mange prognoser spår at millioner av mennesker vil miste sitt næringsgrunn-
lag og vil måtte flytte fra sine hjem. Vi kan få forsterket et allerede enormt pro-
blem med både internt fordrevne og flyktninger ovr landegrensene. Det er et reelt 
scenario at presset vil øke sterkt mot oss her i de nordlige områdene, vi som ellers 
trolig vil merke klimaendringene minst: ”… one day we’ll come walking into 
your homes with our wet feet”! Spørsmålet er hva som kan skje i løpet av dette 
århundret. 
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”Klimaflyktninger” er et aktuelt begrep. Men det finnes ikke i dag et internasjo-
nalt regelverk om beskyttelse av mennesker som må forlate sine hjem fordi miljøet 
forandrer seg, eller staters forpliktelser overfor slike. Internasjonale flyktningkon-
vensjoner dekker ikke dette. Vi kan kanskje få noe hjelp av de alminnelige menne-
skerettighetene. Og også på menneskerettighetsfeltet er klimaeffekten høyst relevant. 
Inuittene i Nord-Canada har jo allerede forsøkt seg med en sak mot USA for Den 
Interamerikanske menneskerettskommisjon. Og ett av de første vedtakene i FNs nye 
Råd for menneskerettigheter var å gjennomføre nettopp en analyse av forholdet mel-
lom klimaendringer og menneskerettigheter. Mye arbeid venter her, kanskje må det 
utarbeides nye konvensjoner. 

Og dette går jo også klart over i spørsmål om konflikter,	kriger	og	dermed	global	
sikkerhet. Hva skjer når kampen om stadig knappere vannressurser i Afrika og Asia 
skjerpes. Situasjonen i Darfur i Sudan, beskrevet som folkemord og med millioner av 
mennesker på flukt, sies å ha sin rot i klimaendringer fordi langvarig tørke har utar-
met landbruksområder og dermed skjerpet motsetningene mellom folkegruppene. 
FNs sikkerhetsråd drøftet i fjor vår for første gang klimaspørsmålet som en trussel 
mot fred og sikkerhet.

Avslutning
Som denne min oversikt viser, er klimaeffektens rettslige aspekter mangfoldige. 
Nye rettsområder og rettsspørsmål trer fram. Nye perspektiver skaper dynamikk i 
etablerte fag, og de er tverrfaglige: En ny faggruppe i klimarett ved Universitetet i 
Sydney, Australia presenterer seg som ”…the intersections between climate change 
and Administrative Law, Contract Law, Company Law, Criminal Law, Energy Law, 
Environmental Law, Indigenous Law, International Law, Migration Law, Property 
Law, Public Health Law, Taxation Law, Tort Law, and Trade Law.”	Flere kunne vært 
føyd til. 

Vi kan naturligvis diskutere lenge om det er fruktbart å utvikle klimarett som egen 
disiplin, eller heller i hovedsak integrere klimaperspektivet i de forskjellige fag. Den 
diskusjonen er godt kjent fra miljøretten fra før.

Vi ser i den ene enden av skalaen nære, praktiske juridiske problemstillinger. I 
den andre grunnleggende spørsmål om hvordan vi gjennom retten bedre kan ivareta 
– langsiktig - hensynet til alt naturlig liv på jorden og til våre etterkommeres velferd, 
kort sagt alt som ligger i målet om en bærekraftig utvikling. Og vi ser at klimaef-
fekten kanskje mer enn noe utfordrer selve suverenitetsdogmet i folkeretten – den 
enkelte stats suverene rett til å bestemme sin egen miljøpolitikk. Det utfordres av 
det helt reelle behov for globale grenser og global regulering, og for at stater får en 
generell plikt til å bidra til klodens overlevelse. Dette er det helt store perspektiv. Og 
både i nasjonal og internasjonal rett er spørsmålet om systemet har evnen til å reagere 
hurtig nok på behovet for forandringer.

Jeg har lyst til å avslutte dette foredraget med å sitere den norske forfatteren Jo-
stein Gaarder, en mann med et sterkt miljøengasjement, som nylig skrev følgende: 
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”Spørsmålet ved begynnelsen av det tredje årtusen blir hvor lenge vi kan snakke 
om ”rettigheter” uten samtidig å fokusere på den enkelte stats og den enkelte borgers 
forpliktelser. Kanskje trenger vi en ny universell erklæring. Tiden er moden for en 
Universal	Declaration	of	Human	Obligations.” Og han skriver videre: ”Det tok noen 
milliarder år å skape oss. Det tar faktisk noen milliarder år å skape et menneske! Men 
vil vi overleve det tredje årtusen? Det velger vi å tro på. Det må vi velge å satse på. 
Men det skjer ikke av seg selv.”

Vi befinner oss i København. Om litt over ett år - i november (?) 2009 - blir dette 
møtestedet for alle verdens nasjoner for å forhandle fram en ny internasjonal avtale 
som skal avløse Kyotoprotokollen etter 2012. Det som skjer der, vil bestemme mye 
av den videre utviklingen – også rettsutviklingen. Eller heller hva som skjer i pro-
sessen fram mot det møtet – det som internasjonalt bare omtales som ”the	road	to	
Copenhagen”. Kjære danske kolleger: Vi setter alle vår lit til at dere lykkes.

Professor, dr.jur. Peter Pagh, Danmark:
Jeg har et spørgsmål. EU’s kvotedirektiv, som regulerer den direkte handel med kvo-
ter. Det gælder også i Norge, så vidt jeg har forstået. Kvotedirektivet bygger på, at EU 
har en total cap. Det er nemlig det, der er pointen. Hvordan kan man handle i cappen 
og være uden for cappen?

Foredragsholder: professor, dr.juris Hans Chr. Bugge, Norge:
Ja, vi er utenfor EUs cap, men det er ikke noe problem i forhold til dette. Vi setter 
vår egen ”cap” i vår nasjonale plan, og den kommer så i tillegg til den europeiske. 
Men per i dag er saken den, som jeg nevnte, at vårt opplegg ikke er blitt godkjent av 
EFTAs overvåkingsorgan. Dette skyldes at systemet la opp til forskjellsbehandling 
mellom grupper av virksomheter på en måte som ble ansett som diskriminerende i 
strid med EØS-avtalen. Så derfor er det formelle ikke i orden enda. Jeg vil føye til 
noe jeg ikke ville si i mitt foredrag, at den norske stat har en inntektsside på budsjettet 
gjennom salg av kvoter. For det vi kan gjøre, er å kjøpe billige CDM-kvoter i utvik-
lingsland og selge dem dyrt inn til EU.

Professor, dr.jur. Peter Pagh, Danmark:
Det gør medlemsstaterne jo ikke på den måde, at de alle sammen snyder ved at pum-
pe industriens kvoter op. Kvotevirksomhedernes kvoter er pumpet op, og så opfylder 
man, ved at medlemsstaten selv køber CDM’erne, så det er skatteborgerne, der køber 
CDM’erne i udviklingslandene. Så har vi industrien pumpet op, og de kan så sælge 
til hinanden bortset fra den energitunge industri, som man skærer ned, for hvem skal 
betale den? Det skal de samme borgere betale. Det er en relativt simpel måde. Det er 
sådan, man har bygget konstruktionen op i det store perspektiv. Men inden for EU 
kan det hænge sammen. Men hvis Norge, som er helt uden for, fordi EU er en samlet 
forpligtelse. – De er ikke med, men EU tager dem alligevel samlet, så vidt jeg har 
forstået.



558 Foredrag

Foredragsholder: professor, dr.juris Hans Chr. Bugge, Norge:
Jo, men det er det samme med de østlige EU-land. De er jo heller ikke med i den 
samlete EU-capen – ”boblen”. 

Er det flere spørsmål, gjerne hvis det er uklarheter og noe dere ønsker å få op-
pklart, eller noen som ble  provosert av meg?

Erle Moestue Bugge, Norge: 
Kan du ikke gi oss et konkret eksempel på en kvotehandel. Hva skal jeg betale, hva 
gir jeg av penger, hva får jeg igjen? 

Foredragsholder: professor, dr.juris Hans Chr. Bugge, Norge:
Systemet er vel ikke lagt helt til rette for privat handel ennå, i alle fall ikek i Norge. 
Men i prinsippet skal du kunne gå inn på kvotebørsen NordPool og si du vil kjøpe et 
visst antall kvoter. Du kan for eksempel gjøre deg selv karbonnøytral. Dette vil jeg 
nevne for de som ikke er klar over det, og som også viser hvordan vi er på vei mot et 
system hvor den enkelte på en måte får sin egen kvote. Det er fullt mulig nå for hver 
enkelt av oss å gjøre oss personlig karbonnøytrale ved å kjøpe kvoter som tilsvarer 
det vi finner ut at vi slipper ut. Man kan gå inn på nettet og finne ut hvor mye omtrent 
slipper man ut - for de fleste av oss her dreier det seg om ca. 10 tonn i året eller noe 
i den størrelsesorden. Og så kan man kjøpe kvoter og beholde dem, og dermed kan 
man da fortsette å slippe ut med god samvittighet. Man kan også velge å selge dem 
igjen. De som er kjøpere, og de som er selgere, møtes på denne børsen på samme 
måte som man kjøper og selger aksjer eller obligasjoner, verdipapirer osv.

Lovrådet Johan Bernhard Hjort, Norge:
La meg først takke foredragsholderen for et interessant foredrag. Det ble nevnt at 
økonomene som faggruppe vel har funnet sitt kall i denne løsningen med kvotehan-
del, altså handel med utslippstillatelser i form av kvoter, samtidig som enkelte oppo-
nenter har vært kritiske og kanskje er skepsisen økende. Foredragsholoderen nevnte 
det ikke, men vi hører jo at også skepsisen også øker i hjemlandet for mange av disse 
ideene, nemlig i USA. Så langt økonomene. Kan foredragsholderen kommentere 
hvorledes juristene bør se for seg utfordringene her med hensyn til klimakvotehande-
len? Er det slik at vi jurister ser matnytten i dette, eller bør vi rope ut slik som vi har 
hørt om i andre sammenhenger på dette juristmøtet, for eksempel i debatten om straff 
og samfunnets ofte overdrevne forventninger om straffens virkning. Bør juristene gi 
et råd her om den rettsutviklingen som vokser ut av dette fenomenet utslippshandel, 
og det råd vi bør gi – er det kjør i vei, eller er det vis varsomhet?

Foredragsholder: professor, dr.juris Hans Chr. Bugge, Norge:
Ja det er et vanskelig spørsmål, og det er mange sider av dette. Det er et faktum at 
mange miljørettsjurister har vært skeptisk til dette. Det skyldes flere forhold. For det 
første har tildelingen av kvoter vært en problemstilling som man kan si utfordrer ju-
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ridisk tankegang fordi dette i flere land har vært et veldig lukket system. Det har ikke 
vært transparent som det heter, det har vært forskjellsbehandling mellom grupper osv. 
Det er det man nå ser komme opp i en del saker. I Norge er jo det norske systemet 
ikke bare utfordret av EFTA, men også av norske bedrifter. Det er den ene siden. Så 
gjelder det systemet med at man kan kjøpe kvoter ute og selge dem videre. Dette har 
jo vært mye fremme i norske media, og nærmere bestemt at ”miljøintegriteten” i sy-
stemet, altså miljøeffekten, ikke er god nok. Den er ikke verifisert, og dette illustreres 
jo av det store eksempelet i Norge  bare for å illustrere hvordan man er inne i en ”grå-
sone” her. Det store prosjektet som Norge har gått inn i nå i håp om å få kvoter slik 
at vi fortsatt kan slippe ut så mye som vi gjør, er et vannkraftverk i Kina. Det vann-
kraftverket er bygget allerede. Det ble bygget tidligere, og så er jo spørsmålet om det 
grunnvilkåret som ligger i bunnen av dette systemet, er oppfylt. Realiseres prosjektet 
på grunn av de pengene som kommer inn fra Norge? Den såkalte ”addisjonalitet” 
og kravet om miljøintegritet er jo meget frynset i denne saken. Jurister arbeider for 
å presisere og opprettholde det kravet. Men hvorvidt man helt generelt skal være for 
eller i mot kvotehandel, synes jeg det er vanskelig å svare på. 

En grunn til at mange amerikanske økonomer er i mot dette, er at de mener at 
virkningene blir for usikre. Rammebetingelsene for industrien som skal være avhen-
gig av å kjøpe kvoter, er for usikre. Det er mye bedre med avgift, sier de, da vet de 
hva de har å holde seg til. Prisen på kvoter går jo opp og ned. Den har variert mellom 
30 EURO og nærmest ingenting i de årene som har gått, og det er en av grunnene til 
at de mener at dette ikke er et godt virkemiddel, og at det ikke  nødvendigvis sikrer 
kostnadseffektivitet. Men her kan det sies mye. 

Det ser ikke ut til at det er flere som blir inspirert til å si noe, så da tror jeg vi sier 
takk for sesjonen og lykke til videre.


