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DEBATT 
 
NY KLIMALOV I 2015 
 
 
I mai i år ble Grunnloven §110b (miljøparagrafen) 
endret til en forsterket §112: «Enhver har rett til et 
miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares. 
 

Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 
langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar 
denne rett også for etterslekten. 
 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets 
tilstand og om virkningene av planlagte og 
iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta 
den rett de har etter foregående ledd. 
 

Ifølge beate Sjåfjell, professor dr. juris, ved Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, betyr 
grunnlovsendringen at spørsmålet om «hvorvidt 
Grunnlovens klima- og miljøb e s t emme l s e me 
d fø r e r e n aktivitetsplikt for staten er over. » Hun 
skriver, sitat: «det følger nå klart av bestemmelsen 
(Grunnloven §112) at staten skal iverksette tiltak 
for å sikre vår og framtidige generasjoners rett til et 
levelig klima og miljø». Hun fastslår at: 
«Grunnloven § 112 oppstiller en resultatforpliktelse 
for staten: den skal gjøre alt i sin makt, alt som er 
nødvendig, med alle midler den rår over, for å sikre vår rett til et levelig klima og miljø». Med 
utgangspunkt i den nye grunnlovsparagrafen, har staten forpliktet seg til å gjøre aktive tiltak for å 
redusere sine CO2 utslipp. 
 

I sin nyttårstale sa Erna Solberg at mye tyder på at oljeaktiviteten har passert toppen. Hun snakket ikke 
lenger om hvordan vi skal få ny vekst i oljenæringen, men fastslo at det nå var viktig å investere i nye 
arbeidsplasser og ny teknologi. Hun sa at det er nødvendig med en historisk satsing på forskning og at 
Norge må rustes for framtida. 
 

Jeg tolker det som at Solberg har skjønt at hovedsatsing på fossil energi og en videre satsing på vekst 
og utvikling innenfor oljeindustrien er i ferd med å bli et tilbakelagt stadium. 
 

Politikerne, med statsministeren i spissen, erkjenner at vi må gjennom en storstilt omstilling hvis vi ikke 
skal gå med ryggen inn i framtida. 
 

Klimautslippene må komme ned på et nivå som vi og framtidige generasjoner kan leve med, CO2 
utslippene må reduseres til minimum 2-gradersmålet. Politikerne stiller ikke lenger spørsmål ved 
menneskeskapte klimaendringer. 
 

I sin nyttårstale sa Erna Solberg videre at vi alle kan alle gjøre en forandring. 
 

Det er riktig og en viktig påminnelse. Vi kan alle redusere vårt karbonfotavtrykk i hverdagen og bidra til 
å sikre våre barn og barnebarn et levelig klima og miljø. Vi kan melde oss inn i en miljøorganisasjon, vi 
kan ha kjøttfrie dager, sykle mer og reise mer kollektivt, for å nevne noe. Men det er den til enhver tid 
sittende regjering og Stortinget, som har et overordnet ansvar og mulighet og plikt til å gjøre «alt som 
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står i deres makt», nasjonalt og internasjonalt, for at også kommende slekter skal ha rett til et miljø som 
sikrer helsen og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. (Grunnloven §112). 
 

Allerede i år har regjeringen anledning til å iverksette viktige forpliktende tiltak. Forslag til klimalov er nå 
ute på høring. Regjeringen kan dermed sørge for at vi får en lov som bidrar til at all politikk må 
kvalitetssikres opp mot klimaforurensning. 
 

Loven må sikre at staten, kommuner og fylkeskommuner blir forpliktet til å påse at politiske vedtak og 
politiske tiltak ikke iverksettes uten at miljøperspektivet er ivaretatt. Et første, men ualminnelig viktig 
skritt fra ord til handling. 
 

Bildetekst: Klimautslippene må komme ned på et nivå som vi og framtidige generasjoner kan leve med, 
skriver artikkelforfatteren. 
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