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HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2019: 22 FRA STATUSSYMBOL TIL 

ALLEMANNSEIE – NORSK LUFTFART I FORANDRING 
 

Naturvernforbundet viser til høring av NOU 2019: 22 og avgir herved en uttalelse til den 

miljørelaterte delen av den. 

 

Innledning og generelle betraktninger 

Naturvernforbundet setter pris på at det er gjennomført en NOU som drøfter luftfart og miljø. 

Den bringer i hovedsak en god faktabeskrivelse, men det er beklagelig at utredningen ikke 

drøfter arealrelaterte miljøkonsekvenser, som naturinngrep og nedbygging av matjord. 

 

Vi vil imidlertid understreke at det er den totale miljøbelastningen som er viktig. Det hjelper 

lite med reduserte utslipp per passasjerkilometer når dette ikke bidrar til vesentlige 

utslippsreduksjoner – noe som har vært tilfelle helt fram til 2019. Den sterke trafikkveksten 

har spist opp effekten av de teknologiske forbedringene. Flytrafikken fra Norge til utlandet har 

i dag mer enn dobbelt så høye CO2-utslipp enn tidlig på 2000-tallet,1 tross betydelige 

teknologiske framskritt. 

 

Sammen med andre miljøutfordringer som støy og arealinngrep – og de store begrensningene 

i tilgangen til bærekraftig og klimavennlig biodrivstoff - tilsier dette at trafikkomfanget er en 

svært viktig indikator på miljø- og klimafotavtrykket til luftfarten. Tiltak som begrenser trafikk, 

er fra et miljøståsted det mest robuste og bærekraftige. Norsk luftfartspolitikk må ta 

utgangspunkt i og sikre at også luftfarten, både innlands og til utlandet, kutter sine utslipp i 

egen sektor forholdsvis like mye som vi må kutte våre nasjonale utslipp for å innfri maksimalt 

1,5 graders temperaturstigning. For å unngå overskridelser av vårt gjenværende 

karbonbudsjett trengs det store utslippsreduksjoner raskt. Målet for luftfartssektoren bør ikke 

være svakere enn målet for ikke-kvotepliktig sektor, nemlig en reduksjon i klimagassutslipp på 

50–55 prosent innen 2030, sett i forhold til 1990-nivå. 

 

Nedgangen i flytrafikken som følge av koronapandemien har resultert i ulike støtteordninger 

for bransjen, som lån, avgiftsbortfall og økt statlig kjøp av flyruter. Vi ser tegn på at bransjen 

nedskaler aktiviteten også på mellomlang sikt, i påvente av en mer normalisert verden. 

Naturvernforbundet vil sterkt oppfordre myndighetene til å stille strenge miljøkrav til alle 

støtteordninger som ytes, og at det gis et tydelig signal om at luftfarten ikke kan vokse tilbake 

til gamle høyder – av hensyn til klima og annen miljøbelastning. Virkemiddelapparatet må 

tilpasses dette. Et slikt tydelig signal vil skape større forutsigbarhet for bransjen og dens 

arbeidstakere og vil gjøre det lettere å oppnå nødvendig grønn omstilling. Mulighetene for å 

nedskalere luftfarten nå burde være enklere enn tidligere, siden mange har måttet bruke 

digitale kommunikasjonsverktøy som erstatning for fysiske møter og seminarer. 

 

Et viktig ledd i arbeidet med å gjøre luftfarten mer bærekraftig og i tråd med 1,5-gradersmålet 

må være å gi Avinor et nytt mandat. Avinor er i dag, gjennom egne mål og virkemidler, en 

aktør som jobber for trafikkvekst. Vinmonopolet kan være et forbilde, som et offentlig eid 

selskap som skal gi innbyggerne et godt servicetilbud, samtidig som omsetningsvolumet 

begrenses. Avinors støtteordninger for trafikkvekst og nye ruter må naturligvis avskaffes, og 

det blir feil at selskapet planlegger å utvide lufthavnene for å møte en trafikkvekst. 

 
1 Basert på tall fra energibalansen i Statistisk sentralbyrås statistikkbank: 
https://www.ssb.no/statbank/table/11561/ 

https://www.ssb.no/statbank/table/11561/
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Miljøutfordringene fra luftfarten 

NOU-en beskriver klimakonsekvensene fra luftfarten på en dekkende måte. Utslipp for både 

innenlandstrafikken og fly til utlandet omtales, og utredningen peker også på klimaeffektene 

fra flygning i høyere luftlag, en effekt som kommer i tillegg til virkningen fra utslipp av CO2. 

Det er imidlertid verd å peke på at nordmenns klimafotavtrykk fra flyreiser kan være høyere 

enn det som framkommer i NOU-en, da en god del reiser tas med bytte underveis, med fly 

som ikke berører norsk område og dermed ikke inkluderes i statistikken over drivstofftanking i 

Norge. Også flybevegelser til Norge er ikke med i sistnevnte statistikk. 

 

Vi mener det også er et poeng å få fram at det er en liten del av verdens befolkning som flyr 

svært mye. Ulike tall verserer, men mye tyder på at majoriteten av verdens befolkning aldri 

har vært om bord i et fly. Norge er et land med svært mye flytrafikk per innbygger. Vi mener 

at dette må tilsi at Norge må ta et særlig stort ansvar, både for å kutte egne utslipp – og for å 

lede an i det internasjonale arbeidet. 

 

Det er også bra at utredningen beskriver støyproblematikken, som ikke er ubetydelig, samt 

utslipp til luft og vann. Vannforurensing fra flyplassene har vært et betydelig problem lokalt, 

der det fortsatt gjenstår mye arbeid for å rydde opp. 

 

Vi stusser på at NOU-en ikke drøfter arealinngrep fra luftfartsinfrastruktur. Avinor har flere 

planer om flyplassutbygginger som kan være svært konfliktfulle også på dette området. Ny 

storflyplass i Lofoten er et tydelig eksempel her. Planene innebærer at det skal beslaglegges 

dyrka mark, myr og internasjonalt viktig våtmark. Nedbygging av myr vil gi store 

klimagassutslipp og gå ut over naturens mangfold, våtmarkene er svært viktige for fuglelivet, 

og matjorda er en nødvendig ressurs for framtida. Også den planlagte storflyplassen ved Mo i 

Rana vil gi betydelige arealinngrep. Det gjelder naturligvis også en tredje rullebane på 

Gardermoen, som vil berøre både verdifullt landskap og matjord og forsterke et betydelig 

inngrep i lokalsamfunnet. Økt trafikk som følge av en tredje rullebane vil også skape mer lokal 

veitrafikk med tilhørende miljøutfordringer og kreve økt kollektivtransportkapasitet i en region 

som fra før av har mangel på dette. 

 

Vi vil kort nevne figurene på side 84 og 85, som sammenlikner klimaeffekten av å reise med 

fly, tog og bil på noen utvalgte strekninger. Utredningen er ikke tydelig på forutsetningene 

som ligger til grunn. En vanlig feil har vært å bruke gjennomsnittlig setebelegg for tog, noe 

som også var tilfelle i NSBs miljøkalkulator, som er blitt brukt som kilde i enkelte 

sammenlikninger. Setebelegget varierer mye for alle transportmidler, avhengig av blant annet 

reiselengde. For lokaltog i Oslo-området var gjennomsnittsbelegget i 2019 på 22 prosent. For 

langdistansetog Oslo–Trondheim, Oslo–Bergen og Trondheim–Bodø på henholdsvis 77 prosent, 

64 prosent og 51 prosent. Snittet for togtrafikken i Norge var i 2019 på 31 prosent.2 For 

togreiser på strekninger der fly er et alternativ, blir bruk av gjennomsnittsbelegget svært 

misvisende når energiforbruket skal fordeles på antall passasjerer eller passasjerkilometer. 

 

Miljøtiltak i luftfarten 

Som nevnt innledningsvis er redusert flytrafikk det viktigste miljøtiltaket i luftfarten, et tiltak 

som slår positivt ut på alle miljøindikatorene. 

 

Et viktig tiltak som kan redusere flytrafikken, er økt bruk av digitale kommunikasjonsverktøy 

for å avholde blant annet møter og seminarer. Store deler av arbeidslivet har tatt dette i bruk i 

stor skala som følge av koronapandemien. Potensialet for økt permanent bruk av slike verktøy 

i forhold til hva som har vært vanlig tidligere, burde være stort. I mange analyser av 

samferdselstiltak er reisetidsforkortelser et element som bidrar til økt samfunnsnytte. 

Gevinsten av å oppnå sine samhandlingsbehov uten å måtte reise i det hele tatt – gjennom 

digitale kommunikasjon – må derfor være meget stor, siden tidsbesparelsen er på nær 

100 prosent. Mer digital kommunikasjons som erstatning for fysisk reising bør derfor være et 

 
2 Tall for passasjerkilometer og setekilometer er tatt fra jernbanetransportstatistikken i Statistisk 
sentralbyrås statistikkbank: https://www.ssb.no/statbank/table/10484/ 

https://www.ssb.no/statbank/table/10484/
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svært samfunnsnyttig tiltak med stor positiv miljøeffekt. Vi ser også potensialer for økt bruk av 

tog og buss som erstatning for en del flyreiser og å satse mer på kortreiste framfor langreiste 

ferier, med mindre behov for flyreiser. 

 

Alternative drivstoff kan redusere sektorens klimagassutslipp, men gevinsten er usikker. 

Biodrivstoff er en knapp ressurs. Hele verden må kutte sine utslipp raskt og mye, i alle 

sektorer. Mengden bærekraftig og klimavennlig biodrivstoff vil neppe kunne dekke mer enn en 

brøkdel av behovet globalt, og da er det høyst usikkert om det gir noen gevinst å bruke 

bioressursene i luftfarten kontra i andre sektorer. Allokering av knappe bioressurser må gjøres 

med tanke på å oppnå størst miljøgevinst globalt. Og det er viktig at høsting av bioressurser 

ikke skaper nye klima- og andre miljøutfordringer. Hensynet til naturmangfold og 

karbonlagring i skog står her sentralt. Også bruk av syntetisk drivstoff produsert av elektrisitet 

og CO2 (såkalt e-fuel) har en usikker klimaeffekt. Kraftbehovet vil være stort, noe som kan 

redusere mulighetene for klimagassreduksjoner i andre sektorer eller bidra til ytterligere tap av 

naturmangfold som følge av kraftproduksjon. Og om CO2-kilden er gass som alternativt kunne 

vært gjenstand for stabil lagring, vil klimaeffekten kunne være null. 

 

Direkte elektrifisering kan ha et potensial for reduksjon av utslipp på lengre sikt. Svært mye er 

usikkert, men det er sannsynlig at helelektriske fly kan bli aktuelt på kortbanenettet om noen 

år. Widerøes innenrikstrafikk sto i 2019 for om lag 5 prosent av drivstoffsalget til luftfarten i 

Norge.3 Utbygging av nye flyplasser for store jetfly, som ny storflyplass ved Mo i Rana og ny 

storflyplass ved Leknes, kan undergrave arbeidet med og potensialet for elektrifisering av 

luftfarten i Norge. Helelektrifisering av store fly for lengre distanser anser vi som svært 

usikkert. 

 

Aktuelle virkemidler 

De statlige avgiftene på luftfarten må ses i lys av at det på utenlandsflygninger ikke er CO2-

avgift eller merverdiavgift, samtidig som bransjen og passasjerene nyter godt av en taxfree-

ordning som det er vanskelig å finne noen god faglig begrunnelse for. Flygninger ut av EU/EØS 

er også unntatt fra EUs kvotesystem. Videre har Avinor flere støtteordninger som skal 

stimulere trafikkvekst, som oppstarts- og markedsføringstilskudd og en bonusordning for 

trafikkvekst. 

 

Vi ser klare tendenser til at manglende prising av miljøskader fra luftfarten har bidratt til 

kunstig lave priser og dermed et overkonsum. Priselastisiteten i ferie- og fritidstrafikken må 

kunne sies å være forholdsvis høy.4 Det betyr at økt pris vil slå ut i redusert trafikk. 

 

For å løse både klima-, støy, forurensings- og arealutfordringene vil virkemidler som reduserer 

flytrafikken, være viktige. Flypassasjeravgift, som både Norge og flere land har tatt i bruk, er 

et slikt virkemiddel. Det samme er bortfall av dagens taxfree-ordning (i kombinasjon med 

reduserte innførselskvoter) og avvikling av Avinors støtteordninger. 

 

Et effektivt virkemiddel som primært retter som mot CO2-utslipp, men som med stor 

sannsynlighet også vil slå positivt ut på andre miljøutfordringer, er økt pris på utslipp av CO2 

og andre klimagasser. Det er heldigvis en utbredt erkjennelse, også i EU, at det internasjonale 

arbeidet gjennom ICAO for å innføre klimavirkemidler, også kalt CORSIA, ikke er tilstrekkelig. 

CORSIA vil ikke løse luftfartens klimautfordringer, og det blir viktig å unngå at samarbeidet om 

CORSIA hindrer land og regioner til å bruke ytterligere klimavirkemidler overfor luftfarten. 

 
3 Estimert på bakgrunn av utslippstall mottatt av Terje Skram i Widerøe samt tall i Statistisk sentralbyrås 
utslipps- og energiregnskap. 
4 Ifølge svar fra daværende finansminister Siv Jensen på spørsmål fra stortingsrepresentant Geir 
Pollestad 2. mars 2016 er den direkte priselastisiteten på flyreiser på mellom -0,6 og -1,5: 
http://shorturl.at/ruGIZ 
Det betyr at når prisen øker med 1 prosent, vil etterspørselen reduseres med mellom 0,6 og 1,5 prosent. 
Vi antar at ferie- og fritidstrafikken ligger i øverste delen av intervallet. 

http://shorturl.at/ruGIZ
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Norges CO2-avgift på innenlandstrafikken er viktig. EU jobber for å innføre avgift på drivstoff i 

EU-området. For å få fortgang i dette arbeidet bør Norge gå sammen med sine naboland og 

innføre en nordisk CO2-avgift, basert på bilaterale avtaler. Dette skal være juridisk mulig.5 Når 

noen land går i front, blir det lettere for EU å følge etter. Vi vil understreke at økte avgifter på 

flygninger eller CO2 kan kompenseres gjennom økt bruk av offentlig kjøp av flyruter. Det betyr 

at flytilbudet og billettprisene kan opprettholdes gjennom offentlige tilskudd, der 

myndighetene mener at det er riktig, for eksempel av distriktshensyn. 

 

Et spørsmål vi vil stille, er om økt bruk av alternative drivstoff reflekteres i trafikkprognosene. 

Luftfartsbransjen har lenge påpekt at alternative drivstoff vil bidra til reduserte utslipp. 

Samtidig har Avinor tatt til orde for at lufthavner må bygges ut fordi det forventes i 

trafikkvekst. Alternative flytende drivstoff vil med stor sannsynlighet bli dyrere enn 

konvensjonelt fossilt drivstoff. Vi har forstått det slik at økt drivstoffpris som følge av økt bruk 

av alternative drivstoff ikke ligger inne i prognosene. Dette kan følgelig resultere i at 

prognosene overestimerer forventingene om trafikkvekst. 

 

Avinors rolle 

Avinor har i dag en egeninteresse i at flytrafikken vokser, da dette gir økte inntekter til 

selskapet. Avinor har derfor mål om trafikkvekst og virkemidler som bidrar til dette. Vi mener 

derfor at Avinor trenger et nytt mandat, som tydeliggjør at selskapet ikke skal jobbe for økt 

trafikk, men for et godt servicetilbud, på miljøets premisser. Vinmonopolet kan her være et 

godt eksempel på et offentlig eid selskap som skal gi innbyggerne et godt servicetilbud, 

samtidig som omsetningsvolumet begrenses. 

 

Vi har ennå ikke mottatt signaler om at Avinor ønsker å droppe utbygging av tredje rullebane 

eller andre kapasitetsutvidelser. Naturvernforbundet mener det er grunnleggende feil å øke 

lufthavnkapasiteten når nødvendigheten av raske og store utslippskutt vanskelig kan tillate en 

fortsatt trafikkvekst. Bygging av en tredje rullebane vil videre gi betydelige lokale og regionale 

miljøpåkjenninger i form av mer støy, inngrep i natur og matjord – både direkte som følge av 

ny rullebane og indirekte på grunn av andre etableringer – og som resultat av mer trafikk på 

bakken. Vi vil også understreke at risikoen for feilinvesteringer øker med økende behov for 

kutt i klimagassutslipp og økende klimabevissthet i befolkningen – og at risikoen forsterkes av 

koronapandemien, blant annet gjennom mer bruk av digitale kommunikasjonsverktøy. Videre 

frykter vi at store investeringer som først er gjennomført, kan legge føringer for 

luftfartspolitikken og bidra til lavere politisk vilje å innføre virkemidler som begrenser 

luftfartens miljøbelastning. 

 

Et mulig gjennombrudd for små, helelektriske fly for bruk på kortere distanser kan endre 

behovet for luftfartsinfrastruktur og svekke betydningen av storflyplassene. Mye er usikkert. 

 

Vi finner det svært betenkelig at investeringer i luftfartssektoren som ikke innebærer 

bevilgninger over statsbudsjettet, ikke omfattes av statens prosjektmodells krav om at det i 

forkant av større statlige investeringer må utarbeides en konseptvalgutredning i en 

involverende prosess med ekstern kvalitetssikring. Dette krever utredning av alternative 

konsept sett i lys av samfunnets behov og krav, noe som mangler for en tredje rullebane på 

Gardermoen. Det er beklagelig at NOU-en ikke drøfter dette nærmere. Behovet er ikke blitt 

mindre ettersom usikkerheten har økt. 

 

Korte kommentar til utvalgets miljørelaterte anbefalinger 

Av utvalgets anbefalinger er det mange vi støtter. Vi vil framheve at vi finner det positivt at 

utvalget ønsker at det utredes virkemidler som påvirker omfanget av flyreiser, og at utvalget 

vil avvikle Avinors ordninger som belønner flyselskap for trafikkvekst og ved etablering av nye 

flyruter. 

 

 
5 Artikkel om temaet på nettsidene til Transport and Environment: http://shorturl.at/bxAWX 

http://shorturl.at/bxAWX
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Utvalgets anbefalinger om virkemidler som kan fremme produksjon av bærekraftig 

biodrivstoff, må ses i lys av begrensningene i ressurstilgangen, for å unngå at knappe 

ressurser flyttes fra én sektor til en annen, uten at det gir en reell klimagevinst – og for å 

hindre at det høstes ressurser som gir økte klimagassutslipp eller ødeleggelser av 

naturmangfold. Vi savner en helhetlig plan for høsting og bruk av bioressurser, som sikrer 

størst positiv effekt på natur og klima. 

 

Vi støtter ikke utvalgets konklusjon om at muligheten for å bygge en tredje rullebane ikke bør 

avskrives. Vi ser nå flere usikkerhetsfaktorer enn før rundt behovet for en tredje rullebane. 

Uansett kan vi ikke se at teknologiske framskritt innen drivstoff og flyteknologi vil gi raske nok 

gevinster til at en fortsatt vekst i trafikken kan være miljømessig forsvarlig. Videre planlegging 

av en tredje rullebane og andre kapasitetsutvidelser av lufthavnene må stanses. 

 

Primært er vi enige med utvalgets flertall, som mener at flypassasjeravgiften bør erstattes 

med en mer treffsikker miljøavgift. En CO2-avgift for flygninger mellom nordiske land kan være 

en god start og bane vei for at EU innfører noe liknende. I påvente av virkningsfulle CO2-

avgifter på tvers av landegrensene bør flypassasjeravgiften forsterkes samt differensieres 

ytterligere, som kompensasjon for manglende CO2-avgift, merverdiavgift og kvoteplikt. Det 

betyr at avgiften bør økes betydelig for lengre reiser. Vi mener det er gode grunner som taler 

for at avgiften kan differensieres også internt i EU/EØS, med en lavere sats for flygninger som 

omfattes av CO2-avgift. 

 

Vi støtter utvalgets medlemmer Bråthen, Leiren, Steen, Steinland og Quale, som foreslår at 

taxfree-ordningen avvikles. 

 

Utvalget drøfter ikke statens prosjektmodells krav om at det i forkant av større statlige 

investeringer må gjennomføres en konseptvalgutredning i en involverende prosess med 

ekstern kvalitetssikring. Vi mener at dette må gjelde også for Avinor, uavhengig av om 

investeringene kommer direkte over statsbudsjettet eller finansieres gjennom andre offentlig 

regulerte ordninger. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 
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