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e Strukturforslag (Finansdepartementet) 

Natur og klima inn i utredningsinstruksen 
 
Hva er problemet?  
 
Det finnes flere lover som sier hva som er lov og ikke lov til å gjøre ved inngrep i naturen, og 
som ellers legger begrensinger på hvor mye vi kan forurense. Det er imidlertid svært mange 
tiltak som har en form for innvirkning på naturen eller klimaet, gjerne indirekte, men som ikke 
vurderes eller beskrives i statlige utredninger. Videre er det i dag ingen krav til å vurdere natur- 
eller klimarisikoen ved tiltak, det vil si hvordan fysiske endringer i naturen eller klimaet, eller 
politikk, teknologi eller markedsendringer knyttet til å bremse klimaendringene eller for å ivareta 
natur, vil påvirke tiltakenes konsekvenser. Beslutningstakerne mangler derfor et tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag for å fatte gode vedtak. Dette gjør også at Norge ofte mangler det helhetlige 
miljøperspektivet som man bør ha i alle statlige tiltak for at vi skal kunne nå våre natur- og 
klimamål.  
 
Utredningsinstruksen bestemmer hva som skal vurderes i en utredning av et statlig tiltak. 
Instruksen og dens tilhørende veileder setter rammene for hva en statlig utredning av statlige 
tiltak skal inneholde. Selv om instruksen er særs generell av natur, gir den anvisninger på at det 
skal vurderes konkret i utredningene når noe får innvirkninger på enkeltpersoner, næringsliv, 
kommuner og lignende. Det står også nevnt eksplisitt at for visse temaer skal en utredning 
forelegges eksempelvis kommunal-, nærings- og finansdepartementet.  
 
Instruksen og veilederens anvisninger på når konsekvensene for natur og klima skal vurderes er 
mangelfulle. Natur og klima nevnes ikke noen steder i instruksen. I veilederen står det at dersom 
et tiltak får vesentlig betydning for naturen skal utredningen forelegges KLD, men det er det 
eneste som nevnes konkret om natur- og klimahensyn. De skrankene som er satt for å beskytte 
naturen ellers i lovverket kommer altså ikke til anvendelse om ikke et tiltak direkte har vesentlige 
konsekvenser for naturen. På den måten mister man viktige vurderinger av eksempelvis de 
indirekte konsekvensene for naturen fra et tiltak. Å se bort fra indirekte eller annenhånds effekter 
er til hinder for å kunne drive effektiv forebygging av negative effekter for natur og klima. 
 
Overordnet kan man si at naturtap og klimaendringer er viktig for både privat og offentlig 
virksomhet på to måter som er gjensidig forsterkende: Den ene er i hvilken grad virksomheten 
påvirker natur og klima positivt eller negativt. Den andre er et risikoperspektiv knyttet til 
virksomhetens interesser, som omfatter hvordan klimaendringer og tap av natur får 
konsekvenser for rammevilkårene for virksomheten. Dette kan skje enten gjennom fysiske 
endringer som for eksempel ekstremvær eller tap av pollinerende insekter, eller også i form av 
politiske, teknologiske og markedsmessige endringer som vil påvirke virksomheten, eksempelvis 
forbud mot å drenere myr, nullutslippsløsninger og overgangen til sirkulærøkonomi. 
 
Å håndtere dette risikoperspektivet, i det følgende omtalt som natur- og klimarisiko, handler altså 
om å forstå hvordan rammene for privat og offentlig virksomhet vil bli påvirket av klimaendringer 
og tap av natur, og av klima- og naturmotivert omstilling, og videre, hvordan disse endringene 
representerer både trusler og muligheter. En analyse av naturrisiko kan for eksempel bidra til å 
forstå implikasjonene av overgangen til kretsløpsøkonomi, slik klimarisiko brukes for å forstå 
overgangen til lavutslippssamfunnet. Omtrent som klimautfordringen vil også naturkrisen utløse 



 

2 

 

behov for omstilling. Virksomhet som er dårlig forberedt på en slik omstilling risikerer å bli 
feilslåtte eller verdiløse investeringer eller tiltak. 
 
Energi- og miljøkomiteens behandling av et naturrisikoutvalg har selv fremhevet at tap av natur 
og biologisk mangfold har økonomiske konsekvenser som det kan være nyttig og nødvendig å 
kartlegge. Komiteens flertall uttalte at “en risikovurdering av konsekvenser av tap av natur og 
arter ville kunne være viktig for å konkretisere tiltak og være «føre var».” Det samme store 
flertallet uttalte samtidig at “«naturrisiko» bør integreres i alt arbeid av viktighet for 
naturmangfoldet, for å styrke arbeidet og for at konseptet kan utvikles i tråd med denne 
miljøutfordingens særtrekk”. 
 
Når det gjelder klimarisiko er lignende anbefalinger gitt av det offentlig oppnevnte 
Klimarisikoutvalget, NOU 2018:17. Utvalget anbefaler at “det utarbeides ytterligere veiledning for 
å sikre at klimarisiko faktisk integreres ordentlig i beslutningsgrunnlaget ved viktige offentlige 
investeringsbeslutninger, samt i ledelse og økonomistyring for offentlig virksomhet.” Nærmere 
bestemt anbefaler utvalget “en særskilt temaveileder om hvordan klimarisiko bør integreres i 
samfunnsøkonomiske analyser”. 
 
Hva vil vi oppnå? 
 
WWF vil at natur- og klimahensyn skal være et vurderingstema i alle statlige utredninger av 
statlige tiltak, og at natur- og klimarisiko vurderes spesifikt der det er relevant.  
 
Dette er forslaget vårt  
 
Vi ønsker at utredningsinstruksen og tilhørende veileder skal inneholde krav til vurdering av 
klima- og naturhensyn. Vi foreslår å gjøre følgende endringer i instruks og veileder:  

1. Under “Minimumskravene til utredning” i § 2-1 (2) skal det legges til “klima og natur”, og 
bestemmelsen vil se slik ut (fet skrift nytt forslag):  

a. “Utredningen skal omfatte virkninger for natur og klima, enkeltpersoner, privat og 
offentlig næringsvirksomhet, statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning og 
andre berørte.” 

2. Natur- og klimarisiko blir et eget tema som må vurderes under § 2-2 (3), og 
bestemmelsen vil se slik ut:  

a. Når det skal utredes tiltak som man forventer gir vesentlige nytte- eller 
kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, 
skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende rundskriv for 
samfunnsøkonomiske analyser. I slike analyser skal det være et nullalternativ. 
Når det skal utredes tiltak som kan berøres av fysisk risiko knyttet til 
miljøendringer, eller av omstillingsrisiko knyttet til miljøpolitikk eller teknologiske 
eller markedsmessige endringer, skal det gjennomføres en analyse i samsvar 
med gjeldende rundskriv for natur- og klimarisikoanalyser.  

b. Det følger av dette forslaget at vi også ber om at det utvikles et nytt punkt i 
veilederen i nytt pkt. 2.2.4. om “Når det er krav om en natur- og 
klimarisikoanalyse”. Under dette punktet i veilederen foreslår vi videre at det vises 
til et rundskriv om natur- og klimarisiko som vil være en mal for denne analysen. 
Et slikt rundskriv finnes i dag ikke, og vårt forslag er derfor at det lages et nytt 
rundskriv for natur- og klimarisikoanalyser som det vises til i veilederen.   

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-199s/?all=true#m2
https://www.regjeringen.no/contentassets/c5119502a03145278c33b72d9060fbc9/no/pdfs/nou201820180017000dddpdfs.pdf
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3. (Forutsatt at forslag nr. 2 over ikke gjennomføres) Dersom det ikke utarbeides et eget 
rundskriv for vurdering av natur- og klimarisiko, foreslår vi at natur- og 
klimarisikovurdering legges inn som et krav til vurdering i veilederen under pkt. 2.2.3  

a. “Når det er krav om å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse”. Da må en 
veiledning om hvordan en slik natur- og klimarisikoanalyse skal gjennomføres 
inngå og fremgå av gjeldende “veileder for samfunnsøkonomiske analyser», som 
dermed vil måtte oppdateres med slikt innhold. 

4. Under § 3-2 (2) om “Foreleggelse for berørte departementer” skal klima- og 
miljødepartementet nevnes som et relevant departement. Bestemmelsen vil da se slik ut:   

a. “Tiltak som får vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, skal forelegges 
Finansdepartementet. Tiltak som får vesentlige virkninger for kommunene eller 
fylkeskommunene, skal forelegges Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Tiltak som får vesentlige virkninger for næringslivet, skal forelegges Nærings- og 
fiskeridepartementet. Tiltak som får vesentlige virkninger for miljøet, skal 
forelegges Klima- og miljødepartementet.”  

 
Hvem vil forslaget berøre?  
 
Alle statlige organ, spesielt departementene. Avledet vil forslaget kunne ha betydning for 
leverandører av varer og tjenester for det offentlige, fordi natur- og klimapåvirkningen av et tiltak 
er vurdert og vil kunne påvirke hva staten stiller som krav fra underleverandører. Men vektingen 
av ulike hensyn i anbudsprosesser vil ikke bestemmes av dette forslaget, og avhenger av annet 
lovverk som sier noe om hva som skal vektlegges i anbudsprosesser og lignende.  
 
Prinsipielle spørsmål 
 
Forslaget kan oppfattes som å stride med det tradisjonelle formatet til utredningsinstruksen, som 
vanligvis skal være nøytral når det kommer til spesifikke temaer. Det er en generell instruks som 
forteller hvordan prosessen med en utredning skal skje. Det at man legger inn vurderinger for 
klima- og natur kan oppfattes som å være for spesifikt og for tematisk til at det vil aksepteres av 
lovgiver. Mot en slik innvending taler at instruksen allerede spesifiserer at det skal vurderes 
virkninger for enkeltpersoner, næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Vårt forslag innebærer 
at natur og klima oppfattes som å høre hjemme i samme kategori som disse, og altså ikke bør 
oppfattes som spesifikke tema. Dette kan begrunnes ved at natur og klima er grunnleggende 
forutsetninger for all menneskelig virksomhet, med gjennomgripende betydning for 
enkeltpersoner, næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. 
 
For temaer som i liten grad omhandler miljø, eksempelvis en utredning av barnevernet, kan det 
bli vanskelig å vurdere natur- og klimakonsekvensene. Selv om det fremgår av instruksen at 
klima- og naturhensyn skal vurderes, vil det i de tilfellene hvor det er mindre aktuelt kunne 
fremgå nettopp det. Når man inkluderer vurderingstemaet i instruksen tvinges utrederne til å se 
på hensynet, men sakens natur bestemmer i hvor stor grad, omfang og grundighet hensynet 
skal utredes.  
 
Positive og negative virkninger  
 
De positive virkningene er at forslaget vil bidra til at natur og klima blir integrert i offentlige 
utredninger på en systematisk måte. Forslaget vil også bidra til at alle statlige organer vil måtte 
styrke intern kompetanse på dette feltet, noe som vil sette departementene bedre i stand til å 
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møte miljøutfordringene i årene som kommer, samt bidra til at Norge når sine natur- og klimamål 
ettersom disse krever at alle sektorer tar miljøhensyn. Negative effekter som lar seg forutse i en 
utredning vil kunne forebygges. 
 
En systematisk vurdering av klima- og naturrisiko kan bidra til at tiltakene i seg selv blir effektive 
i lys av klima- og naturutfordringene, og at risikoen knyttet til bruk av offentlige midler blir 
redusert. Dersom forslaget om en egen instruks, veileder eller rundskriv på natur- og klimarisiko 
blir gjennomført vil vi også få en helhetlig definisjon av konseptet. 
 
Når det gjelder naturrisikovurderingene som instruksen med vårt forslag skal inneholde vil de 
negative virkningene av dette bero på hvor godt rundskrivet eller veilederen blir formulert og 
utdypet, og hvor godt de enkelte utredningene tar hensyn til disse. En potensiell negativ effekt 
av dette forslaget er risikoen for at man bruker mer tid på offentlige utredninger også i tilfeller 
hvor natur- og klimapåvirkningen av tiltaket ikke er stort.  
 
Hva behøves for en vellykket gjennomføring?  
 
Forskriftsendring og oppdatering av veileder. Sist veilederen ble oppdatert var i 2018, og før der 
igjen i 2016.  
 
Forslaget vil kreve at de som skal foreta utredninger for staten, enten de sitter i departementene, 
direktoratene eller er eksterne, foretar natur- og klimavurderinger. Dette vil kreve at alle som 
foretar statlige utredninger må ha kompetanse til å vurdere spørsmål om klima- og naturavtrykk.  
I seg selv trenger ikke dette å være et omfattende arbeid, men det må utarbeides veiledere som 
beskriver på hvilken måte ulike tiltak har innvirkning på natur- og klima i stor og liten grad. 
 
Det foreslåtte nye rundskrivet om vurdering av natur- og klimarisiko, som formodentlig bør 
utarbeides av Finansdepartementet, vil eksempelvis kreve et godt stykke arbeid fra dem som 
skal utarbeide det for å definere og presisere risikoanalysene.  


