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Forord 

Et bærekraftig samfunn må kombinere forsvarlig forvaltning av jordens ressurser med 
verdiskaping og fortsatt vekst. I arbeidet med å få dette til vil teknologi utvilsomt spille en 
nøkkelrolle. Ny teknologi kan blant annet fremme produksjon av energi fra fornybare 
energikilder, miljøvennlig transport av personer, varer og tjenester, og resirkulering og 
gjenbruk av avfall. 

Bærekraftig utvikling er imidlertid et fellesgode som i liten grad etterspørres i markedet. 
Manglende etterspørsel er en av mange barrierer mot den ønskede teknologiutviklingen. For 
at teknologi skal bidra til bærekraftig utvikling må derfor barrierene identifiseres og 
overkommes. I dette arbeidet bør offentlige myndigheter spille en sentral rolle. 
Myndighetene har til disposisjon en rekke virkemidler som kan redusere barrierer og 
stimulere utvikling og bruk av teknologi. Dette krever imidlertid en bevisst holdning til 
hvilke virkemidler som finnes og hvordan de best kan brukes.  

Norge har helt siden Brundtland-kommisjonens tid vært ambisiøs når det gjelder 
bærekraftig utvikling. Men gjør norske myndigheter nok for å stimulere til utvikling og bruk 
av ny teknologi som fremmer bærekraftig utvikling? Hva gjøres i EU og hva er mulighetene?  

Teknologirådet har nedsatt en ekspertgruppe som har drøftet disse spørsmålene og gitt 
innspill til en bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Gruppen har hatt 6 møter. I 
tillegg arrangerte Teknologirådet våren 2004 en rundebordshøring om bærekraftig 
nyskapning med en rekke ulike aktører fra næringsliv, forskning og forvaltning. 

Ekspertgruppen har hatt følgende medlemmer: 

Jørund Buen, Point Carbon 
Jørgen Dale, Norske Shell 
Anne Johanne Enger, Statens forurensningstilsyn/Bærum kommune 
Torleif Haugland, ECON senter for økonomisk analyse 
Eli Bleie Munkelien, Det Norske Veritas 
Sigurd Støren, NTNU 
Liv Lunde, Institutt for energiteknikk og Teknologirådet 
Andreas Skartveit, Teknologirådet 

Arbeidet har vært ledet av prosjektlederne Trond Arne Undheim og Jon Fixdal fra 
Teknologirådets sekretariat 

Teknologirådet skal gi uavhengige råd til Stortinget og øvrige myndigheter i viktige 
teknologispørsmål, og dessuten bidra til den offentlige debatten om teknologi. Vi mener 
denne rapporten gir grunnlag for en mer offensiv satsning på å koble bærekraft og 
innovasjon. 
 

Tore Tennøe 
Sekretariatsleder 
Teknologirådet 
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Sammendrag og anbefalinger 

 
Det er en politisk utfordring å kombinere en bærekraftig utvikling med verdiskaping og 
fortsatt industriell vekst i Norge. Vi er avhengig av både betydelig innovasjon i etablert 
industri og strategisk satsing på nye vekstområder. For å kunne støtte ønsket utvikling 
trenger vi bedre oversikt over mulige politiske grep. 

Teknologirådet har nedsatt en ekspertgruppe som har drøftet behov og utfordringer knyttet 
til en bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Med dette mener vi politikk som bidrar 
til at det utvikles og brukes teknologi som kan fremme bærekraftig utvikling, inkludert 
verdiskaping og sysselsetting. Denne rapporten presenterer gruppens arbeid. 

I rapporten tar vi for oss EUs handlingsplan for miljøvennlig teknologi, og vi studerer 
sentrale norske forvaltningsorganer, statlige selskaper og styringsdokumenter som 
omhandler forholdet mellom innovasjon og bærekraft. Videre drøfter vi både de viktigste 
barrierene for den ønskede teknologiutviklingen, og hvilke virkemidler offentlige 
myndigheter har for å forsere barrierene. 

Vi vil fremheve følgende forhold:  

Teknologi er av avgjørende betydning for bærekraftig utvikling 
Teknologi spiller og vil fortsette å spille en svært viktig rolle i arbeidet for å fremme 
bærekraftig utvikling. Teknologi kan bidra til et bedre miljø, ønsket verdiskaping og 
tilfredsstillende livskvalitet for oss selv og for kommende generasjoner.  

Samtidig er mange teknologier tveeggede sverd. De kan f.eks. produsere energi fra 
fornybare energikilder og samtidig være i konflikt med andre viktige miljøhensyn, som vern 
av biologisk mangfold.  I forhold til bærekraftig utvikling er utvikling av ny teknologi derfor 
ikke noe mål i seg selv. Utfordringen er å utvikle teknologier som gir positive bidrag i riktig 
retning.  

Offentlige myndigheter har en viktig rolle  
Offentlige myndigheter har en viktig rolle i arbeidet for å fremme bærekraftig innovasjon. 
Bærekraftig utvikling er et gode som ikke nødvendigvis etterspørres i markedet. Samtidig 
disponerer myndighetene et spekter av virkemidler for å fremme bærekraftig innovasjon. 
Myndighetene bør derfor bidra til å bygge ned de ulike barrierene for en ønsket teknologi-
utvikling for de enkelte bedrifter og for samfunnet som helhet. 

Virkemiddelbruken er lite samordnet 
Virkemiddelbruken for å stimulere bærekraftig innovasjon og teknologiutvikling er lite 
samordnet og lite tilpasset hvert enkelt stadium i utviklingen av teknologier. Bedrifter som 
utvikler bærekraftig teknologi kan oppleve at virkemiddelapparatet støtter deler av 
teknologiutviklingsprosessen (f.eks. stimulering av tilbudssiden gjennom FoU-støtte), men 
at andre deler (f.eks stimulering av etterspørselssiden gjennom statlige innkjøp for å 
etablere nisjemarkeder) ikke støttes.  
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Norsk politikk fragmentert og lite konkret 
Koblingen mellom bærekraft og innovasjon er lite utviklet i sentrale norske styrings-
dokumenter. Det erklæres at forholdet mellom innovasjon og bærekraft er viktig, men 
dokumentene gir få eller ingen konkrete anvisninger for hvordan en innovasjonspolitikk 
faktisk kan bidra til mer bærekraftig utvikling.  

Regjeringen sier at planen for en helhetlig innovasjonspolitikk ”er konsistent med 
handlingsplanen for bærekraftig utvikling”, men dette utdypes ikke. Samtidig er Miljøvern-
departementet fraværende i den tverrdepartementale gruppen som utarbeidet innovasjons-
planen. Dette gir inntrykk av at det ikke er politisk prioritert å koble innovasjon og 
bærekraft.  

I tillegg virker norsk praksis fragmentert og lite fokusert.  Det er mange institusjoner og 
forvaltningsorganer involvert i norsk innovasjonspolitikk og i det tilhørende 
virkemiddelapparatet. Blant disse er Norges forskningsråd, Enova og Innovasjon Norge, men 
ingen av dem har et særskilt ansvar for koblingen mellom innovasjon og bærekraft. Det er 
heller ikke et enkelt organ som har et hovedansvar for å koordinere statlig innsats innen 
feltet.  Innovasjonspolitikken har dermed ikke et klart fokus i forhold til bærekraft.  

Norge – en olje- og gassnasjon med et særskilt ansvar 
Norge er en av verdens største eksportører av olje og gass, og både leting, produksjon og 
foredling kan ha betydelige negative virkninger for miljøet. Norge bør derfor ta et særskilt 
ansvar for å bidra til utvikling av mer bærekraftig teknologi. Gjennom Brundtland--
kommisjonen har Norge en spesiell historisk posisjon i arbeidet for bærekraftig utvikling. 
Selv om det snart er 20 år siden kommisjonen leverte sin sluttrapport, forbinder mange 
Norge med nettopp bærekraftig utvikling. Dette bør være en spore til å ha temaet høyt på 
den politiske dagsorden i Norge.  

Mange barrierer – og mange mulige virkemidler for å overkomme dem 
Det finnes en rekke barrierer mot utvikling og bruk av teknologi som kan fremme 
bærekraftig utvikling. Disse spenner fra økonomiske barrierer knyttet til bl.a. finansiering av 
teknologiutvikling, manglende etterspørsel etter ny teknologi, regulatoriske barrierer og 
forskning.  

Samtidig har det offentlige en rekke virkemidler til disposisjon for å forsøke å overkomme 
barrierene. Økonomiske instrumenter, regulering, informasjon og frivillige avtaler med 
næringsaktører er blant disse.  

EU har lansert en ambisiøs handlingsplan  
EU har etablert en ambisiøs handlingsplan for miljøvennlig teknologi. Planen er et 
interessant eksempel på hvordan man kan arbeide systematisk med å adressere de mange 
utfordringene knyttet bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk.  Den representerer en 
satsing som er langt mer systematisk enn hva vi kan finne i Norge.  
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Teknologirådets anbefalinger 
Teknologirådets ekspertgruppe har følgende anbefalinger som kan bidra til å fremme en 
bærekraftig norsk innovasjons- og teknologipolitikk:  

1. Bærekraftig innovasjon må settes tydelig på den politiske dagsorden. Regjeringen 
bør avklare hvilke virkemidler som er særlig egnet for å fjerne eller overkomme ulike 
typer barrierer, hvilke myndighetsorganer som er berørt, og hvordan disse kan 
fremme utvikling og bruk av bærekraftig teknologi. Her bør erfaringer med EUs 
handlingsplan for bærekraftig innovasjon trekkes inn.  

2. Virkemiddelbruken må samordnes og tilpasses hvert enkelt stadium i en 
teknologiutviklingsprosess. Som ledd i samordningen bør det klargjøres hvordan 
ansvaret skal fordeles mellom berørte myndighetsorganer, og hvordan deres arbeid 
innen feltet skal koordineres.  Det bør også skapes en felles bevissthet om 
utfordringer og muligheter knyttet til utvikling og bruk av bærekraftig teknologi. I 
klargjøringen av ansvarsfordelingen må Enova, Innovasjon Norge og Norges 
forskningsråd inkluderes sammen med berørte departement som 
Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og 
energidepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.  

3. Erfaringene fra norske virksomheter og prosjekter bør samles inn og systematiseres. 
Det finnes interessante eksempler på bærekraftig innovasjon i Norge. I denne 
rapporten peker vi bl.a. på ScanWafer, ScanWind, flere selskaper som resirkulerer 
avfall, samt Utsira-prosjektet som eksempler på selskaper som har utviklet teknologi 
som kan bidra til bærekraftig utvikling. I mange av tilfellene har det norske 
virkemiddelapparatet gitt viktige bidrag. Samtidig finnes eksempler der norsk 
teknologiutvikling ikke har endt slik man skulle kunne ønske. Historien om el-bilen 
Think er et eksempel. Disse erfaringene vil kunne være en viktig kilde til inspirasjon 
og en viktig rettesnor for nye selskaper og aktører som ønsker å bidra med 
bærekraftig teknologiutvikling.  

4. Ved tildeling av statlig støtte til innovasjonsaktiviteter bør den resulterende 
teknologiens bidrag til en bærekraftig utvikling tas i betraktning. Selv om både 
Norges forskningsråd og Innovasjon Norge inkluderer konsekvenser for miljøet i sin 
vurdering av prosjekter, er ikke hensynet til bærekraftig utvikling spesielt prioritert.  
Økonomiske tilskudd fra det offentlige har stor betydning for å få gjennomført 
innovasjonsprosesser fra idé til kommersielt produkt. Myndighetene bør derfor ha 
en klar holdning til og strategi for hvilken betydning bidrag til bærekraftig utvikling 
skal ha for muligheten for å få støtte.  

5. Et slikt bidrag til utviklingen kan være vanskelig å måle. Det er derfor viktig å utvikle 
indikatorer for å måle/vurdere en teknologis bidrag til bærekraftig utvikling.  Øko-
effektivitet er et virkemiddel som kan brukes for dette formålet, og som det vil være 
interessant å vurdere en mer utstrakt bruk av.  

6. Det bør det vurderes om Norge bør satse på bærekraftig innovasjon innen et 
begrenset antall områder der vi har særlige naturgitte og historiske fortrinn, eller 
om alle former for bærekraftig innovasjon skal prioriteres likt uavhengig av område. 
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Velges førstnevnte strategi kan innovasjon innenfor olje- og gassektoren, 
fiskerisektoren og turisme peke seg særlig ut.  

7. Norske myndigheter bør vurdere om ”Bærekraftig innovasjon” kan utvikles til et 
varemerke for Norge. Norge er et lite land med til dels høye lønns- og 
produksjonskostnader. Konkurransen med andre land med langt lavere 
kostnadsnivåer kan forventes å tilta. For at vi i Norge skal være konkurransedyktige, 
må vi kunne tilby noe som oppfattes som unikt.  

8. En bevisst satsing på bærekraftig innovasjon som et varemerke for Norge vil etter 
vår mening kunne utgjøre et slik unikt element. Det er i mange land en gryende 
bevissthet for ulike ”grønne” produkter (som økologisk mat, el-biler etc.) og mange 
turister besøker Norge på grunn av vår rene luft og uberørte natur. For dette er de 
villige til å betale ekstra. Ser man dette i sammenheng med Norges historiske 
posisjon (se ovenfor), vil en mulig forlengelse av dette være å markedsføre Norge 
som en nasjon der bidrag til bærekraftig utvikling er satt som overordnet prinsipp 
for all innovasjon og teknologiutvikling. 

Teknologirådets ekspertgruppe mener at dette i sum kan bidra til en helhetlig norsk politikk 
for bærekraftig innovasjon.  
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Kapittel 1   Om teknologi, bærekraft og fellesgoder 

1.1 Teknologi, bærekraft og fellesgoder  
Det er 17 år siden Brundtlandkommisjonen la frem sin rapport Vår felles framtid. Rapporten 
er bl.a. blitt kjent for å introdusere begrepet ”bærekraftig utvikling”, definert som en 
utvikling som ”skal ivareta den nåværende generasjons behov, uten å ødelegge mulighetene 
for kommende generasjoner til å tilfredsstille sine behov”.   

Definisjonen tar utgangspunkt i menneskelige behov og understreker betydningen av å 
tenke globalt og i et generasjonsperspektiv. De samme hensynene finner vi igjen i tre 
sentrale visjoner som fremkommer i rapporten: 

1. Økonomisk utvikling skal sikre at alle menneskers grunnleggende behov for vann, 
mat, bolig, mobilitet, hygiene, helse, utdanning, kultur og sosialt samvær blir dekket 
i dag og i framtiden. 

2. Det skal skapes en rettferdig fordeling av våre ressurser og våre fellesgoder for 
dagens befolkning og for fremtidige generasjoner. 

3. Vi skal ivareta og styrke livskraft, robusthet og mangfold til naturens økosystemer 
slik at de kan opprettholde tilpassningsdyktighet og livskraft for all framtid. 

Visjonene peker på et dilemma: Vi skal sikre et godt miljø og en tilfredsstillende livskvalitet 
for oss selv og våre barn, men samtidig sikre en økonomi som er sterk nok til å fremme den 
samme livskvaliteten. Dette er en stor utfordring.  

Skal visjonene realiseres kreves politiske løsninger og økonomisk kraftanstrengelser, det 
trengs innsats fra det internasjonale samfunn, fra næringsliv, frivillige organisasjoner og fra 
den enkelte. I tillegg spiller teknologi en viktig rolle. Denne rapporten handler om nettopp 
dette – hvordan innovasjon og teknologi kan bidra til å realisere visjonene, og om behovet 
for en politikk som stimulerer utvikling og bruk av den nødvendige teknologien. Vi kaller det 
”bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk”.  

Hvorfor er det spesielt viktig med en aktiv politikk på dette området? Generelt sett kan vi si 
at politikkens formål vil være å bruke egnede virkemidler til å overkomme de mange 
barrierene som finnes mot den ønskelige teknologiutviklingen. I tillegg bør politikken å 
stimulere ønsket utvikling. Vi skal komme tilbake til barrierene i kapittel 3 og virkemidler i 
kapittel 4.  

Her skal vi imidlertid peke på det forhold at markedene overlatt til seg selv ikke i tilstrekkelig 
grad vil utvikle ny teknologi i et stort nok omfang til å sikre en bærekraftig utvikling. 
Litteraturen om ”fellesgoder” kan bidra til å forklare hvorfor det er slik.  
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Fellesgoder har to viktige kjennetegn:1  

 de er ikke-eksklusive, det vil si at ingen kan ekskluderes fra nytten av godet 

 de er ikke-rivaliserende, det vil si at en persons forbruk av godet ikke reduserer 
verdien av godet for andre.  

Fellesgoder kan være av både nasjonal og global karakter. Eksempler på nasjonale 
fellesgoder er nasjonalt forsvar og et velfungerende rettsvesen, mens fred og 
fattigdomsbekjempelse kan betraktes som globale fellesgoder. Mange av de verdier og 
hensyn som knyttes til bærekraftig utvikling kan betraktes som globale fellesgoder, slik som 
rettferdighet, fattigdomsreduksjon, fred og sikkerhet, helse og bekjempelse av smittbare 
sykdommer, stabilt klima, samt kultur- og naturvern.  

Det er imidlertid et problem at selv om fellesgoder representerer viktige verdier og hensyn, 
så kan det være svært få som føler eierskap til dem. Dette fenomenet har Garrett Hardin kalt 
”allmeningens tragedie”.2 Derfor er produksjon av fellesgoder en stor utfordring, og Adam 
Smith påpekte allerede på 1700-tallet at staten har en særlig rolle i å framskaffe fellesgoder. 

Samtidig spiller teknologi helt klart en avgjørende rolle i produksjonen av slike goder. 
Teknologi er svært viktig for blant annet sikker forsyning av rent drikkevann, etablering av 
gode sanitærforhold, miljøvennlig produksjon av mat, miljøvennlig energiproduksjon, 
reduksjon av utslipp fra biler, båter og andre transportmidler, og for gode helse- og 
utdanningssystemer. Hvilken teknologi vi utvikler og hvordan den brukes er av stor 
betydning for om vi beveger oss i retning av mer bærekraftig samfunn. 

Hvis ingen føler eierskap til godene vi assosierer med bærekraftig utvikling, risikerer vi 
imidlertid at markedet i seg selv ikke i tilstrekkelig grad vil sikre utvikling av den nødvendige 
teknologien. Her ligger rasjonale for en bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk, hvor 
staten spiller en helt sentral rolle som tilrettelegger for og pådriver i teknologiutviklingen.  

Hovedformålene ved slik politikk vil være:  

 å fremme utvikling og bruk av teknologi som bidrar til bærekraftig utvikling 

 å hindre og fase ut utvikling og bruk av teknologi som ikke fremmer bærekraftig 
utvikling  

 å fremme teknologi som kan bygge bro mellom dagens ikke-bærekraftige utvikling 
og en fremtidig bærekraftig utvikling.  

Det må understrekes at begrepet bærekraftig utvikling ikke er entydig, og at det kan være 
vanskelig å definere presist hva en utvikling i bærekraftig retning vil innebære. Noe av 
årsaken er at begrepet er så sammensatt. Bærekraftig utvikling krever en balansert utvikling 
innen økonomiske, sosiale, miljømessige og kulturelle forhold. Dette er verken enkelt å 

 

1 Dette er hva vi kan kalle ”rene” fellesgoder. Til forskjell fra disse kan vi ha fellesgoder hvor forbruket av goden er (delvis) 
ekskluderende men hvor det er vanskelig å nekte folk å forbruke dem (f.eks. fiske), og fellesgoder der forbruket er ikke-
rivaliserende men eksklusivt (som avgiftsbelagt bruk av et naturområde).  
2 Harding (1968)  
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operasjonalisere eller å få til i praksis. 3 Likevel har bærekraftbegrepet bidratt til utviklingen 
av de tre visjonene nevnt ovenfor. Visjonene signaliserer en grunnleggende holdning til 
hvordan man skal arbeide for forvaltning og fordeling av jordens ressurser, og for å sikre 
menneskers grunnleggende behov.  

Samtidig peker visjonene vekk fra ”end-of-pipe”-løsninger der formålet er å avbløte 
skadevirkningene av teknologi og i retning av å forsøke å unngå at problemene oppstår i 
utgangspunktet. Bærekraftig teknologiutvikling innebærer å tenke miljø og bærekraft inn i 
prosesser der teknologi utvikles og anvendes, slik at det utvikles teknologier som f.eks. ikke 
har miljøbelastende utslipp eller hvor ressurs- og materialbruk er minimalisert. Vi mener 
derfor begrepet bærekraftig utvikling har en klar misjon.  

Utviklingen i retning av et mer bærekraftig samfunn må nødvendig vis bli trinnvis. Vi må 
stadig forbedre de teknologier vi bruker, måten vi forvalter våre ressurser på og hvordan vi 
organiserer miljøbelastende menneskelig aktivitet. På bakgrunn av en slik trinnvis 
tilnærming, forstår vi med bærekraftig innovasjon og teknologiutvikling:  

Innovasjoner og utvikling av teknologier som i forhold til eksisterende teknologi kan 
sies å gi betydelige bidrag til å tilfredsstille dagens og fremtidens behov (så langt en 
kan anslå disse) på en miljømessig bedre måte. 

Dette er en pragmatisk måte å forstå bærekraftig teknologiutvikling på, hvor man 
vektlegger den trinnvise bedringen.4  

1.2 Muligheter for norsk næringsliv, verdiskaping og sysselsetting 
Motivasjonen for å stimulere en bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ligger ikke 
bare i behovet for å fremme en bærekraftig utvikling. Det er også et stort potensial for norsk 
næringsliv i å utvikle teknologi som kan bidra til bærekraftig utvikling. I en verden der 
behovet for og fokuset på bærekraftig utvikling kan forventes å tilta, vil det kunne åpne seg 
store markeder og kommersielle muligheter for selskaper som kan levere teknologi og 
produkter som kan bidra til en slik utvikling.  Dermed vil den ønskede teknologiutviklingen 
også kunne bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i det norske samfunn. I tillegg vil det 
med stor sannsynlighet bli stadig viktigere for bedrifter at deres virksomheter er 
bærekraftige og oppfattes slik av samfunnet for øvrig (se også kapittel 1.5 om bedrifters 
samfunnsansvar).  

World Business Council for Sustainaible Develpment (WBCSD) har understreket dette i flere 
av sine rapporter.5 WBCSD er en frittstående sammenslutning av nærmere 200 selskaper 
som har forpliktet seg til å bidra til en bærekraftig utvikling. Blant medlemmene er de 
norske selskapene Norsk Hydro, Statoil, Det Norske Veritas, Leif Höegh, Norske 
Skogindustrier og Storebrand. Organisasjonen understreker at innovasjon er av avgjørende 

 

3 Denne rapportens fokus på betydningen av utvikling og bruk av teknologi for å fremme et bedre miljø og en mer 
miljøvennlig ressursbruk er et avgrenset fokus i forhold til de samlede utfrodringer arbeidet for bærekraftig utvikling 
reiser. Det er ikke en underkjenning av de andre dimensjonene. F.eks. vil sosial innovasjon (utvikling av samarbeids-
former, involvering av medarbeidere etc.) i seg selv kunne beskrives som bærekraftig utvikling, og også være av 
betydning for kunnskapsspredning og økt engasjement i forhold til teknologisk innovasjon. 
4 Denne forståelsen ligner den som fremmes i EUs miljøhandlingsplan. Vi kommer tilbake til handlingsplanen under 
kapittel 2.1.  
5 www.wbcsd.ch 
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betydning for suksessen til ethvert selskap. Men, på sikt vil kun selskaper som oppfattes som 
bærekraftige aksepteres av samfunnet for øvrig. Derfor er det helt avgjørende at hensynet 
til bærekraftig utvikling integreres i selskapenes innovasjonsprosesser. 6  

WBCSD argumenterer også for at selskaper som involverer hensynet til bærekraftig utvikling 
i sine forretningsstrategier vil kunne ha lettere for å tiltrekke seg og holde på kunder, ha 
større troverdighet overfor banker og andre finansieringskilder, ha større omstillingsevne i 
en verden under endring, og være mer attraktive for ansatte og jobbsøkende. 7 En nylig 
publisert markedsanalyse viser dessuten at de 141 børsnoterte selskapene som er medlem 
av WBCSD gjør det klart bedre enn sammenliknbare selskaper. 8  

Industrien kan m.a.o. være konkurransedyktig samtidig som den skaper verdier og bidrar til 
bærekraftig utvikling og økt sysselsetting. Dette er en svært viktig erkjennelse. Næringsliv, 
offentlige myndigheter, miljøvernorganisasjoner og andre som er engasjert i arbeidet for 
bærekraftig utvikling kan arbeide mot mål som gagner dem alle og befolkningen forøvrig.  
Vi skal i denne rapporten gi eksempler på flere bedrifter som har utviklet teknologi som kan 
bidra til bærekraftig utvikling.  

1.3 Om behovet og mulighetene for en aktiv teknologipolitikk 
Denne rapporten fokuserer på hvordan det offentlige kan fremme utvikling og bruk av 
teknologi som bidrar til en bærekraftig utvikling. Rapporten er basert på flere antagelser om 
teknologiens rolle i samfunnet, om hvordan teknologi utvikles og om mulighetene for å 
styre teknologisk utvikling.  

For det første er det klart at teknologi i dag spiller en svært viktig rolle innen en rekke 
samfunnsområder, slik som:  

 produksjon, transformasjon, distribusjon og forbruk av energi 

 utvinning og produksjon av materialer, kjemikalier og substanser (som f.eks. 
medisiner) 

 jordbruk og havbruk  

 transport av personer, varer og tjenester 

 bygg og anlegg 

 produksjon og forbruk av næringsmidler 

 informasjons- og kommunikasjonsmidler 

 innsamling, sortering, gjenvinning og gjenbruk av avfall 

 

6 Se rapporten ”Innovation, technology, sustainability and society” på www.wbcsd.ch 
7 Se rapporten ”The business case for sustainable development” på www.wbcsd.ch 
8 Se rapporten ”Sustainability pays off” på www.wbcsd.ch 
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Innenfor alle disse områdene vil teknologi kunne bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver, 
og til at visjonene i Brundtland-rapporten realiseres. Samtidig kan utvikling og bruk av 
teknologi være et tveegget sverd, og teknologi kan ha utilsiktede og uønskede konsekvenser. 
Trafikkulykker, utslipp fra bensin- og dieseldrevne transportmidler, forurensning fra 
kullkraftverk, sprøytemidler i landbruket, nedbygging av natur- og kulturlandskap og 
uønsket overvåking er bare lite utvalg eksempler på konsekvenser teknologiutvikling vil 
kunne ha og som mange vil oppfatte som uønskede.  

For det andre baserer denne rapporten seg på den grunnleggende oppfatning at teknologisk 
utvikling kan påvirkes gjennom politiske virkemidler. I en del litteratur fremstilles teknologisk 
utvikling som lineære prosesser fra forskning til kommersielt produkt, hvor mulighet for 
ekstern påvirkning av utviklingen er liten. Nyere forskning viser imidlertid at teknologi 
utvikles gjennom prosesser der en rekke ulike aktører forsøker å påvirke utviklingen slik at 
teknologien imøtekommer deres behov. Den som makter å få størst gjennomomslag for sine 
interesser og behov vil ha størst innflytelse på teknologiens utvikling.9  

I tillegg foregår teknologiutvikling alltid innenfor visse rammer. Rammene kan bestå av 
markedet, som kan påvirke utviklingen ved å forkaste forslag til teknologiske løsninger, 
konkurrerende teknologier som representerer bedre løsninger, og/eller lover og regelverk 
som setter krav til teknologiers form og funksjonalitet. Dette peker på to avgjørende forhold 
i forhold til forsøk på å påvirke teknologisk utvikling gjennom politiske virkemidler:  

 Teknologi er i utgangspunktet fleksibel, og kan få ulike former og funksjonalitet 
avhengig av hvordan utviklingsprosessene forløper.  

 Utformingen av teknologi og reguleringen av bruken innholder en rekke valg 
mellom alternative løsninger og er derfor i sin natur politiske prosesser.  

Det er vanskelig å trekke et klart skille mellom teknologisk utvikling og samfunnsutvikling. 
Teknologi påvirker hvordan vi kommuniserer, hvordan vi organiserer våre liv, hvordan vi 
arbeider, og hvordan vi omgås. I tillegg påvirkes den teknologiske utviklingen av bl.a. 
hvordan eksisterende teknologier brukes, av lov- og regelverk og av etterspørsel og behov. 
Teknologi- og samfunnsutvikling står i et avhengighetsforhold til hverandre, og det er 
fornuftig å se dem som tett sammenvevd.  

For det tredje er det viktig å understreke at samfunnet ikke nødvendigvis blir mer 
bærekraftig av at vi utvikler ny teknologi – teknologi løser ikke i seg selv noen problemer. En 
vindmølle kan produsere energi fra en fornybar energikilde, bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp der vindmøllen monteres og til industriutvikling der den produseres.  Men 
samtidig kan vindmøller og vindmølleparker oppfattes som fremmedelementer i 
landskapet, og bl.a. ha en fortrengende effekt på fuglelivet. Før vindmøller kan sies å 
representere et bidrag til en bærekraftig utvikling, må de produserer energi til en pris som 
kan konkurrere med annen energiproduksjon når miljøkostnadene ved også denne 
energiproduksjonen er inkludert. Dessuten må ikke etableringen av vindmølle(parke)r være i 

 

9 Se f.eks. Bijker et. al. (1987) 
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uakseptabel konflikt med andre viktige hensyn (som for eksempel vern av biologisk 
mangfold).  

Hvilke konflikter som kan aksepteres og hva som skal til for å gjøre energi fra vindmøller 
konkurransedyktige, er spørsmål som bør diskuteres mellom folkevalgte, næringsliv, berørte 
borgere og andre interesserte. Politikken kan utvilsomt spille en viktig rolle, i form av f.eks. 
fastsetting av økonomiske rammebetingelser for etablering av vindkraftverk, og ved 
avveiningen mellom behovet for produksjon av energi fra nye fornybare energikilder og vern 
av biologisk mangfold.  

1.4 Norges posisjon som olje- og gassnasjon 
Norge er et land med store råvare- og energiressurser, og vi er i dag en av verdens store 
energileverandører. Vi har lenge hatt rik tilgang på energi, og utnyttelsen av vannkraft har 
historisk sett gitt støtet til landsomfattende industrireising. Energiproduksjonen og 
distribusjonen av elektrisk energi var en av de viktigste forutsetningene for økningen i 
levestandarden som fant sted her i landet i det forrige århundret.  

Gjennom de siste 30 år har utvinning og eksport av olje og gass ført til at vi er blitt en av 
verdens rikeste nasjoner, og Nordsjøaktiviteten har bidratt til en utstrakt teknologiutvikling 
i landet vårt. Petroleumssektoren er Norges største næring målt i verdiskaping. I 2002 sto 
den for nær en femtedel av brutto nasjonalprodukt, en tredjedel av statens inntekter og 45 
prosent av all eksport. Rundt 80 000 mennesker er direkte sysselsatt i næringen, hvorav vel 
60 000 i leverandørindustrien. Indirekte bidrar olje- og gassvirksomheten med cirka 220 000 
norske arbeidsplasser. Petroleumsvirksomheten er også blant våre fremste 
kunnskapsindustrier. 

Olje- og gassproduksjonen har gjort Norge til en internasjonal energiaktør av format. Vi er 
verdens tredje største eksportør av råolje (etter Saudi-Arabia og Russland) og 
hovedleverandør av gass til det europeiske fastlandet. Salget av gass er sterkt økende, med 
en forventet dobling fra 2001 til 2010. 

På den annen side kan dagens petroleumsbaserte system ikke sies å være bærekraftig på 
lang sikt fordi fossile brensler er en begrenset ressurs. Samtidig representerer både leting, 
utbygging, produksjon og transport av olje og gass utfordringer for miljøet. Alle hovedledd i 
petroleumsvirksomheten gir utslipp til sjø og luft, selv om utslippene pr. produsert enhet på 
norsk sokkel i internasjonal sammenheng er lave. Dette gir en utfordring til norsk industri og 
norske politikere. Oljeindustrien må bli stadig mer bærekraftig og på sikt erstattes av et mer 
bærekraftig energisystem.  

Uansett er det rimelig å hevde at Norges posisjon som olje- og gassprodusent, med 
omfattende produksjon av miljøbelastende produkter som gir store inntekter, gir oss et 
særskilt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.  

Selv om vår posisjon som olje- og gassnasjon gir oss et særskilt ansvar for å bidra til en 
bærekraftig utvikling, betyr imidlertid ikke dette at olje og gass er de eneste sektorene der 
bærekraftig teknologi- og innovasjonspolitikk er viktig. Innenfor alle de områder nevnt i 
punktlisten i kapittel 1.3 er det viktig å fremme utvikling og bruk av teknologi som kan bidra 
til bærekraftig utvikling.   
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Samtidig skal det understrekes at denne rapporten er ikke skrevet ut fra en oppfatning av at 
all innovasjon nødvendigvis må representere et bidrag i bærekraftig retning. Ut fra tanken 
om en trinnvis utvikling mot et bærekraftig samfunn, bør imidlertid en vesentlig del av 
innovasjonsaktiviteter i Norge kunne bidra til den ønskede utviklingen.   

1.5 Bedrifters samfunnsansvar  
I denne rapporten fokuserer vi på muligheter og utfordringer for bærekraftig innovasjons- 
og teknologipolitikk. Det innebærer et fokus på politiske myndigheter. Det betyr imidlertid 
ikke at utvikling av teknologi og arbeidet for bærekraftig utvikling kun er myndighetenes 
ansvar. Dersom vi skal nå nasjonale og globale visjoner og målsettinger for en bærekraftig 
utvikling, vil det i mange sammenhenger være avgjørende at næringslivet bidrar.  

Fokuset på bedrifters betydning og ansvar for en bærekraftig utvikling har vært viktig 
gjennom hele 1990-tallet. I økende grad tar bedrifter ansvar utover det som er nedfelt i lover 
og også (om enn i begrenset grad) utover rent økonomiske hensyn. Mange bedrifter har 
etter hvert sett at de over tid tjener på å ta på alvor samfunnsmessige utfordringer knyttet 
til sosiale, miljømessige og økonomiske kostnader. De har innført tiltak som bl.a. fremmer 
forlenget produsentansvar, der bedrifter tar ansvaret for en vare gjennom hele dens levetid, 
og for øko-effektivitet (jf. kapittel 4.7). 

Båndet mellom bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar er viktig. Myndighetene 
har gjennom signering av konvensjoner og internasjonale avtaler forpliktet seg til 
målsettinger og til en utvikling som skal være bærekraftig. Eksempler på slike avtaler er 
Kyoto-protokollen, Montreal-protokollen (vern av ozonlaget), OSPAR-konvensjonen (om 
beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav) og London-konvensjonen 
(bekjempelse av havforurensning). Konvensjonene lar seg imidlertid kun oppfylle gjennom 
bidrag og deltagelse fra industri og næringsliv. Både næringslivets evne til å utvide sitt 
samfunnsansvar, og arbeidet for en bærekraftig utvikling, avhenger av at næringslivets 
virksomheter i seg selv er bærekraftige, og av at næringslivet bidrar til utviklingen av mer og 
bedre bærekraftig teknologi.  

1.6 Politisk aktualitet 
Utviklingen av teknologi som kan bidra til bærekraftig utvikling er politisk aktuell.10 Det 
fremgår av Miljøverndepartementets delproposisjon til Statsbudsjettet for 2005 (St. prp. nr. 
1 2004-2005) at regjeringen ønsker å satse på det man refererer til som ”miljøteknologi” (s. 
108 i proposisjonen):  

”Regjeringa ønskjer å leggje til rette for å styrkje utvikling og bruk av miljøteknologi, 
og bidra til at dette blir eit sentralt element for å møte viktige miljøutfordringar. 
Miljøteknologi omfattar alle teknologiar som gir mindre miljøbelastningar enn 
relevante alternativ. Gjennom redusert energi- og ressursbruk blir i tillegg ofte 
kostnadene reduserte, samtidig som teknologien si konkurranseevne blir styrkt. 
Miljøteknologi kan derfor både bidra til miljøforbetringar og sikre næringsutvikling 
og sysselsetjing. Det er vidare aukande fokus på miljøteknologiske løysingar 
internasjonalt, noe som inneber auka høve til eksport for norske bedrifter.” 

 

10 Vi skal i kapittel 2 se at den er omtalt i flere viktige styringsdokumenter. 
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Denne teksten indikerer en forståelse for koblingen mellom miljø, verdiskaping og 
næringslivets konkurransekraft. Det er positivt. Ser vi imidlertid på bevilgningene i 
budsjettet, så er det kun bevilget kr. 3 mill. til Statens forurensningstilsyn for å øke 
kompetansen om og stimulere utvikling og bruk av miljøteknologi. Dette er en svært 
begrenset bevilging til en formidabel oppgave.  

Temaet miljøteknologi omtales også i stortingsmeldingen om ”Regjeringens miljøvern-
politikk og rikets miljøtilstand”.11 Meldingen ble lansert 18. mars i år, og blant regjeringens 
målsettinger er å gjøre ”Norge til et foregangsland for miljøteknologi.”. Videre heter det:  

”Regjeringen ønsker å styrke utvikling og bruk av miljøteknologi og bidra til at dette 
blir et sentralt element for å møte viktige miljøutfordringer gjennom redusert 
energi- og ressursbruk reduseres ofte kostnadene, og teknologiens konkurranseevne 
styrkes. Miljøteknologi kan derfor i tillegg til å bidra til miljøforbedringer også skape 
næringsutvikling og gi økt sysselsetting.” (s. 24) 

Regjeringen viser til den økende internasjonale oppmerksomhet om miljøteknologiske 
løsninger, herunder EUs handlingsplan for miljøteknologi. Regjeringen ønsker i følge 
stortingsmeldingen å følge opp denne planen og sikre norske aktørers muligheter til å delta i 
relevante aktiviteter og prosesser.  Videre understrekes det at utvikling av miljøteknologi 
møter en rekke utfordringer.  

For å fremme den ønskede teknologiutviklingen vil regjeringen bl.a. stimulere til økt 
forskning på miljøteknologi og på bedre utnyttelse av forskningsresultater, og vurdere 
hvordan eksisterende finansieringsmuligheter kan utnyttes bedre. Dette inkluderer de 
støtteordninger som forvaltes av Innovasjon Norge. I tillegg skal informasjons- og 
kompetansearbeidet styrkes, blant annet gjennom opprettelse av eget nettsted.  

Stortingsmeldingen bidrar til å sette fokus på miljøteknologi. Den en-sides omtalen av 
temaet er imidlertid i all hovedsak en påpekning av overordnede utfordringer og 
målsettinger. Barrierer og virkemidler drøftes ikke.  Som herværende rapport vil vise er det 
avgjørende at myndighetene har et bevisst forhold til hvilke barrierer som finnes og hvordan 
ulike virkemidler kan bidra til at barrierene overkommes.   

Teknologiens betydning for bærekraftig utvikling ble også aktualisert gjennom 
ikrafttredelsen av Kyoto-protokollen 16. februar i år. Skal vi nå de utslippsreduksjoner 
protokollen legger opp til, vil det blant annet være et stort behov for utvikling av teknologi 
som kan håndtere CO2 og som kan produsere energi uten utslipp av klimagasser.12  

I tillegg er det verdt å merke seg at det såkalte ”Indikatorutvalget” leverte sin NOU 2. mars i 
år.13 Utvalg skulle i hht. sitt mandat utvikle et sett med indikatorer for bærekraftig utvikling. 
Indikatorene er ment å skulle spille en viktig rolle i arbeidet med å følge opp regjeringens 

 

11 St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 
12 Det er også verdt å merke seg at Miljøvernministeren samme dag som Kyoto-protokollens ikrafttredelse kunngjorde at 
det skal nedsette et utvalg som skal vurdere hvordan norske utslipp av CO2 kan reduseres med 50-80% innen 2050.  
Utvalget skal jobbe i 18 måneder og arbeidet skal munne ut i en NOU. Utvalget skal ha et hovedfokus på mulighetene 
som ligger i å utvikle og ta i bruk ny teknologi, men skal også vurdere mulige endringer i produksjons- og 
forbruksmønstre. 
13 NOU 2005:5 Enkle signaler i en kompleks verden 
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handlingsplan for bærekraftig utvikling (se kapittel 2.2). I utredningen foreslås i alt 16 
indikatorer. Ingen av disse fokuserer eksplisitt på betydningen av utvikling og bruk av 
teknologi for bærekraftig utvikling. Det er likevel å håpe at utvalgets arbeid og den videre 
behandling av NOUen kan bidra til en offentlig diskusjon av hvordan vi kan arbeide mot og 
måle bidrag i retning av en bærekraftig utvikling.  

1.7 Rapportens struktur og avgrensninger 
Denne rapporten består av fire kapitler. I kapittel 2 adresseres EUs handlingsplan for 
miljøvennlig teknologi, samt bærekraft og innovasjon i norsk politikk. Fokus er på 
styringsdokumenter og institusjoner som kan forventes å stå sentralt i arbeidet med å 
fremme bærekraftig innovasjon og teknologibruk i Norge. I kapittel 3 gjennomgås de 
viktigste barrierene for en bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Deretter drøftes i 
kapittel 4 et sett virkemidler offentlige myndigheter har til disposisjon for å fjerne eller 
redusere disse barrierene og for å fremme bærekraftig teknologiutvikling.  

Formålet med denne rapporten er å bidra til å sette temaet bærekraftig innovasjons- og 
teknologipolitikk på dagsorden, og å gi en innføring i og diskusjon av sentrale utfordringer 
som arbeidet med en slik politikk reiser. Rapporten er ikke ment å være en empirisk analyse 
av hvordan det norske virkemiddelapparatet fungerer i praksis. De eksempler som gis på 
norsk lovgivning og norske selskaper som utvikler interessant teknologi er ment å illustrere 
generelle poenger i teksten. En mer grunnleggende analyse av det norske 
virkemiddelapparatet vil kreve detaljerte studier av en rekke selskaper som har eller burde 
ha vært i inngripen med virkemiddelapparatet, og hvilke erfaringer de har gjort seg. 
Teknologirådet mener norske myndigheter bør vurdere å få utført en slik analyse (jf. 
anbefalingene i sammendraget), men det har altså ikke vært vår ambisjon å gjennomføre 
den her.  
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Kapittel 2   Om bærekraft og innovasjon i EU og i norsk politikk 

Forholdet mellom utvikling og bruk av teknologi og bærekraft adresseres i flere norske 
styringsdokumenter. Det er også flere forvaltningsorganer som kan bidra til ønsket 
teknologiutvikling. I tillegg har EU nylig etablert en handlingsplan for miljøvennlig 
teknologi. Ved å se nærmere på handlingsplanen og utvalgte norske forvaltningsorganer og 
styringsdokumenter kan vi få et inntrykk av i hvilken grad det er en politisk prioritet å 
fremme ønsket teknologiutvikling, og hvilken innsats som faktisk gjøres. De dokumentene 
og institusjonene som omtales er: 

 EUs handlingsplan for miljøvennlig teknologi 

 Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling 

 Fra idé til verdi: Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk. 

 Innovasjon Norge og Stortingsproposisjonen for et innovativt og nyskapende 
næringsliv 

 Enova 

 Norges Forskningsråd 

2.1 EUs Handlingsplan for miljøvennlig teknologi  
EU-kommisjonen lanserte i 2004 en såkalt ”Action plan for environmental technologies” 
(ETAP).14 Planen har sitt utgangspunkt i en erkjennelse av behovet for å finne balansen 
mellom samfunnets sosiale, økonomiske og miljømessige behov. ”Miljøvennlig teknologi” er 
ment å bygge en bro mellom disse tre behovene. Med miljøvennlig teknologi forstår 
kommisjonen alle teknologier som er mindre skadelige for miljøet (”environmentally 
harmful”) enn relevante alternativer.  

Planen omfatter teknologier som kan håndtere forurensning, teknologier som produserer 
mindre avfall og utslipp, og teknologier som kan bidra til mer effektiv ressurshåndtering. 
Tanken er at utvikling av slik teknologi kan stimulere økonomisk vekst, skaffe arbeidsplasser 
og ivareta hensynet til miljøet.  

Hovedmålene for ETAP er:  

 å fjerne hindringene for miljøvennlige teknologier, slik at disse kan utnyttes til det 
fulle og bidra til et bedre miljø, økt konkurranse og økonomisk vekst 

 å sikre at EU i de kommende årene vil ta en ledende rolle i å utvikle og anvende 
miljøvennlige teknologier 

 

                                                             

14 Denne presentasjonen av ETAP er basert på http://europa.eu.int/comm/environment/etap, og COM (2004) 38 final 
(Stimulating technologies for sustainable development: an environmental technologies action plan for the European 
Union). 
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 å mobilisere alle berørte til å støtte opp om disse målsettingene 

I ETAP adresserer EU-kommisjonen både barrierene for utvikling av miljøvennlig teknologi 
og hvordan disse kan overkommes. De barrierer det fokuseres på er: økonomiske, 
reguleringer og standarder, manglende forskning, manglende tilgang på risikokapital og 
manglende etterspørsel. 15

EUs handlingsplan er ment å bidra til at man skal kunne overkomme barrierene. Som ledd i 
dette arbeidet omfatter planen 28 ulike aktiviteter (”actions”), som er delt inn i flere 
kategorier, med et særlig fokus på følgende tre områder:  

i) Hvordan kan man forbedre innovasjonsprosesser og få innovasjoner fra  
laboratorier/teknologiutviklingsmiljøer og ut til markedene? Viktige tiltak er å:  

 Øke og fokusere forsknings-, demonstrasjons- og formidlingsaktiviteter, for å 
forbedre forskningen og bidra til kunnskapsspredning. 

 Etablere teknologi-plattformer for å fremme bestemte teknologier, arbeide for å 
løse bestemte problemstillinger eller etablere felles visjoner innen et 
teknologiområde. Blant de teknologiområder EU vil arbeide med er 
hydrogenteknologi og brenselceller, solceller, og vannforsyning og helse.  

 Utvikle metoder for å teste og verifisere yteevnen til miljøvennlige teknologier, 
og for standardisering av disse.  

ii) Hvordan kan man stimulere markedet slik at miljøvennlige teknologier blir  
etterspurt og brukt? Viktige tiltak er å:  

 Utvikle og etablere enighet om målsettinger for nøkkelprodukter, prosesser og 
tjenester, for slik å stimulere næringslivet til å utvikle og ta i bruk miljøvennlig 
teknologi.  

 Mobilisere ulike finansielle verktøy og mekanismer for å fordele risikoer knyttet 
til utvikling av miljøvennlige teknologier.  

 Skape økonomiske insentiver og fjerne økonomiske barrierer, gjennom f.eks. 
skatter, subsidier og omsettelige driftstillatelser. Hensikten er å få reelle 
kostnader på miljøbelastende aktiviteter, og støtte miljøvennlig virksomhet 
blant både private og næringsaktører.  

iii) Hvordan kan man fremme investeringer i og bruk av miljøvennlig teknologi i  
utviklingsland og land i ”økonomiske overgangsfaser”? Viktige tiltak er å :  

 Fremme bruk av bærekraftige teknologier i utviklingsland, med tanke på 
kunnskapsoppbygging og kompetanse i bruk og vedlikehold av teknologiene.  

 

15 Alle disse typene barrierer, og noen flere, vil bli drøftet i kapittel 3.  
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 Spredning av miljøvennlige teknologier gjennom ansvarlige investeringer og 
handel.  

Aktivitetene startet i all hovedsak opp i 2004 og EU-kommisjonen vil avgi første 
rapportering om implementeringen i løpet av 2005.   

EUs handlingsplan for miljøteknologi er ambisiøs. Det er for tidlig å si hvilke resultater man 
vil oppnå, men planen representerer en systematisering og grundig gjennomgang av en 
rekke tiltak som kan bidra til å fremme utvikling og bruk av mer miljøvennlige teknologier. 
Den er derfor et inspirerende eksempel på hvordan man kan tenke rundt og organisere et 
slikt arbeid, og et interessant bakteppe for en studie av hva man har gjort i Norge innen det 
samme temaet.  

2.2 Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling 
Norsk politikk for bærekraft og innovasjon har to kjernedokumenter: Den nasjonale 
handlingsplanen for bærekraftig utvikling16 og Regjeringens plan for en helhetlig 
innovasjonspolitikk (2003).  

Handlingsplanen er regjeringens bidrag til å få satt bærekraftig utvikling på det politiske 
sakskartet. Den skal bidra til oppfølging av toppmøtene i Rio og i Johannesburg. I planen 
fokuseres det særlig på syv hovedområder, hvorav bærekraftig økonomisk utvikling er ett.17 
Det understrekes at økt bruk av miljøvennlig teknologi, naturvitenskapelig forskning og 
integrering av globale perspektiver i all forskning er avgjørende for å redusere 
sammenhengen mellom økonomisk utvikling og økt miljøbelastning. Samtidig peker 
Regjeringen på at Norge kan være en viktig bidragsyter til å utvikle mer miljøvennlig 
teknologi på områder der norske fagmiljøer har særlig kompetanse.  

Rapporten nevner flere sentrale faktorer og målsettinger i norsk bærekraftpolitikk:  

 oljesektoren står for 28 prosent av norske CO2-utslipp (s. 94), bruken av fossile 
brensel over tid må reduseres (s. 15) og at ”som rik oljeeksportør har Norge et 
spesielt ansvar for å bidra til internasjonale klimaavtaler” (s. 66) 

 det er vedtatt en satsning på fornybar energi ved at det skal produseres 4 TWh 
vannbåren varme, 3TWh vindkraft og 3 TWh energisparing innen 2010. 

 håndtering av CO2-utslipp bør få økende rolle i norsk energiforsyning (s. 15) og 
Norge vil delta i ”ministerkoalisjonen” for fornybare energikilder (s. 76) 

 det er en målsetting å stanse forringelse av globale fellesgoder (s. 27) 

 det er nødvendig/ønskelig å fjerne eller legge om miljøskadelige subsidier (s. 39) 

 

16 Kap 6. i St.meld. nr. 1 2003-2004 
17 De seks andre er: Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom; Klima, ozonlaget og 
langtransporterte luftforurensninger; Biologisk mangfold og kulturminner; Naturressurser; Helse- og miljøfarlige 
kjemikalier; Samiske perspektiver i miljø- og ressursforvaltningen.  
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I handlingsplanen foreslår Regjeringen flere konkrete tiltak og strategier som kan betraktes 
som politiske virkemidler for å fremme en mer bærekraftig innovasjonspolitikk. Det skal for 
eksempel legges vekt på miljøegenskaper som CO2-utslipp ved statsforvaltningens innkjøp 
av transporttjenester og kjøretøy, og myndighetene skal innføre belønningsordninger til 
storbyer som bedrer kollektivtilbudet og demper veksten i personbiltrafikken. Videre skal 
avgiftssystemet utvikles for å sikre mest mulig riktig prising av ressursbruk og 
miljøbelastning, og man skal styrke forskningen på bærekraftig utvikling. Alt dette er tiltak 
som vil kunne bidra til innovasjoner som fremmer en mer bærekraftig utvikling.  

Selve temaet innovasjon er kun omtalt under to punkt. For det første henvises det til 
regjeringens innovasjonsplan. Her heter det at regjeringen vil  

”[l]egge fram en plan for en helhetlig innovasjonspolitikk i løpet av høsten 2003. 
Planen er konsistent med handlingsplanen for bærekraftig utvikling. Innovasjonens 
betydning for miljø, helse og utvikling er en av flere begrunnelser for en helhetlig 
innovasjonspolitikk.”  (planens kapittel 6.5.6) 

Videre nevnes innovasjon i forbindelse med næringslivets rolle i arbeidet for en bærekraftig 
utvikling og produksjon. Det heter bl.a. at  

”I arbeidet for bærekraftig utvikling har næringslivet en helt sentral rolle. 
Næringslivets evne til innovasjon i retning av mer bærekraftige 
produksjonsprosesser og vilje til å ta sosialt ansvar vil til syvende og sist være 
avgjørende for om sentrale politiske målsettinger vil kunne oppnås. I denne 
forbindelse blir samspillet mellom internasjonale institusjoner, myndigheter og 
næringslivet viktig.”(planens kapittel 6.6.1)  

Og: 

”Det er en sentral oppgave å utforme virkemidlene slik at de stimulerer næringslivet 
til å utnytte miljøutfordringer til vekst innenfor bærekraftige rammer. Forskning og 
innovasjon er en nøkkel til både verdiskaping og bærekraftig utvikling. Regjeringen 
viser i den sammenheng til sin plan for helhetlig innovasjonspolitikk som vil bli lagt 
fram i høst. All erfaring viser at med klare og forutsigbare rammevilkår er industri og 
næringsliv i stand til å gjennomføre betydelige forbedringer i miljøeffektiviteten.” 
(planens kapittel 6.6.1) 

I tillegg til disse to avsnittene pekes det på koblingen mellom verdiskapning, 
teknologiutvikling og bærekraft. Under kapittel 6.4, som omhandler virkemidler for en 
bærekraftig utvikling pekes det på forskningens betydning for bærekraftig utvikling og 
utviklingen av miljøvennlig teknologi:  

”Forskning knyttet til utviklingsspørsmål, økt bruk av miljøvennlig teknologi, 
naturvitenskaplig miljøforskning og integrering av globale perspektiver i all 
forskning er avgjørende for å oppnå at sammenhengen mellom økonomisk utvikling 
og miljøbelastning reduseres. (…) Norge kan være en viktig bidragsyter til å utvikle 
mer miljøvennlig teknologi på områder hvor norske fagmiljøer har særlig 
kompetanse. Det er videre viktig å bruke virkemidler i miljøpolitikken som er 
tydelige og langsiktige, slik at bedrifter finner det lønnsomt å utvikle og ta i bruk 



Side 26  Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk 

 

                                                            

miljøvennlig teknologi. Økonomiske virkemidler vil ofte gi sterke incentiver til å 
utvikle og spre ny teknologi.” (kapittel 6.4.2) 

På bakgrunn av disse sitatene er det ingen tvil om at Regjeringen i den nasjonale 
handlingsplanen for bærekraftig utvikling ønsker å synliggjøre at det er en viktig kobling 
mellom innovasjon, teknologiutvikling og bærekraftig utvikling. Likevel savner vi, ut fra vårt 
fokus på bærekraftig innovasjonspolitikk, en mer eksplisitt drøftelse av denne koblingen, 
dvs. mer spesifikt om hvordan teknologiutvikling kan fremme bærekraftig utvikling og 
hvilken rolle staten kan og bør spille i denne sammenheng. Men, i planen henvises det til 
regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk, og det er derfor naturlig å vende seg 
til den.  

2.3 Fra idé til verdi: Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk. 
Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk18 (heretter Innovasjonsplanen) er 
etter eget utsagn Regjeringens første skritt på veien mot en helhetlig innovasjonspolitikk. I 
planens andre kapittel spørres det hvorfor vi trenger en slik politikk, og det gis flere svar. Det 
pekes for det første på innovasjonspolitikkens betydning for næringslivets mulighet til økte 
gevinster og utvikling av langsiktige konkurransefortrinn. Videre påpekes innovasjons-
politikkens betydning for å kunne finansiere et høyt velferdsnivå, og for å øke evnen til 
omstilling i økonomien. I tillegg knyttes innovasjon til moderniseringen av offentlig sektor.  

Planen sier imidlertid ikke noe om forholdet mellom innovasjon og bærekraft. Ordet 
bærekraft forekommer faktisk bare ett sted i hele rapporten, og da i forbindelse med en kort 
beskrivelse av EUs Lisboa-strategi (planens kapittel 3.2). I tillegg nevnes det under kapittel 3 
om innovasjon og verdiskaping at det er ”mange eksempler på at strengere internasjonale 
miljøkrav fremmer innovasjon ved at bedrifter må tilpasse seg endret regelverk.” (s.10). 
Utover dette inneholder teksten ingen forsøk på å koble begrepene innovasjon og 
bærekraft/miljø.  

Bærekraft har åpenbart ikke vært et sentralt tema i arbeidet med Innovasjonsplanen, til 
tross for at forordet uttrykker følgende ambisjon:  

”Innovasjonspolitikken må være helhetlig og langsiktig. Denne planen skal bidra til 
en mer koordinert og målrettet innsats på tvers av ulike politikk- og forvaltnings-
områder.” (s. 5).  

Miljø synes ikke å være et av de politikk- og forvaltningsområder Regjeringen har hatt fokus 
på. Dette inntrykket forsterkes av at Miljøvernministeren ikke er blant de fem ministrene 
som har underskrevet rapporten.19 Gitt at planen skal være en plan for en helhetlig 
innovasjonspolitikk er dette bemerkelsesverdig. Det er hevet over tvil at hvilken teknologi vi 
utvikler er av betydning for miljøet, og det er derfor en mangel ved innovasjonsplanen at 
koblingen mellom innovasjon og miljø ikke er fremhevet og drøftet.   

 

18 Nærings- og handelsdepartementet (2003) 
19 De fem er: Kommunal- og regionalministeren, Utdannings- og forskningsministeren, Landbruksministeren, Olje- og 
energiministeren og Nærings- og handelsministeren. 
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2.4 Innovasjon Norge og Stortingsproposisjonen for et innovativt og nyskapende næringsliv 
Innovasjon Norge er navnet på det statlige norske selskapet som ble vedtatt ved 
Odelstingsproposisjon nr. 14 (2003-2004). Selskapet er ment å være et sentralt virkemiddel 
for å fremme et innovativt og nyskapende næringsliv. Selskapet skal forvalte og utvikle 
virkemidler som skal bidra til økt innovasjon i næringslivet over hele landet, og være 
myndighetenes sentrale organ for bedriftsdekkende tiltak og ordninger. Videre heter det at 
selskapet skal arbeide aktivt med utvikling av innovasjonssystemer, og se innovasjon, 
regional utvikling og internasjonalisering i sammenheng.  

Selskapet ble etablert på bakgrunn av en anbefaling i Stortingsproposisjon nr. 51 (2002-
2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv. Hvis man leser Stortings-
proposisjonen ut fra et bærekraftsperspektiv fremstår den som tvetydig. Innledningsvis 
heter det at hovedmålene i regjeringens økonomiske politikk er ”arbeid til alle, 
videreutvikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og en bærekraftig 
utvikling.” (s. 5). Videre heter det under kapittel 3 at Regjeringen legger til grunn at 
virkemiddelapparatet skal søke å prioritere sin virksomhet inn mot følgende tre 
fokusområder: 

 Forskning og kompetanseheving 

 Idé-, utviklings- og kommersialiseringsfasen 

 Internasjonalisering 

Det understrekes at innenfor ”alle fokusområdene skal virkemiddelapparatet bidra til 
bærekraftig utvikling, integrere hensynet til effektive miljømessige løsninger og fremme 
bedrifters konkurransekraft basert på miljømessige fortrinn.” (s. 19). Utover disse generelle 
målformuleringene er det imidlertid ingen utfyllende kommentarer om hvordan 
miljømessige løsninger skal fremmes, ei heller om hvordan bedrifters konkurransekraft kan 
baseres på miljømessige fortrinn.20  

Koblingen mot bærekraft blir dessuten mer utydelig når vi kommer til omtalen av de 
institusjoner og virkemidler som inngår i det som i proposisjonen omtales som 
”Virkemiddelapparatet”, og som bl.a. omfatter Selskapet for industrivekst SF, Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond og Næringsrettede virkemidler i Norges forskningsråd (s. 
7). I proposisjonen heter det at hovedmålet for virkemiddelapparatet er å ”bidra til økt 
innovasjon i næringslivet over hele landet” (s. 8), innen de tre fokusområdene nevnt 
ovenfor. Her er altså koblingen til bærekraft, som jo var til stede i omtalene av hovedmålene 
for regjeringens økonomiske politikk, ikke nevnt.  

Inntrykket av at hensynet til bærekraftig utvikling ikke har vært prioritert i arbeidet med 
proposisjonen styrkes ytterligere når vi leser at virkemiddelapparatet bør forvalte 
virkemidler innen fire hovedkategorier (s.24):  

 Finansiering, herunder tilskudds-, låne-, garanti-, og egenkapitalordninger 

 

20 Ordet bærekraft nevnes også ved en henvisning til EUs Lisboa-strategi (s. 9), og to ganger i forbindelse behovet for 
bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring (s. 6 og 43).  
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 Rådgivning og kompetansehevende tiltak 

 Nettverk og infrastruktur 

 Profilering av norsk næringsliv i utlandet 

Under gjennomgangen av disse i Stortingsproposisjonen nevnes ikke forholdet til bærekraft 
eller miljø en eneste gang.  

Bakgrunnsdokumentene for etableringen av Innovasjon Norge erkjenner dermed – slik 
tilfellet var for handlingsplanen for bærekraftig utvikling – koblingen mellom innovasjon og 
bærekraft. Men man har ikke sagt noe mer detaljert om hvordan innovasjon kan bidra til 
bærekraftig utvikling, eller om hvordan Innovasjon Norge og det omtalte virkemiddel-
apparatet kan bidra til dette.  

Dette reflekteres av tilskuddsordningene i Innovasjon Norge,21 som ikke har spesifikke 
midler øremerket utvikling av miljøteknologi. 22 Men, selskapet skal i vurdering av alle 
prosjekter ta hensyn til alle positive og negative effekter av investeringene. I disse 
vurderingene inngår hensynet til miljøet, og man vurderer alltid om prosjektet og bedrifter 
har høy miljørisiko eller tydelig positiv miljøgevinst. Herunder vurderes om miljø kan bli en 
konkurransefaktor i bedriftens marked, og hvordan bedriften kan møte eller utnytte denne.   

Enkelte prosjekter kan klassifiseres som miljøprosjekter. Dette forutsetter at prosjektet 
bidrar til miljøforbedring, som bl.a. kan omfatte:  

 Miljøteknologiske forretningsideer 

 Bedring av miljøkvaliteten på produkter og produksjonsprosesser 

 At foretaket blir miljøsertifisert eller at bedriften innfører miljøledelse 

 Miljøeffektiv energiomlegging 

 Miljøvennlig bruk av kulturminner og -miljøet 

 Kompetansebaserte tjenester innen miljøområdet 

Men selv om et prosjekt registreres som et miljøprosjekt, gir ikke det automatisk rett til 
tilskudd. En slik vurdering gir et positivt bidrag til den samlede vurdering av prosjektet, men 
det er ikke i seg selv tilstrekkelig for å prioritere prosjektet foran andre prosjekter (som 
potensielt vurderes som mindre positive ut fra et miljøperspektiv). Det er den samlede 
vurdering av prosjektet som er avgjørende, og positive miljøaspekter vil bidra til en positiv 
samlet vurdering. Men, det er ingen egen pott for miljøprosjekter (med unntak om 
bioenergisatsingen knyttet til landbruket). 

 

21 Presentasjonen av Innovasjon Norge er basert på selskapets nettsider og kommunikasjon med seniorrådgiver Bjørn 
Nordby. 
22 Unntaket er en satsing innen bioenergiprosjekter knyttet til landbruket, hvor man har øremerkede midler (vel 20 mill. 
kr. pr år).  
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2.5 Enova 
Enova er et statsforetak som ble etablert i 2001, og som har vært i operativ drift siden 2002. 
Hovedformål er å fremme en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi i 
Norge til mer effektiv energibruk, økt produksjon av fornybar energi og miljøvennlig bruk av 
naturgass. Målet er å styrke energibalansen med 12 TWh innen 2010.23

Enova tildeler støttemidler fra Energifondet, som i 2003 hadde 539 mill. kr. til disposisjon. I 
tildelingen prioriteres støtte innen seks programområder: varme, vind, energibruk, fornybar 
energi, opplæring og informasjon. Ved tildeling av støtte prioriteres prosjekter som kan 
bidra til redusert energibruk og til produksjon av ny fornybar energi, dvs. prosjekter som kan 
bidra til å styrke energibalansen.  

Enova er ikke et organ for industriutvikling innen energisektoren, og har kun avsatt en 
mindre del av sitt budsjett til teknologiutviklingsprosjekter av den typen 
vindturbinprodusenten ScanWind står for (se kapittel 4.2).  De har anledning til å gi støtte til 
introduksjon av teknologi ved å støtte prosjekter som kan demonstrere hvordan ny og 
uprøvd teknologi vil kunne virke i full skala. Hovedregelen er at teknologien skal være såpass 
moden at prosjektene eller pilotanleggene skal bygges for lang tids drift. Støtten til 
Utsiraprosjektet, hvor vindkraft brukes til produksjon av hydrogen er et eksempel på dette 
(mer om Utsiraprosjektet i kapittel 4.3). Enova kan gjennom programmet for fornybar energi 
gi støtte til oppbygging av anlegg for energiproduksjon basert på fornybare energikilder. 
Under dette programmet har man bl.a. gitt støtte til selskapet Foxbox AS24 som 
delfinansiering av et flytende bølgekraftverk utenfor Karmøy i Rogaland fylke. 
Bølgekraftverket består av en plattform som det henger en rekke ”bøyer” under. Disse 
beveger seg opp og ned i bølgene, og bevegelsen omgjøres til energi.  

I forhold til denne rapportens hovedperspektiv, bærekraftig teknologipolitikk, er Enovas 
støtte i hovedsak innrettet mot investeringer i mer energieffektiv og miljøvennlig teknologi. 
Dette inkluderer f.eks. etablering av vindmølleparker, energiproduksjon basert på 
biobrensler, samt teknologi som vil redusere energibruk i bygninger og industrielle 
prosesser. I den grad Enova bidrar til teknologiutvikling vil det i hovedsak være gjennom å 
fremme økt etterspørsel etter miljøvennlig teknologi.   

2.6 Norges Forskningsråd 
Norges forskningsråd disponerer en rekke virkemidler som kan bidra til innovasjon og 
teknologiutvikling i Norge.  En fullstendig gjennomgang av disse vil falle utenfor rammene 
for denne rapporten. Vi skal derfor her peke på tre spesielt interessante områder i 
Forskningsrådet. 

For det første er det etablert en egen divisjon for innovasjon. Divisjonen skal være en viktig 
partner for næringslivet og for offentlig sektor innen områdene forskning, utvikling og 
innovasjon. Videre skal divisjonen skal være en sentral operativ og strategisk aktør på 
innovasjonsfeltet og ha virkemidler som stimulerer til å utvikle innovasjonskapasitet. 
Divisjonen skal også bidra til å omsette forskningsresultater til kommersiell forretnings-

 

23 Presentasjonen av Enova er basert på selskapets nettsider (www.enova.no) og samtale med Sverre Inge Heimdal, 
direktør for Energi og forvaltning.  
24 Selskapet er 100% eid av Fred Olsen privat 
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virksomhet, og være en sentral strategisk og operativ aktør i arbeidet for å bidra til å 
realisere Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk.  

Innovasjonsdivisjonen har ikke egne virkemidler øremerket innovasjon som kan bidra til 
bærekraftig utvikling. Ved vurdering av tildeling inngår imidlertid en vurdering av et 
prosjekts virkninger for miljøet i en helhetsvurdering. Prosjekter som får en klart negativ 
vurdering ut fra et miljøperspektiv vil derfor kunne ligge dårlig an for å få tildelt midler, 
mens en positiv miljøvurdering vil kunne slå tilsvarende positivt ut.  Denne 
vurderingsformen gjelder både de brukerstyrte innovasjonsprosjektene, der aktivitetene 
foregår i de bedrifter som får støtte, og i de såkalte kompetanseprosjektene med 
brukermedvirkning. Her er industrielle aktører med og finansierer minimum 20 % av 
aktivitetene gjennom kontante bidrag, men forsknings- og utviklingsarbeidet foregår i FoU-
miljøer.  

Innen divisjonen for Store satsinger er RENERGI (Fremtidens rene energisystem) spesielt 
interessant ut fra denne rapportens fokus.25 RENERGI, som i 2004 hadde 160 mill. kr til 
disposisjon, skal bidra til at det utvikles kunnskap og løsninger som grunnlag for 
miljøvennlig, økonomisk og rasjonell forvaltning av Norges energiressurser. I tillegg skal 
programmet bidra til høy forsyningssikkerhet og internasjonalt konkurransedyktig 
næringsutvikling tilknyttet energisektoren.  Det gis støtte til et spekter av 
forskningsaktiviteter, bl.a. de som kan bidra til:  

 Nye teknologier, systemer og løsninger som kan bidra til energiomlegging gjennom 
effektivisering av energiproduksjon, -overføring og -bruk, økt energitilgang og 
høyere systemmessig sikkerhet og fleksibilitet.  

 Miljøvennlig energisystem gjennom reduserte utslipp av klimagasser, annen 
luftforurensning, arealbruk m.m.  

Til tross for at RENERGI ikke eksplisitt fokuserer på miljøteknologi eller bærekraftig 
innovasjon vil forskningen som støttes gjennom programmet åpenbart kunne bidra til 
utvikling av teknologi som fremmer bærekraftig utvikling.  

Videre skal vi nevne satsingen på renseteknologi for gasskraftverk. Denne lå tidligere inn 
under RENERGI-satsingen, men er fra 2005 utskilt som et eget satsingsområde i 
Forskningsrådet. Satsingen skal bidra til å bygge opp kompetanse om alle sider ved å skille 
ut og håndtere CO2. Dette omfatter kunnskaper og løsninger for CO2 fangst, kompresjon, 
transport og langtids lagring. Satsingen foregår i nært samarbeid med 
innovasjonsvirksomheten for miljøvennlige gasskraftteknologier i Grenland, Gassnova, som 
ble åpnet 24. januar 2005. Hensikten er å både skaffe forskningsbasert kunnskap og å bringe 
denne kunnskapen videre frem mot kommersialiserbare produkter.  

Satsingen på renseteknologi for gasskraftverk er et eksempel på bevisst satsing for utvikling 
av teknologi som kan bidra til bærekraftig utvikling. Det er også interessant at satsingen 
innretter seg mot hele prosessen fra forskning til kommersialisering av produkter (mer om 
dette under diskusjonen om behovet for tilpassede virkemidler i kapittel 4.6).  

 

25 www.forskningsradet.no/renergi 
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Til sist skal vi nevne at Forskningsrådet i et innspill til regjeringens arbeid med den 
kommende forskningsmeldingen har foreslått at det etableres åtte såkalte senter for 
forskningsdrevet innovasjon.26 Ordningen er ment å skulle bygge opp eller styrke norske 
forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv. Man ønsker å 
støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft på 
områder hvor Norge har eller kan få en sterk internasjonal posisjon. I tillegg er det en 
ambisjon å gi et betydelig bidrag til stimuleringen av forskningsbasert kunnskaps- og 
teknologioverføring.  

I omtalen av ordningen legger forskningsrådet til grunn at sentrenes faglige profil vil 
avhenge av brukerbehov og den forskningsekspertise som finnes eller som det er behov for å 
bygge opp. Men, satsingen er ment å være rettet mot næringer der det allerede finnes 
ledende forskningsmiljøer, eller hvor slike kan bygges opp. Her nevnes bioteknologi, 
prosessteknologi og energi- og petroleumsteknologi blant de særlig aktuelle. Dette er 
utvilsomt områder der det kan gjøres verdifulle bidrag mot en bærekraftig utvikling. Dersom 
sentrene for forskningsdrevet innovasjon etableres vil de kunne være et viktig bidrag til en 
bærekraftig teknologipolitikk. I hvilken grad dette faktisk skjer vil avhenge av de kriterier 
som legges til grunn ved oppnevnelsen og tildeling av støtte. 

2.7 Norges ”satsing” – mer honnørord enn realiteter? 
Når vi sammenlikner EUs handlingsplan for miljøteknologi med de sentrale norske 
styringsdokumentene og praksis i institusjonene nevnt i de foregående avsnittene, gjør tre 
observasjoner seg gjeldende:  

I EU arbeides det mer systematisk med temaet ”Miljøvennlig teknologi og innovasjon” enn 
det gjøres i Norge: 

 For det første er EUs plan basert på en helt eksplisitt forståelse av viktigheten av 
koblingen mellom bærekraft, verdiskapning og utvikling av teknologi. Man 
erkjenner at det over tid kun vil være ved å utvikle miljøteknologi at man kan 
fremme bærekraftig utvikling og samtidig bidra til ønsket vekst.  En tilsvarende 
eksplisitt erkjennelse finnes ikke i de norske styringsdokumentene.  

 For det andre er EUs plan et svært systematisk forsøk på å adressere de mange 
utfordringene som knytter seg til å fremme den ønskede teknologiutviklingen. Man 
har definert tre hovedutfordringer, og en rekke underproblemstillinger knyttet til 
hver av disse. Hver problemstilling skal i hht. planen adresseres gjennom egnede 
analyser/utredninger. I Norge har man på ingen måte gått like systematisk til verks, 
verken med å identifisere hovedutfordringer eller mer avgrensede problemstillinger.  

I Norge synes ambisjoner og visjoner å favne videre enn det som fremkommer gjennom 
praksis. Til tross for at de norske styringsdokumentene ikke er like systematiske som EUs 
handlingsplan, gir de gir uttrykk for flere positive ambisjoner knyttet til utvikling av 
teknologi som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Men når det kommer til den praksis 
som utøves av bl.a. Enova, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge er ikke hensynet til 

 

26 Presentasjonen av Forskningsrådets forslag om etablering av de åtte sentrene er basert på beskrivelsen på 
www.forskningsradet.no 
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miljøet eller bærekraftig utvikling gitt noen prioritert posisjon. Ved tildeling av midler 
brukes konsekvenser for miljøet i beste fall som et av flere kriterier i de vurderinger som 
foretas. 

Norsk praksis synes fragmentert og lite fokusert. Både Enova, Innovasjon Norge og Norges 
forskningsråd tildeler midler som kan bidra til utvikling av teknologi som kan fremme 
bærekraftig utvikling. Det synes imidlertid ikke å være noen utstrakt koordinasjon mellom 
de tre organene mht. slike tildelinger, og ingen av dem har noe hovedansvar i så henseende. 
Det synes heller ikke å være noen teknologiområder som er spesielt prioritert mht. til 
tildelinger. 

En mer målrettet norsk satsing på bærekraftig innovasjon og teknologipolitikk vil kreve at 
man systematisk adresserer de barrierer som finnes mot utvikling av den ønskede 
teknologien, samt hvilke virkemidler det offentlige kan benytte til å overkomme barrierene. I 
de følgende to kapitlene skal vi se på hhv. barrierer og virkemidler.  
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Det finnes en rekke barrierer mot utvikling og bruk av teknologi som kan bidra til 
bærekraftig utvikling. For å forsøke å redusere og på sikt fjerne barrierene må de først 
identifiseres. I det følgende skal vi se nærmere på de viktigste av dem.  

3.1 Økonomiske barrierer 
Finansiering og økonomi er kanskje den største utfordringen i enhver innovasjons- og 
teknologiutviklingsprosess. De fleste produkter går gjennom en rekke faser på veien fra idé 
til kommersielt produkt. Vi kan skille mellom fem slike: 

 Utvikling av en ny teknologi eller innovasjon: her inngår grunnforskning, søking etter 
– og lokalisering av – nye ideer, gjennombrudd, applisering av forskningsresultater i 
FoU- og demonstrasjonsprosjekter. 

 Etablering av nisjemarkeder: dette innebærer identifisering av spesifikke nisje-
applikasjoner, høste markedserfaringer, utvikle relasjoner til brukere. 

 Spredning/diffusjon: produkter standardiseres og masseproduseres, skalaøkonomi, 
oppbygging av nettverkseffekter. 

 Modning: gevinstene av skalaøkonomi og standardisering er hentet ut, markedet er i 
ferd med å nå et nivå hvor det ikke kan absorbere mer av produktet/tjenesten og 
nye produkter/tjenester som bedre tilfredsstiller markedets krav er i fred med å 
vokse frem. 

 Avmetning: markedet har nådd et punkt hvor det ikke kan absorbere mer av 
produktet/tjenesten og den utkonkurreres av produkter/tjenester som bedre 
tilfredsstiller markedets krav. 

Det koster tid og ikke minst penger å fullføre en prosess der man skal gjennom alle fasene, 
og det medfører som oftest en betydelig risiko for investorer. Selve idéfasen får man sjelden 
støtte til, men i enhver fase etter dette vil manglende finansiering kunne få prosessen til å 
stoppe opp.27

Vi skal ikke her gjennomgå alle økonomiske utfordringer i detalj, men understreke at de aller 
fleste produktutviklingsprosesser vil ha behov for finansiering fra flere ulike kilder. Det kan 
være f.eks. egenkapital, banklån, venturekapital og kundefinansiering. I dette bildet vil 
staten kunne spille en svært viktig rolle ved å stille til rådighet midler som andre aktører ikke 
tør eller vil bidra med. Behovet for statlig tilskudd vil kunne være ekstra stort for utvikling av 
teknologi som representerer nye løsninger, har funksjonalitet som ikke er allment kjent eller 

 

                                                             

27 Det er verdt å merke seg at Bedriftsforbundet har regnet ut at i løpet av ett år tenker 250 000 personer på å starte for 
seg selv. Når man kommer til kommersialiseringen og finansieringen av prosjektet faller veldig mange av, og det 
etableres kun 25 000 nye virksomheter i Norge pr år. Se: www.bedrift.no 
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akseptert, eller i situasjoner der markedet er usikkert. Alle disse tre faktorene vil ofte være 
tilfelle for miljøvennlige teknologier som f.eks. el-biler eller vindturbiner spesialdesignet for 
nordiske værforhold (se beskrivelsen av ScanWind under kapittel 4.2).  

Et annen type økonomisk barriere for utvikling av bærekraftige teknologier kan være at 
markedsprisen på eksisterende teknologi, produkter og tjenester ikke reflekterer de reelle 
kostnadene ved bruken av dem. Dermed blir det vanskeligere å introdusere alternative – og 
tilsynelatende dyrere – teknologier. For eksempel kan det hevdes at prisen på diesel- og 
bensindrevene privatbiler ikke reflekterer de eksterne kostnadene knyttet til 
luftforurensning, slik som helsevesenets kostnader for behandling av pasienter med 
forurensningsrelaterte sykdommer og arbeidsgivers kostnader ved sykefravær. Hvis prisen 
på denne type kjøretøy ikke reflekterer disse kostnadene vil det bli vanskeligere for 
konkurrerende teknologier – som bl.a. utvikles nettopp for å bøte på årsakene til de reelle 
kostnadene – å etablere seg i markedet og vinne markedsandeler. 

3.2 Regulatoriske barrierer 
Lover, forskrifter og standarder vil kunne virke som barrierer mot utvikling av ny teknologi. 
Dette vil skje hvis de er utformet slik at de hegner om eksisterende teknologier, er for 
detaljerte, for vage eller rett og slett mangler.  

For eksempel vil lover som stiller svært strenge krav til utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg 
kunne virke som en barriere mot utvikling av forbrennings og renseteknologi, fordi det vil 
gjøre utviklingsarbeidet mer tids- og kostnadskrevende. Dermed trues økonomien i 
utviklingen av slike anlegg.  

Et eksempel på manglende regelverk gjelder typegodkjenning av hydrogenbiler. Det 
foreligger pr. i dag ikke nasjonalt regelverk (ikke internasjonalt heller) for typegodkjenning 
av hydrogenbiler. Dette innebærer at de som ønsker å utvikle eller ta i bruk slike biler ikke 
vet hvordan de skal forholde seg til vegmyndighetene. Dette har Bellona erfart i sitt 
hydrogenbilprosjekt. Bellona importerte to biler i 2002, gikk i dialog med myndighetene og 
fikk pålegg om å få en vurdering av sikkerheten fra en uavhengig og kvalifisert tredjepart. 
Denne vurderingen har blitt utført på bakgrunn av et forslag til regelverk som kontinuerlig 
har vært gjennom revidering.28 Godkjenningen har nå tatt tre år og påført Bellona 
betydelige utgifter. I tillegg hindrer det manglende regelverket utprøving av teknologien i 
større skala, samtidig som manglende forutsigbarhet for regelverket hindrer leverandører å 
godkjenne komponenter (det finnes lite regelverk for godkjenning av enkelkomponenter 
også). I tillegg skaper manglende regelverk en høy terskel for nye aktører som ikke er 
representert i bilbransjen i dag for å utvikle og å tilby sine produkter. 

3.3 Markedssvikt og manglende etterspørsel 
Markedssvikt kan, i vid forstand, forstås som enhver teknisk, økonomisk, institusjonell, legal, 
politisk, sosial eller miljømessig faktor som hindrer innovasjon. Vi har allerede vært inne på 
økonomiske barrierer, og skal her primært fokusere på manglende etterspørsel, som 
utvilsomt kan utgjøre en vesentlig barriere mot at bærekraftig teknologi utvikles. 
Manglende etterspørsel bidrar til at produkter og tjenester ikke lar seg tilby lønnsomt på 

 

28 Det såkalte EIHP draft–regelverket. EIHP står for European Integrated Hydrogen Project og ambisjonen er å utvikle 
regelverket til en global standard for hydrogendrevne kjøretøy. Se www.eihp.org. 
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kommersielt grunnlag, og derfor ikke kan finansieres i markedet. Det kan være flere årsaker 
til manglende etterspørsel, som:  

 for godt tilbud av eksisterende teknologi, som f.eks. biler med forbrenningsmotor.  

 manglende kunnskap om muligheten for å bruke alternative teknologier: ser man 
f.eks. på tilbudet av ulike energikilder til oppvarming av privatboliger, som pellets, 
briketter, parafin, ved, olje, varmepumper og solenergi, kan det synes underlig at 
ikke flere bruker andre kilder enn elektrisitet. Manglende kunnskap er ofte relatert 
til manglende informasjon. Har vi ikke kunnskap om f.eks. alternative kilder for 
oppvarming av boliger eller avgiftsfritaket på el-biler vil dette kunne bidra til at 
markedet for denne type teknologier ikke fungerer optimalt. 

 begrenset funksjonalitet på mer miljøvennlige teknologier: et eksempel er el-bilen. 
Den har i manges øyne for begrensede rekkevidde i forhold til opplevde transport-
behov. Dermed velges biler med forbrenningsmotor selv om man er klar over el-
bilens miljøfortrinn, og selv om bilens rekkevidde er tilstrekkelig til å dekke en stor 
prosentandel av potensielle kjøperes kjøreturer.  

 usikkerhet om nytten av å bruke ny teknologi: med det resultat at potensielle kjøpere 
heller etterspør kjent (og mindre miljøvennlig) teknologi. 

 for høye kostnader knyttet til investeringer i og bruk av mer miljøvennlige teknologier: 
her kan varmepumper tjene som eksempel. Varmepumper gjør det mulig å utnytte 
lagret solenergi i omgivelsene (f.eks. uteluft, vann, fjell, jord) og overskuddsvarme 
fra boligen (ventilasjonsluft). Dermed reduseres behovet for høyverdig energi (som 
elektrisitet fra vannkraft). Men, investeringskostnadene for installering av 
varmepumper er så høye at det vil kunne ta flere tiår før investeringene er inntjent 
gjennom reduserte utgifter til oppvarming.29 For mange vil dette være et for langt 
tidsperspektiv for å inntjene investeringen til å etterspørre teknologien. 

 store subsidier knyttet til sektorer av nasjonal betydning (som for eksempel 
kullutvinning i enkelte land). Dermed senkes prisen på produktet, og det gis et 
konkurransefortrinn fremfor konkurrerende (og mer bærekraftige) produkter som 
ikke gis den samme subsidieringen.  

 produktet/varen representerer et fellesgode, som er en type goder som ofte ikke 
etterspørres i markedet, og som staten derfor må ta et ansvar for å styre tilbudet av 
(jf. kapittel 1.1).  

Også sosiale mekanismer kan bidra til redusert etterspørsel. Det fremkom av en analyse av 
medlemmer av bilkollektiver. Dette er ordninger der man ikke selv eier sin bil, men er en av 
flere personer som sammen finansierer innkjøp og drift av et mindre antall kjøretøy (i 
forhold til antallet medlemmer) og har rett til å disponere kjøretøy ved behov. I studien 
rapporterte flere medlemmer av slike kollektiv at de stadig opplevde et behov for å forsvare 

 

29 Om varmepumper i boliger, se f.eks. www.enova.no 
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sitt valg av billøsning, og at de måtte begrunne overfor andre hvorfor de ikke skulle ha egen 
bil.30  

Det kan også oppstå situasjoner med en ”negativ” dynamikk mellom miljøbelastende 
teknologi og mer miljøvennlige teknologier. Her kan forholdet mellom privatbilisme og 
kollektivtransport tjene som eksempel. Når en stor andel av befolkningen eier egen bil og 
bruker denne til transport, vil færre etterspørre tjenester for kollektivtransport. Som en 
konsekvens av dette blir kollektivtilbudet dårlig utviklet, med høye priser, et begrenset 
antall ruter og lav frekvens på avganger. Dette fører igjen til at de som sverger til bilen ikke 
får noe insentiv til å bytte til kollektive transportmidler. På denne måten vil omfattende 
bruk av privatbiler og dårlig kollektivtilbud ofte opptre samtidig, og gjensidig påvirke 
hverandre i en fra et bærekraftperspektiv negativ retning.  

3.4 Systemtvang og eksisterende teknologier 
Svært mange teknologier inngår i systemer av andre teknologier, i ulike typer infrastruktur 
og i forbruksmønster. De ulike elementene i slike system har ulike interessegrupper og 
næringsinteresser knyttet til seg. Introduksjon av teknologi som innebærer sprang i 
utviklingen vil kreve endringer og tilrettelegging gjennom hele systemet. Det vil ofte være 
en treghet i eksisterende systemer som bremser utskiftingen av eksisterende teknologier. 
Det eksisterende systemet blir dermed en barriere.  

Det gjeldende energiregimet er et eksempel på en slik barriere. Med energiregime forstår vi 
den samling av ordninger, teknologier og institusjoner som gjør at energi blir produsert, 
distribuert og benyttet på en bestemt måte. Samfunnet har hatt ulike energiregimer til 
forskjellige tider. I det tjuende århundre har olje, vannkraft og kjernekraft supplert kull, vind 
og muskelkraft. Det er likevel oftest slik at et knippe teknologier blir dominerende i et 
energiregime, i dag er dette olje-, gass- og kullkraft. Et skifte fra et slikt energiregime til et 
annet, f.eks. basert på hydrogen som energibærer, vil kreve voldsomme omstillinger og få 
svært vidtrekkende konsekvenser for mange aktører som i dag er involvert i det eksisterende 
regimet. Dette gjelder både brukere, leverandører og de som er involvert i salg. Så 
omfattende og etablerte systemer er vanskelig å endre, og vil kunne representere en 
barriere mot utvikling av alternative teknologier.  

I forlengelsen av det ovenstående er det viktig å påpeke at markedenes evne til å absorbere 
nye løsninger avhenger bl.a. av hvor mange elementer i det eksisterende systemet som 
berøres. Det vil for eksempel være lettere å innføre gradvise endringer slik som mer effektive 
bilmotorer og katalysatorrensing, enn biler som utelukkende skal basere seg på ny 
teknologi, som brenselceller basert på hydrogen. Et nytt drivstoff - som hydrogen - krever 
endringer gjennom hele kjeden fra lagring av hydrogen i bilen via systemer for distribusjon 
av hydrogen til forhandlere, lagrings- og tankningssystemer på bensinstasjonene og selve 
motoren. Til forskjell fra dette vil forbedrede forbrenningsmotorer med økt effekt og 
reduserte utslipp ”kun” kreve en innsats hos bilprodusentene og de forskningsmiljøer de 
samarbeider med.  

Tilsvarende problematikk gjør seg gjeldende på tilbudssiden. Det er lettere for en etablert 
industri å videreutvikle eksisterende teknologi, enn å utvikle en ny teknologi med samme 

 

30 Brekke (2003). 
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funksjoner. Flere faktorer bidrar til at det blir slik. For det første vil industriens kunnskap 
være rettet inn mot deres eksisterende produkter (f.eks. forbrenningsmotorer i stedet for 
brenselceller). Dernest vil det ofte være vanskelig å kanalisere ressurser til et nisjeprodukt, 
og ny teknologi vil alltid starte i en nisje. Dessuten vil en teknologiprodusent alltid 
foretrekke å utnytte nedbetalt produksjonsutstyr fremfor å etablere nytt. Dagens 
produksjon av bildeler er f.eks. i stor grad basert på stansing av ulike metaller. Til dette 
kreves svært kostbare maskiner. En omlegging til bilproduksjon basert på f.eks. bruk av 
komposittmaterialer vil ikke kunne bruke stanse-teknologien, og kreve helt annet maskinelt 
utstyr. Et slik skifte i teknologi er svært kostbart og en åpenbar barriere mot utvikling av ny 
teknologi.  

3.5 Internasjonal utvikling 
Mange barrierer for ønsket teknologiutvikling er av nasjonal art. Vi er derfor ikke avhengige 
av andre land eller internasjonale organisasjoner for å forsøke å overkomme dem. For 
barrierer knyttet til internasjonal utvikling er situasjonen annerledes, og Norge kan i mindre 
grad påvirke dem.  

Bruk av biodrivstoff i kjøretøyer vil for eksempel avhenge av videreutvikling hos 
bilprodusentene og den internasjonale etterspørselen etter slike kjøretøyer. Norge er ikke 
engasjert i utviklingen av bilmotorer, og står i internasjonal sammenheng for en marginal 
andel av etterspørselen etter biler. Selv om man i Norge skulle oppleve en sterk etterspørsel 
etter biler drevet av biodrivstoff, kan man ikke forvente at den norske etterspørselen vil ha 
nevneverdig direkte innflytelse på de store produsentene sine valg med hensyn til 
teknologiutvikling. 

For helt nye teknologier kan Norge imidlertid spille en større rolle. Nye teknologier utvikles 
ofte av små selskaper, og er i en første kommersiell fase ofte avhengig av et lite pilotmarked 
med høy betalingsevne og betalingsvilje. Norge kan i mange tilfeller være stort nok for å 
etablere slike markeder. Med vår høye kjøpekraft har vi gode muligheter for å etablere slike 
markeder. Etablering av et pilot hjemmemarked gir gode vilkår for videre ekspansjon 
ettersom den revolusjonerende teknologien blir videreutviklet. Fremveksten av 
vindkraftindustrien i Danmark er et godt eksempel på en slik prosess. Gjennom suksess ved 
innføring av en ønsket teknologi i et land, vil ofte andre land kopiere rammebetingelsene 
som ligger til grunn for suksessen. På denne måten kan man Norge indirekte påvirke 
internasjonal utvikling. 

Samtidig vil andre store land kunne ha helt andre muligheter til å påvirke utviklingen av 
internasjonalt tilgjengelig teknologi enn det Norge har, og med det bidra til teknologi-
utvikling som også vil kunne komme Norge til gode. Hvis f.eks. folkerike land som India og 
Kina i stor skala begynner å etterspørre teknologi for bærekraftig energiproduksjon vil dette 
kunne ha en stor betydning for antallet aktører som engasjerer seg i utviklingen av 
teknologien.31 Dermed vil tilbudet kunne øke, prisene falle, og muligheten for å erstatte mer 
forurensende energikilder bedres.   

 

31 Kina er for øvrig allerede i dag verdensledende på markedet for teknologi for utnyttelse av solvarme til oppvarming av 
vann.  
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Norge har imidlertid flere virkemidler til rådighet som kan bidra internasjonalt. For det 
første kan bistanden innrettes slik at den i større grad støtter bærekraftig innovasjon. Norge 
gir mer bistand per hode enn noe annet land i verden og er i kraft av dette et foregangsland 
selv om det absolutte volumet ikke er så stort. For det andre finnes det virkemidler under 
internasjonale avtaler som kan brukes til å påvirke andre land. Ett eksempel er Den grønne 
utviklingsmekanismen under Kyotoprotokollen. Poenget med den er at bedrifter i 
industriland skal kunne få godskrevet reduksjoner av utslipp fra prosjekter i utviklingsland, 
mot å bidra med penger og teknologi til prosjektene. Ettersom Kyotoprotokollen er en avtale 
mellom land er det imidlertid helt legitimt om den norske staten finansierer slike prosjekter 
også.  

Selv om bistandsregler og handelsregler setter legitime grenser for hvilken rolle norsk 
næringsliv kan og bør spille i slike sammenhenger, åpner likevel dette muligheter for at 
norske bedrifter kan skaffe seg kunnskap om og tilgang til nye markeder, og utvikle 
produkter tilpasset disse markedene. 

3.6 Manglende langsiktighet og ustabile rammer for teknologiutvikling 
Investeringer i ny teknologi er langsiktige investeringer, både når det gjelder midler brukt til 
teknologiutvikling og når det gjelder investeringer i anlegg og infrastruktur. For at aktører 
skal våge å satse på utvikling av ny teknologi er det ofte avgjørende med stabile 
rammebetingelser. Dette gjelder nasjonalt så vel som internasjonalt. Norsk industri må ha 
tillitt til at virkemiddelbruken vil vedvare over tid. Raske svingninger i bruk av virkemidler 
som for eksempel avgifter og støtteordninger vil kunne undergrave denne stabiliteten og 
resultere i at potensielle investorer og teknologiutviklere ikke tør ta den nødvendige 
risikoen.   

Et eksempel på endringer i virkemiddelbruken er den statlige investeringsstøtten til 
etablering av vindkraftverk i Norge. I perioden frem til 2001 ble støtten tildelt av Norges 
vassdrags- og energidirektorat. Vindkraftutbyggere kunne da søke om inntil 25 % 
investeringsstøtte av en maksimal investering på 8 millioner kroner pr. installert MW32 (dvs. 
maks 2 mill. støtte pr. MW). Ved etableringen av Enova i 2001 ble tildelingen av 
støtteordninger overflyttet dit. Samtidig hadde det åpnet seg en ny finansieringsmulighet 
for norske vindkraftutbyggere ved at nederlandske energiselskaper var pålagt å ha en viss 
prosentandel grønn el i sine porteføljer, og kunne få denne dekket ved å kjøpe seg inn i 
norske vindkraftprosjekter. Dette bidro til at investeringsstøtten ble redusert til maksimalt 
10% av 6 millioner kroner pr. MW (dvs. maks kr. 600.000 støtte pr. MW). I 2003 bortfalt 
imidlertid muligheten for nederlandske selskaper til å få dekket sin andel grønn el ved å 
kjøpe seg inn i norske vindkraftprosjekter, og støtteordningen ble på nytt endret. I dag er 
den maksimale støtten som kan påregnes til vindkraftprosjekter inntil 25 % av 
investeringskostnader godkjent etter nærmere angitte regler (men ikke pr. installert MW).33 
Fra 2006 skal dette systemet erstattes av pliktige grønne sertifikater.  

Selv om det fra flere hold ble uttrykt bekymring da støtten ble redusert fra 25 % til 10%,34 er 
det pr. i dag ikke dokumentert hvilke konsekvenser de tre ulike ordningene for tildeling av 

 

32 MW står for Megawatt, 1 MW = 1.000.000 Watt. 
33 Kilde: Viggo Iversen, ENOVA. Om dagens støtteordninger, se www.enova.no.   
34 Bl.a. fra Møre og Romsdal Fylkeskommune (www.kraftnytt.no), konsernsjef Bård Mikalsen i Statkraft, samt 
Landssammenslutningen av vindkraftkommuner i brev til Olje- og energiministeren og Miljøvernministeren 

http://www.enova.no/
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investeringsstøtte til utbygging av vindkraftverk har hatt for utbyggingen av vindkraft i 
Norge. Det er likevel et faktum at man innen et område der Regjeringen så sent som i 1999 
vedtok målsettingen om 3 TWh vindkraft innen 2010 i løpet av de fem første årene har 
opplevd tre ulike regimer for støtteordninger. Når man tar i betraktning at prosessen med å 
planlegge og å få de nødvendige tillatelser for etablering av vindkraftverk typisk kan ta 4-6 
år, og at et vindkraftverk medfører investeringer i størrelsesorden 200 mill. til 1 mrd., er det 
klart at dette er variasjoner som vil kunne medføre betydelig usikkerhet for 
vindkraftutbyggere.  

3.7 Manglende forskning og kompetanseoppbygging 
Utvikling av ny teknologi kommer ofte som et direkte eller indirekte resultat av lengre 
forskningsprosesser. For at forskningen skal kunne være en kilde for teknologiutvikling 
forutsetter det at den har gode nok finansielle rammer, og at det forskes på 
problemstillinger som er relevante i forhold til de (miljø)utfordringer man ønsker å løse. 
Feilprioriteringer innen forskningssektoren og for sterke begrensninger i økonomiske midler 
vil derfor kunne virke som en barriere på utvikling av ny teknologi.  

Et interessant eksempel på viktigheten av forskning er håndteringen av karbondioksid (CO2) 
fra Sleipner Vest feltet. Her produseres naturgass som inneholder store mengder CO2. Statoil 
separerer ut karbondioksidet og pumper hvert år 1 million tonn CO2 ned i 
sandsteinstrukturen i Utsira-formasjonen. Det tilsvarer det samlede CO2-utslippet fra 
400.000 biler. Istedenfor å slippe karbondioksyden ut i lufta, blir den nå lagret 1000 meter 
under havbunnen. Forskere mener nå at den kan lagres der svært lenge.  

CO2-håndtering er et resultat av langsiktig forskning og utvikling i samarbeid mellom norske 
oljeaktører, forskningsmiljøer ved NTNU og SINTEF, internasjonale forskningsmiljøer og 
støtte fra deler av miljøbevegelsen, som for eksempel Bellona. Om dette vil bli en løsning for 
større deler av oljebransjen, og om dette kan bli en stor ny næring for Norge, er det for tidlig 
å si noe om, og det vil også avhenge av fortsatt offentlig oppfølging. 

ScanWafer er et annet eksempel på hvordan forskning kan bidra til vellykket 
næringsutvikling og utvikling av bærekraftig teknologi. Selskapet, som ble etablert i 
Glomfjord i Nordland i 1994, produserer såkalte wafere. Dette er tynne (0,28 – 0,35 mm.), 
rene silisumskiver, som utgjør den sentrale delene av solceller som omvandler sollys til 
elektrisitet. Solceller er igjen hovedelementet i solcellepaneler. ScanWafer har de siste årene 
opplevd en voldsom vekst,35 og åpnet i august 2004 en ny fabrikk på Herøya i Porsgrunn.  

Til grunn for ScanWafers teknologi ligger en langvarig kompetanseoppbygging. I Norge har 
man lange tradisjoner for produksjon av lettmetaller og metallurgisk silisium. Denne 
kompetansen har vært viktig for ScanWafer, og man videreforedlet den med bidrag fra bl.a. 
Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktutviklingsfond. ScanWafer vektlegger 
også betydningen av kontinuerlig teknologiutvikling og av å samarbeide med 
forskningsmiljøer:  

 

35 Produksjonen startet i 1997, og i 2000 hadde selskapet for første gang et positivt årsresultat (5.7 mill. kroner). I første 
halvdel av 2004 var det positive driftsresultatet på kr. 154 mill. Salgsinntektene har økt fra ca. 20. mill i første kvartal i 
2000 til ca. 250 mill i første kvartal i 2004. Se ScanWafer Årsrapport 2000 og Halvårsrapport 1. januar – 30. juni 2004, 
begge rapporter finnes på www.scanwafer.com.  
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”ScanWafers målsetting med å drive teknologiutvikling er å bidra til lavere kostnad 
per watt for sluttkunden, det vil si å redusere prisen for ferdige solenergisystemer. 
Mer kostnadseffektive celler oppnås gjennom høyere effektivitet og lavere priser. 
For oss betyr dette bedre waferkvalitet og mer effektive fremstillingsmetoder. I disse 
bestrebelsene, samarbeider vi med universiteter og forskningsinstitutter, som for 
eksempel NTNU, SINTEF og IFE (Institutt for Energiteknikk). ScanWafer deltar også i 
flere EU-støttede programmer, der utenlandske universiteter og 
forskningsinstitutter deltar.”36

ScanWafer mottar årlig en støtte fra Norges forskningsråd. Den har de senere årene ligget 
på ca 1-1.5 mill NOK per år med en forutsetning om at dette brukes til kjøp av timer i 
forskningsinstitusjon og at ScanWafer bruker interne timer av samme størrelsesorden på 
prosjektene som støttes. Sammen med Elkem er ScanWafer industripartner i 
forskningsprogrammet ”Fra Sand til Solcelle” ved NTNU i Trondheim. I tillegg deltar 
ScanWafer som ovenfor nevnt i flere EU programmer og har fått 1-2 mill per år i støtte 
derfra (under samme forutsetning som for tildelingene fra Forskningsrådet). 37

3.8 Manglende fokus på bærekraft i innovasjonsprosesser 
En siste barriere som skal nevnes er mangelen på fokus på bærekraft i innovasjons- og 
produksjonsprosesser. Utvikling av produkter som kan bidra til bærekraftig utvikling 
forutsetter at de som utvikler teknologien har et fokus på dette gjennom alle produkt-
utviklingens faser. I enkelte tilfeller er det å bidra til en mer bærekraftig praksis selve ideen 
bak utviklingen av en teknologi eller et produkt, slik som ved utviklingen av ScanWafers 
wafere. Bærekraft kan imidlertid også være et rettledende prinsipp ved for eksempel 
materialvalg og planlegging av produksjonsprosesser. Man kan velge materialer som er 
gjenbrukbare og forsøke å etablere produksjonsprosesser der energiforbruk og 
avfallsproduksjon minimaliseres.  

En bedrift som bevisst bruker resirkulerte materialer i sine produkter er møbelprodusenten 
Håg.38 Selskapet bruker brukte støtfangere og ketchupflasker til nye seter og rygger i sine 
kontorstoler, og i 2002 gikk hele 200 tonn resirkulert plast med til dette formålet.  

Til tross for at det finnes interessante eksempler, har nok ikke bærekraft vært det mest 
fremtredende hensynet innen tradisjonell produktutvikling. Krav til funksjonalitet og 
økonomi dominerer, og det er ikke til å undres over. Ny teknologi må fungere etter 
intensjonene og kunne produseres til en konkurransedyktig pris. Samtidig er det viktig å 
være klar over at produktutvikling er prosesser der kunnskap og kreativitet utgjør helt 
sentrale element. Hvilke teknologier som utvikles vil derfor i stor grad være et resultat av 
hvilke visjoner produktutviklerne har for sine produkter og virksomheter, og hvilke 
kunnskaper de har om ulike markeder, finansielle støtteordninger etc. Dersom det å utvikle 
bærekraftig teknologi og å bidra til en bærekraftig utvikling ikke inngår i de visjoner 
teknologiutviklere har, kan vi naturlig nok ikke forvente at de vil bidra til slik 
teknologiutvikling.  

 

36 www.scanwafer.com 
37 Kilde: Øivind Gjerstad, teknologisjef i ScanWafer. 
38 www.hag.no 
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Det er en utfordring for både myndigheter, utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer å bidra til 
at bærekraft blir et integrert element i produktutviklingsprosesser. Samtidig kan det økende 
fokuset på bedrifters samfunnsansvar, økoeffektivitet, innføring av fag som industriell 
økologi ved NTNU og en gryende etterspørsel etter ”grønne” produkter gi grunn til en viss 
optimisme.  

3.9 Barrierer i ”klynger” 
De ovenfor nevnte barrierene kan opptre hver for seg, og i seg selv utgjøre et problem for 
utvikling av ønsket teknologi. Ofte vil imidlertid barrierene opptre i ”klynger” eller grupper, 
slik at flere barrierer samtidig bremser opp en ønsket utvikling. Vi har allerede ved flere 
anledninger brukt el-bilen for å illustrere ulike typer barrierer, men ser vi dem samlet blir det 
enda tydeligere hvorfor kommersialiseringen av el-biler har gått forholdsvis sakte:   

 Konvensjonell teknologi oppfyller kundenes behov, og vel så det. En elbil oppfyller 
ikke noen udekte behov hos kunden, siden miljøvennlighet ikke kommer kunden 
direkte til gode.  

 Begrenset betalingsvilje for ”grønt image”.  

 Ved en så stor investering som en bil er, vil de fleste forbrukere velge kjent teknologi 
for å ta minst mulig risiko. Dette gir stor treghet i markedet.  

 Ved innføring av ny teknologi må man begynne med småskala produksjon for å 
bygge markedet. Det er svært vanskelig å produsere biler kostnadseffektivt i et lite 
volum. Dette gir liten fortjeneste i en relativt lang introduksjonsperiode, som igjen 
skaper liten interesse hos investorer.  

 Begrenset rekkevidde. Selv om mange ikke har behov for så lang rekkevidde, gir 
begrenset rekkevidde redusert frihetsfølelse.  

3.10 Mange barrierer – ulike utfordringer 
De ovenstående avsnittene viser at det finnes et bredt spekter av barrierer mot en 
bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Vi har pekt på følgende barrierer:  

 Økonomiske 

 Regulatoriske 

 Markedssvikt og manglende etterspørsel 

 Systemtvang og eksisterende teknologier 

 Internasjonal utvikling 

 Manglende langsiktighet og ustabile rammer for teknologiutvikling 

 Manglende forskning og kompetanseoppbygging 

 Manglende fokus på bærekraft i innovasjonsprosesser 
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I tillegg har vi påpekt at barrierer i mange tilfeller vil opptre i klynger, og dermed 
representere enda større hindre for den ønskede utviklingen.  

Når vi ser på spennet av barrierer kan vi trekke tre konklusjoner:  

1. For det første at barrierene er av til dels svært ulik karakter. F.eks. er økonomiske 
barrierer knyttet til mangelen på finansielle midler for å gjennomføre 
innovasjonsprosesser, regulatoriske barrierer er knyttet til utviklingen av regelverk som 
regulerer utvikling og bruk av teknologi, mens det manglende fokuset på bærekraft i 
innovasjonsprosesser kan knyttes an til bedrifters samfunnsansvar og innføring av 
relevante fag ved landets utdanningsinstitusjoner.  

2. For det andre at dersom man ønsker å forsøke å overkomme barrierene så vil man måtte 
bruke ulike virkemidler. Det vil for eksempel kreve en helt annen type innsats å bedre de 
finansielle forholdene for innovasjonsprosesser enn å arbeide for utdanningssystemet 
skal øke fokuset på bærekraft innen f.eks. ingeniørutdannelsen.  

3. For det tredje at offentlige myndigheter kan spille en sentral rolle i forhold til å 
overkomme alle typene barrierer. Enten det f.eks. gjelder å bidra med finansiell støtte, 
fremme nødvendig forskning, legge forholdene til rette for smidige overganger fra et 
teknologisk system til et annet, eller utvikle egnede regelverk, vil statlige myndigheter 
spille en viktig rolle. Dette burde også være en spore til en systematisk innsats fra 
offentlige myndigheter for å se hva de kan gjøre for å bidra til en mer bærekraftig 
innovasjons- og teknologipolitikk.  

På bakgrunn av disse observasjonene er det klart at det vil kreves ulike virkemidler for å 
forsøke å overkomme barrierene. I neste kapittel skal vi derfor gå igjennom et bredt utvalg 
virkemidler og si hva de kan brukes til.  
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For å fremme utvikling og bruk av teknologi som kan bidra til bærekraftig utvikling må vi 
overkomme barrierene nevnt i kapittel 3. Her spiller offentlige myndigheter en avgjørende 
rolle, og disponerer et utvalg virkemidler som kan bidra til å fremme den ønskede 
teknologiutviklingen. I dette kapittelet skal vi se nærmere på virkemidlene for derigjennom 
å gi et bilde av politikkens handlingsrom.  

Offentlige myndigheter kan i prinsippet velge mellom fem hovedtyper av virkemidler for å 
stimulere utvikling og bruk av teknologi som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Disse er: 
regulering, økonomiske virkemidler, informasjon, fysiske virkemidler og frivillige avtaler.  

4.1 Regulering  
Den første typen virkemiddel myndighetene har til rådighet er at de gjennom lover, 
forskrifter og annet regelverk kan legge føringer for hvilken teknologi som utvikles. 
Regulering kan være direkte, dvs. at det stilles eksplisitt krav om at en bestemt type 
miljøvennlig teknologi skal utvikles, og at man derigjennom forsøker å tvinge frem ønsket 
teknologiutvikling. Alternativt kan regulering være indirekte ved at det settes grenser for 
teknologiens virkninger for miljøet. Reguleringen er dermed ment å gi incentiver til at det 
utvikles teknologi som tilfredsstiller de krav som er stilt.  

Et kjent eksempel på regulering er fra California i USA. Her vedtok myndighetene i 1990 at 
innen 1998 skulle 2% av produserte kjøretøy i delstaten ha null utslipp. Andelen av slike 
kjøretøy skulle så øke til 5% i 2001 og 10% i 2003.39 Tanken var å tvinge frem en 
teknologiutvikling innen bilindustrien som kunne bidra til reduksjon av luftforurensningen 
(målsettingen er senere justert, se nedenfor). I realiteten vil det bare være batteridrevne 
elektriske biler og brenselcellebiler som anvender hydrogen som drivstoff som tilfredsstiller 
kravene til nullutslippsbiler.  

California Air Resources Board (CARB) gikk til dette skritt fordi analyser viste at selv om man 
tok i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å forbedre luftkvaliteten i Californiske byer 
(rensekrav til avgasser fra bilparken og industrien), ville fortsatt en majoritet av innbyggerne 
bli utsatt for helseskadelige luftforurensninger. CARB hevder at 95 prosent av innbyggerne 
lever i områder med for dårlig luftkvalitet og omtrent halvparten av smogproblemet skyldes 
biltrafikken. Delstaten er i følge føderale lover pålagt å sikre at ingen innbyggere utsettes for 
helseskadelig luftforurensing og måtte ty til drastiske virkemidler i den planen som ble lagt 
for å møte de føderale luftkvalitetskravene.  

Et annet eksempel er EUs IPPC-direktiv (Integrated pollution prevention and control) fra 
1996. Direktivet har til formål å minimalisere utslipp fra en rekke utslippskilder i Europa.40 
For alle kilder som omfattes av direktivet kreves en autorisasjon av myndigheten i det 

 

                                                             

39 www.arb.ca.gov 
40 http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/index.htm 
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enkelte land for å få lov til å drive virksomheten. Tillatelsene er basert på prinsippet om bruk 
av ’Best tilgjengelig teknologi’ (BAT – Best Available Technology), som defineres gjennom en 
prosess ledet av EU-kommisjonens IPPC-kontor. Bruk av slik teknologi vil ofte kreve at 
teknologiene til virksomheter som søker autorisasjon forbedres kraftig mht. støy, utslipp til 
luft, vann og i grunnen, og i forhold til produksjon av avfall.  

I Norge kan forurensningsloven tjene som eksempel på et regulatorisk virkemiddel. Lovens 
forurensningsbegrep inkluderer tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i 
grunnen, det omfatter støy og rystelser, lys og annen stråling, og til sist påvirkning av 
temperaturen. For alle forurensningstypene er det angitt grenseverdier for akseptabel 
forurensning. Virksomheter som kan medføre forurensning må melde fra til myndighetene 
og søke om tillatelse for drift. De kan få avslag. De grenseverdier loven fastsetter er dermed 
ment å fungere som et insentiv til at det utvikles og tas i bruk teknologi som tilfredsstiller 
lovens krav. Desto strengere krav, f.eks. til utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg, desto bedre 
må forbrenningsanleggenes renseteknologi være for å få tillatelse.   

I forhold til barrierene nevnt i kapittel 3 vil regulering primært rette seg inn mot å 
fremtvinge forskning og utvikling av teknologi som kan bidra til bærekraftig utvikling.  
Utvikling av slik teknologi kan dessuten bidra til økt etterspørsel etter den.  Ved bruk av 
regulatoriske virkemidler er det imidlertid en utfordring å finne passende nivå på kravene 
som stilles til teknologien. Blir kraven til teknologien for strenge, risikere man at 
teknologiutviklere vil oppfatte kostnadene for teknologiutviklingen som for høye og først og 
fremst arbeide for å få endret regelverket.   

Dette kan synes å være noe av årsaken til at man i California ikke har hatt en så rask 
utvikling av elbiler som man antok da null-utslipps kravet ble vedtatt. Bilbransjen har 
motsatt seg det den referer til som ”ideen om mandatgitte tilnærminger til bilteknologien”, 
og de opprinnelige målsettingene gradvis redusert etter flere års kamp mellom bilindustrien 
og myndighetene.41 Myndighetene inngikk en avtale med bilprodusentene, som skulle 
forplikte seg til å sette 3750 elbiler på veien i 1998-2000 i California, samt at øvrige 
bilmodeller solgt i California fikk forbedret avgassrensing. Målet var at totalvirkningen på 
miljøet i 1998-2003 skulle være den samme. Som gjenytelse gav CARB bilprodusentene mer 
fleksibilitet i å møte nullutslippskravene. Alle krav før 2003 ble frafalt, men til gjengjeld 
måtte bilprodusentene selge 10% elbiler fra 2003. Avtalen inneholdt også krav til fortsatt 
forskning og utvikling av elbilteknologi.  

 I 1998 kom en ny revisjon for ytterligere å gi produsentene mer fleksibilitet. Den første 
hybridbilen, Toyota Prius, kom på markedet i serieproduksjon. For å støtte hybridbilene ble 
kravene fra 2003 revidert slik at 4% skulle være nullutslippsbiler, de øvrige 6% kunne være 
hybridbiler, selv om hver hybridbil talte mindre enn en nullutslippsbil. I 2001 kom ytterligere 
en revisjon av loven. Denne gangen ble kravene til nullutslippsbiler ytterligere redusert til 
minimum 2%, mens 2% kunne tilfredstilles med en avansert hybrid løsning og de resterende 
6% med hybrider eller med forbrenningsmotor biler med svært avansert 
avgassrenseteknologi.  

 

41 I 2001 var kravet at andelen nullutslipps-biler skulle være 2%. De resterende 8% skulle komme fra hybridbiler. Nå pågår 
en ny revisjon av kravene, og det forventes at de vil bli ytterligere redusert. Kilde: www.arb.ca.gov 
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Bilindustrien klarte å stanse nullutslippskravene midlertidig i juni 2002. Arbeidet med å gi 
bilindustrien mer fleksibilitet ved å tillatte hybridbiler og annen avansert teknologi (2001 
revisjonene), viste seg å gi bilindustrien en mulighet til å gå til sak mot CARB knyttet til en 
formell feil i hvordan disse alternativene var inkludert i kravene. Industrien vant rettsaken 
og lovverket er lagt på hold til 2005. 

Til tross for at reguleringene i California har satt søkelyset på utviklingen av mindre 
forurensende bilder, har man altså ikke lyktes i forhold til de opprinnelige målene. En mulig 
forklaring kan som sagt være at reguleringen har vært for streng, slik at bilindustrien har 
vurdert det nødvendige teknologiske løftet som for tungt, en annen at bilindustrien ka ha 
stor motvilje mot omlegginger vekk fra etablerte produksjonsteknologi og -systemer. 
Toyotas suksess med Prius viser imidlertid at det er mulig å utvikle biler med svært lave 
utslipp til fornuftige priser.  Men mens japansk bilindustri og myndigheter i en årrekke har 
samarbeidet om utviklingen av elektriske drivverk, kan amerikansk bilindustri synes mer 
skeptisk til teknologiutvikling styrt av statlige reguleringer. Det er i hvert fall åpenbart at 
man i California har undervurdert motstanden fra bilindustrien.  

En noe annen form for regulering er at offentlige myndigheter kan vedta miljørelaterte 
målsettinger for f.eks. energiproduksjon, utslipp eller liknende, for dermed å forsøke å 
stimulere at bærekraftig teknologi blir utviklet og tatt i bruk. Et eksempel er vedtaket om at 
det skal utbygges 3 TWh vindkraft innen 2010. Et slikt vedtak medfører normalt ikke noe 
pålegg for den enkelte teknologiutvikler eller utbygger, men kan fungere som et insentiv for 
næringsaktører om å orienteres seg mot nye markeder. Hvis det kombineres med 
støtteordninger som f.eks. etableringsstøtte til utbygging av vindkraftverk, vil det kunne øke 
utbyggernes interesse for å engasjere seg. Og hvis norske energiselskaper begynner å 
engasjere seg i vindkraftutbygging, vil det kunne øke etterspørselen etter og bidra til 
utviklingen av vindmølleteknologi. Det er for øvrig første gang Norge har et klart 
utbyggingsmål, i motsetning til f.eks. Danmark som har hatt det siden ca. 1980. I etterkant 
av fastsetting av det norske målet er flere større vindmølleparker bygd og en lang rekke er 
under planlegging. 42

Et annet område der norske myndigheter har arbeidet aktivt for å fastsette overordnede 
målsettinger, er innen innsamling og resirkulering av ulike avfallstyper.43 Håndtering av 
avfall er en stor utfordring (se også kapittel 3.3), f.eks. økte mengden husholdningsavfall pr. 
person i perioden 1974 til 2001 med over 90%, fra 174 til 334 kg.44 Innen avfallsområdet har 
imidlertid myndighetene fastsatt måltall for reduksjon av avfallsproduksjon og for 
gjenvinningsgrad for ulike avfallstyper. I tillegg er det utarbeidet forskrift om gjenvinning og 
behandling av avfall,45 myndighetene har inngått avtaler med ulike bransjer om gjenvinning 
(se også kapittel 4.5), og de har arbeidet for å fremme økt produsentansvar for dermed bl.a. 
å øke produkters levetid og fremme enklere gjenvinning.  

Det er i denne sammenheng interessant å merke seg at det i de siste 10-15 år er etablert en 
rekke selskaper hvor forretningsideen er knyttet til innsamling, behandling og resirkulering 

 

42 For en oversikt over konsesjonsgitte vindmølleparker og parker under planlegging, se www.nve.no 
43 Se f.eks. Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand i St.meld. nr. 24 (2000-2001) og nr. 8 (1999-2000).  
44 Kilde: NOU 2002:19 Avfallsforebygging. 
45 Se www.lovdata.no 



Side 46  Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk 

 

                                                            

av ulike avfallstyper. Disse kan deles i to hovedgrupper, selskaper for materialretur46 og 
selskaper for retur av elektroniske og elektriske produkter. 47 Det er etablert ordninger der 
vareprodusenter betaler gebyrer for de produkter og/eller den emballasje de produserer. 
Gebyrene bidrar til å finansiere resirkuleringsordningene.48  

4.2 Økonomiske instrumenter  
Myndighetene kan også stimulere utvikling av teknologi som kan bidra til bærekraftig 
utvikling vedhjelp av økonomiske incentiver. Man kan gi støtte til utvikling og bruk av 
teknologi som fremmer bærekraftig utvikling og man kan legge avgifter på teknologi som 
gjør det motsatte. Økonomiske instrumenter vil med andre ord kunne rettes både mot 
utviklere og brukere av teknologi.  

Et eksempel på økonomiske virkemidler som kan fremme teknologiutvikling er den statlige 
investeringsstøtten til etablering av vindkraftverk. Under visse betingelser kan utbyggere 
oppnå økonomisk støtte for inntil 25 % av godkjente investeringskostnader.49 Målsettingen 
er økt investeringsaktivitet i nye vindkraftprosjekter. Støttet til utbygging av vindkraftverk 
er ment å bidra til at en økt andel kraft produseres fra nye fornybare energikilder, og at den 
norske målsettingen om 3TWh vindkraft innen 2010 nås. I tillegg vil økt utbyggingsaktivitet 
i Norge (og andre land) gjennom økt etterspørsel kunne bidra til bedre økonomiske vilkår for 
vindmølleprodusenter, med derav følgende forbedring av teknologien i form av f.eks. økt 
effekt og redusert støy fra hver vindmølle, og på andre måter bedret funksjonalitet. 

I denne sammenheng er det norske selskapet ScanWind et interessant case.50 Selskapet har 
sett et marked for vindturbiner som er tilpasset de ekstreme værforholdene man i perioder 
kan oppleve i Norden, og utviklet to typer vindturbiner tilpasset slike forhold. Begge er under 
utprøving på Hundhammerfjellet i Nord-Trøndelag. Operatør og eier av de to turbinene er 
Nord-Trøndelag energiverk, som også har fått tildelt konsesjon for en større vindmøllepark i 
samme område.51 ScanWinds utviklingskostnader har hittil beløpt seg til ca. 180 millioner 
kroner. Disse er fordelt med en tredjedel hver på hhv. selskapets egenkapital, kunder (Nord-
Trøndelag Energiverk) og statlige tilskudd. Fra staten har Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Norges forskningsråd, SND og Enova bidratt (sistnevnte med ca. 30 mill.). 
Selskapet har bevisst søkt en spredning av den økonomiske risikoen knyttet til 
utviklingsarbeidet, og ser de statlige tilskuddene som svært viktige. ScanWind er nå i ferd 
med å tilrettelegge for serieproduksjon av sine produkter, og ser et potensielt 
milliardmarked for de norskutviklede vindmøllene.52  

ScanWind er et eksempel på den betydning offentlige myndigheter kan spille for å fjerne 
eller redusere økonomiske barrierer i kritiske faser av en teknologiutvikling. Dette kan være 

 

46 Omfatter Norsk returkartong AS (drikkekartong og emballasjekartong), Norsk Glassgjenvinning AS (glassembalasje), 
Norsk Metallgjenvinning (metallembalasje), Plastretur AS (plastemballasje), og Norsk Resy AS (bølgepapp). 
47 Blant disse er Batteriretur (med ansvar for miljøskadelige batterier), Hvitevareretur AS (bl.a. kjøleskap, frysere, 
oppvaskmaskiner), og Elektronikkretur AS (bl.a. brunevarer, datautstyr, elektroniske leker)  
48 Mer detaljert informasjon om finansieringsordningene finnes på www.elretur.no og www.materialretur.no 
49 Enova prioriterer prosjekter med høy kraftproduksjon per støttekrone, prosjekter med tidlig energiproduksjon og 
prosjekter fra søkere der finansiering er avklart. I tillegg må prosjektene være tildelt konsesjon fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat. Se: www.enova.no 
50 www.scanwind.com 
51 www.nte.no 
52 Kilde: Administrerende direktør Torolf Pettersen i ScanWInd.  
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helt avgjørende for at teknologiutviklingen skal komme helt frem til kommersialiserings-
stadiet. 

Et annet eksempel på et økonomisk virkemiddel er den høye beskatningen av tunge biler og 
biler med store motorer (og derav høy pris på selve bilen). Dette er et virkemiddel for å 
redusere omsettingen – og dermed utslippene – fra denne type teknologi. Samtidig kan 
avgiftene bidra til å styre etterspørselen i retning av teknologi med mindre utslipp. Tabell 
4.1 nedenfor viser hvordan avgiftene øker med økende vekt, slagvolum og motoreffekt. Det 
er særlig verdt å merke seg at mens avgiftene er relativt sett lave for biler med lavt 
slagvolum og lav motorytelse, øker de kraftig med økende volum og effekt. Dette kan leses 
som at myndighetene aksepterer folks behov for å ha bil, men at man ikke ønsker at folk 
skal kjøre biler med store og forurensende motorer.  

Vekt Slagvolum Motoreffekt 

 kr 34,00 pr. kg av de første 
1150 kg av vektavgifts-
grunnlaget  

 kr 68,00 pr. kg av de neste 
250 kg av 
vektavgiftsgrunnlaget  

 kr 136,01 pr. kg av de neste 
100 kg  

 kr 158,18 pr. kg av resten 

 kr 10,04 pr. cm3 av de første 
1 200 cm3 av slagvolumet  

 kr 26,28 pr. cm3 av de neste 
600 cm3 av slagvolumet  

 kr 61,82 pr. cm3 av de neste 
400 cm3 av slagvolumet  

 kr 77,23 pr. cm3 av resten 

 kr 131,33 pr. kW av de første 
65 kW av motoreffekten  

 kr 479,00 pr. kW av de neste 
25 kW av motoreffekten  

 kr 958,30 pr. kW av de neste 
40 kW av motoreffekten  

 kr 1 621,68 pr. kW av resten 

Tabell 4.1: Engangsavgifter for personbiler mht. vekt, slagvolum og motoreffekt.53

 

Offentlige myndigheter kan også bruke skatte- og avgiftssystemet til å stimulere 
fremveksten av nisjemarkeder for miljøvennlige teknologier. Dette er gjort for å fremme 
bruk av elbiler i Norge. Det er bl.a. vedtatt fritak for engangsavgift, årsavgift og bomavgift, 
og det ble i 2001 innført et generelt momsfritak for innkjøp av elbiler. Dermed vil kjøpere av 
el-bil unngå alle de avgifter som av mange oppfattes som en stor belastning ved bilhold, og 
el-biler gis et markedsmessig fortrinn fremfor biler med forbrenningsmotorer.  

Avgiftsregimet for el-biler illustrerer også hvordan ulike typer økonomiske virkemidler kan 
brukes sammen, for dermed å styrke insentivene for en ønsket utvikling.  

Andre økonomiske virkemidler er omsettelige utslippskvoter og panteordninger på brukt 
emballasje. Poenget er enkelt. Det skal koste – og helst mer enn det smaker – å bruke 
forurensende teknologi. Samtidig skal de som tar i bruk og utvikler mer bærekraftig 
teknologi skal kunne spare penger eller få støtte til dette.  

4.3 Informasjon 

                                                             

53 www.toll.no  
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En tredje type virkemiddel er informasjon. Myndigheten kan utgi informasjon til næringsliv, 
interesseorganisasjoner og vanlige borgere hvor det stimuleres til bruk av teknologi som 
fremmer bærekraftighet. Et eksempel er informasjon om nytten av å sortere og resirkulere 
avfall. Her er det gjort en stor innsats for å forklare for hver enkelt husstand hvorfor dette er 
viktig og hvilken innsats den enkelte borger kan bidra med. Ved systematisk avfallsortering 
kan husstandene gi et bidrag til bærekraftig gjenbruk som kan monne også i nasjonal 
målestokk.54 Norges naturvernforbund er blant dem som har understreket nytten av 
sortering og resirkulering: 

”Resirkulering av avfall bidrar ikke bare til reduserte utslipp av miljøgifter og mer 
bærekraftig ressursbruk. Det sparer også utslipp av klimagass. Årsaken er dels at 
resirkulert avfall kan erstatte ny råvare og dels at resirkulering holder avfallet unna 
søppelfyllinga. Erstatning av råvare gir klimagevinst fordi det som oftest krever 
mindre fossile ressurser å resirkulere avfall enn å utvinne og bearbeide ny råvare. 
Redusert deponering på fylling gir klimagevinst fordi nedbrytning av avfall uten 
tilførsel av oksygen gir utslipp av klimagassen metan.”55

Myndighetene kan også informere ved å gjennomføre eller støtte demonstrasjonsprosjekter 
som viser hvordan bærekraftig teknologi og teknologiske løsninger kan tas i bruk. Et 
eksempel på dette er Utsira-prosjektet. På øya Utsira i havgapet vest for Karmøy har Norsk 
Hydro etablert et demonstrasjonsprosjekt for å vise hvordan vindkraft og hydrogen sammen 
kan sikre energiforsyningen og gjøre et samfunn helt uavhengig av fossile brensler. Utsira er 
Norges minste kommune med 250 innbyggere. Her blåser det i snitt 10 meter per sekund 
året rundt, og øya har dermed nok energi til å være selvforsynt md både kraft og drivstoff. 
Utfordringen med mange fornybare energikilder er at strømforsyningen er periodevis – 
vindmøller fungerer ikke ved for lite eller for mye vind. Utsira-prosjektet forsøker å finne en 
løsning på dette problemet. På øya produserer to vindmøller energi. Den ene av disse er 
koblet til en elektrolysør, og kan brukes enten direkte som kraftforsyning, eller til å 
produsere hydrogen via elktrolysøren. Hydrogenet kan lagres på tanker, og brukes både som 
kraftforsyning når vindmøllene står og som drivstoff for kjøretøy og båter. Slik kan Utsira bli 
selvforsynt med energi fra nye fornybare energikilder. Utsira-prosjektet leverer strøm til et 
samfunn i periferien av det eksisterende kraftforsyningsnettet, der kostnadene ved 
utbedringer er høye og inntjeningsmulighetene lave. Denne nye teknologien kan derfor ha 
funnet et lite men klart definert nisjemarked i et land med lave el-priser, noe kan gi et bedre 
utgangspunkt for spredning av teknologien. 

Utsiraprosjektet er et samarbeid mellom Hydro Energi, Norsk Hydro Electrolysers og det 
tyske vindturbinselskapet Enercon. Prosjektet, der de totale investeringene i vindmølle- og 
elektrolyseanlegg beløper seg til 40 mill., har fått støtte fra det norske virkemiddelapparatet 
gjennom tilskudd fra Enova (5 mill.), Statens forurensningstilsyn (600.000) og Norges 
Forskningsråd (4.3 mill.).56   

Informasjon er særlig viktig som virkemiddel for å overkomme barrieren med manglende 
kunnskap om muligheten for og nytten av å bruke mer bærekraftige teknologier. Det kan 
dermed bidra til økt etterspørsel. Informasjon kan imidlertid også bidra til å skape en mer 

 

54 Dette forutsetter selvsagt at avfallet etter at det er innsamlet behandles på en måte som legger til rette for gjenbruk.  
55 www.naturvern.no 
56 Kilde: Elisabeth Fjermestad Hagen i Norsk Hydro.   
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generell bevissthet både blant næringsaktører og i befolkningen for øvrig om behovet for å 
tenke på bærekraft i forhold til utvikling og bruk av teknologi. Det kan på den måten bidra til 
ytterligere teknologiutvikling og økt etterspørsel etter bærekraftige teknologier.  

4.4 Fysiske virkemidler 
Fysiske virkemidler er av en annen type enn de tre ovenfor nevnte. Dersom utviklingen skal 
gå i bærekraftig retning må infrastruktur som gjør det mulig å bruke mer bærekraftige 
teknologier bedres, og minkes tilsvarende for de mindre bærekraftige. Et eksempel på et 
slikt virkemiddel vil være utbygging og forbedring av infrastruktur for kollektivtransport, og 
at dette eventuelt prioriteres foran utbygging av veier for privatbilisme. Hensikten vil altså 
være å legge forholdene best mulig til rette for at flest mulig kan reise kollektivt. Et annet 
eksempel er bygging av sykkelstier, som vil kunne bidra til at flere tar sykkelen i bruk og lar 
bilen stå hjemme. Et tredje eksempel er offentlige miljøstasjoner for innlevering av 
spesialavfall, som den Oslo kommune har på Brobekk i Oslo. Her kan de som ønsker det 
innlevere alle typer spesialavfall som deretter behandles på en miljømessig forsvarlig måte. 
Ytterligere ett eksempel er prosjektet HyNor, som ved å etablere fyllestasjoner for hydrogen 
har som ambisjon å gjøre det mulig å kjøre med hydrogen fra Oslo til Stavanger.57  

Fysiske virkemidler har flere funksjoner. For det første gjør de det lettere for flere å bruke 
miljøvennlig teknologi, og de kan dermed bidra til økt etterspørsel, som igjen kan bidra til 
forbedring og nyutvikling av teknologi. De legger dermed til rette for en miljøvennlig praksis 
(enten det gjelder transport, avfallshåndtering eller annet).  Dernest har fysiske virkemidler 
en viktig rolle i forhold til informasjonsspredning, ved at de gir klare signaler fra 
myndighetene til borgerne om viktigheten av å tenke miljø og bærekraft og ved å 
synliggjøre at vi alle kan bidra. Til sist kan fysiske virkemidler bidra til å redusere problemer 
knyttet til systemtvang (jf. kapittel 3.4). Ved f.eks. å bidra til at det etableres fyllestasjoner 
for hydrogenbiler vil staten kunne bidra til å senke terskelen for hydrogendrevne kjøretøy, 
og gjøre det lettere for denne typen teknologi å finne en nisje innen dagens 
forbrenningsmotordominerte bilmarked. 58  

4.5 Frivillige avtaler 
Offentlige myndigheter kan også fremme bærekraftig teknologiutvikling ved å inngå 
frivillige avtaler med næringsaktører eller andre aktører med miljøbelastende virksomheter. 
Gjennom avtalen tar aktørene et ansvar for å hjelpe til å redusere miljøbelastningen fra 
egen virksomhet, mens myndigheten kan bidra med bl.a. informasjon til brukere av 
næringens tjenester og bidrag til finansiering av innkjøp og/eller utvikling mer miljøvennlig 
teknologi.  

Innen avfallsinnsamling og gjenvinning er dette virkemiddelet brukt ved flere anledninger. 
Et eksempel er avtalen som ble inngått i 1998 mellom Miljøverndepartementet og ”EE-
bransjen”59 om reduksjon, innsamling og behandling av avfall fra elektriske og elektroniske 

 

57 www.hynor.no. HyNor er ikke et statlig prosjekt, men bl.a. nevnt i Stadsbudsjettet for 2005 under bevilgninger til 
alternative drivstoff og hydrogen.  
58 Etablering av fyllestasjoner for hydrogen mellom Oslo og Stavanger vil antakelig ikke representere noe grunnleggende 
gjennombrudd for hydrogenteknologi, men det kan være et viktig skritt på veien mot en bilpark der hydrogen har en 
større andel. 
59 EE-bransjen omfatter bl.a. Norske Elektrolevarandøreres Landsforening, Kontor og datateknisk Landsforning og 
Teknologibedriftenes Landsforening. Se: www.elretur.no/bransjeavtalen.asp. 
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produkter. Avtalens formål er å forebygge og redusere miljøproblemene forårsaket av avfall 
fra denne type produkter, og den skal sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av 
Forskriften om kasserte elektriske og elektroniske produkter av 16. mars 1998.  Avtalen 
pålegger EE-bransjen å:  

 Etablere og bygge opp et system for innsamling og behandling av EE-avfall 

 Samle inn og behandle EE-avfall i hht. gitte målsettinger 

 Forebyggelse av miljøproblemer knyttet til, og reduksjon av, avfall fra elektriske og 
elektroniske produkter 

 Å rapportere årlig til Statens Forurensningstilsyn om hvordan forpliktelsene i 
avtalen er etterlevd 

Miljøverndepartementet forplikter seg på sin side til å gjennomføre informasjonstiltak for å 
bidra til innsamling og gjenvinning av EE-avfall, samt til å yte tilskudd til etablering og 
oppbygging av et system for innsamling og bearbeiding av avfallet.  

Bransjeavtalen har også bidratt til at det er tatt i bruk avansert teknologi for gjenvinning av 
EE-avfall. For eksempel ligger det på Øysand sør for Trondheim et svært moderne anlegg for 
slik gjenvinning, hvor man kombinerer behandling av elektrisk og elektronisk avfall og 
kjøleskap og frysere. 60

Ved bruk av frivillige avtaler er det viktig at målsettingene for avtalene settes slik at de 
faktisk gir et reelt bidrag til en mer miljøvennlig praksis. Det er dessuten svært viktig med 
gode rapporteringssystemer, slik at man vet i hvilken grad målsettingene nås. Ved både 
fastsetting av måltall og etablering av rapporteringsrutiner spiller myndighetene en 
avgjørende rolle.  

4.6 Behovet for tilpassede virkemidler 
Politikk kan forstås som arbeidet med å forsøke å nå bestemte målsettinger, men vi vet at 
det ofte er vanskelig og ressurskrevende å nå målsettingene. Det finnes for eksempel studier 
som viser at mht. introduksjon av nye fornybare energikilder og reduksjon i utslipp av 
klimagasser, så øker gapet mellom mål og resultater.61 De vanligste forklaringene på at 
målsettingene ikke nås, er at politikken på området er feilslått (’policy failure’), eller at noe 
har gått galt når politikken ble satt ut i livet (’implementation failure’).  

En årsak til at virkemidlene ikke fungerer som ønsket ser ut til å være at de ikke er tilpasset 
den konteksten de skal fungere i. For at ny teknologi skal kunne utvikles raskt og bidra mest 
mulig til en bærekraftig utvikling, er det viktig at virkemidlene er tilpasset de ulike deler av 
utviklingsprosessen, jf. kapittel 3.1. Sannsynligheten for varig teknologisk endring i 
bærekraftig retning øker ytterligere hvis: 

 

60 Anlegget eies og drives av WEEE Recycling AS, et selskap eid 50% av private bedrifter og 50% av kommunale foretak. 
Anlegget er blant de første i verden som kombinerer behandling av elektrisk og elektronisk avfall med behandling av 
kjøleskap og frysere. Se: www..elretur.no/Miljorapport.pdf 
61 En prognose fra Vestlandsforskning (Holden 2003) antyder at mens Brundtlandkommisjonens mål for 2010 var 
reduksjon på 50% og 60% for hhv. energibruk og CO2-utslipp, ligger det an til en økning på 20% i energibruken og 4% i 
CO2-utslippene.  
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 hvert virkemiddel er tilpasset spesifikke behov hos den/de som utvikler teknologien;  

 summen av virkemidler dekker de fleste av utvikleren(e)s sentrale behov;  

 virkemidlene både stimulerer utviklingen av en teknologi (’technology push’) og 
etterspørselen etter denne teknologien (’demand pull’); og 

 virkemiddelbruken er samordnet 

Dette krever altså en bred portefølje av virkemidler, som stimulerer både utvikling av 
nyvinninger, etablering av nisjemarkeder, spredning av teknologien til et marked, modning 
av produktet/teknologien og utfasing av gamle løsninger.  

Et eksempel på viktigheten av tilpassede virkemidler er norske Point Carbon. Stadig flere av 
bedriftene som vokser frem og gjør det godt i høykostland er nisjebaserte 
kunnskapsbedrifter. Point Carbon er i dag en verdensledende leverandør av nyheter, 
analyser og data til aktører på klimakvotemarkedet.  

Nyvinningen til Point Carbon har vært å kombinere en matematisk modell for utviklingen av 
kvotepriser og ekspertforståelse av internasjonal og regional klimapolitikk. Selskapet er et 
resultat av at det i Norge har vært en langsiktig, kontinuerlig og tung satsing på 
samfunnsforskning og konsulentvirksomhet innenfor handel med klimagasskvoter. 
Gründerne hadde dessuten tolerante og fleksible arbeidsgivere innenfor instituttsektoren 
(Fridtjof Nansens Institutt) og bedriftsnær universitetsforskning (Næringslivets Idefond for 
NTNU). I tillegg har selskapet nytt godt av hjelp til å skrive forretningsplan gjennom NTNU 
SND Take-Off, og uvurderlig finansiell støtte gjennom SNDs etablererstipend og 
såkorninvestering fra Stavangerbaserte Mellvær og Lien.62

Etter etableringsfasen har Point Carbon etablert seg i nisjemarkedet for scenarier for 
utvikling av priser på klimagasskvoter. Dette markedet var og er globalt – selv om mange av 
de tidlige kundene kom fra Norge, er langt de fleste utenlandske, og kommer fra alle 
verdensdeler. De leter etter et produkt med kvalitet, og er mindre opptatt av hvor 
produsenten kommer fra. I denne fasen var ikke virkemiddelapparatet like tydelig til stede, 
selv om gründerne fortsatt hadde finansiell trygghet gjennom bistillinger innen forskning. 
Halvstatlige norske storbedrifter (Statoil, Norsk Hydro) ble de første kjøperne, men dette 
skjedde på ren kommersiell basis, ikke som del av noen overordnet strategi. Flere norske 
departementer var (og er) blant mulige kjøpere av produktene, men statlige innkjøp har ikke 
blitt benyttet som et aktivt virkemiddel. Departementer i flere andre land kjøpte 
abonnement lenge før det samme skjedde i Norge. Selskapet undersøkte mulighetene for 
hjelp fra Norges Eksportråd for å komme inn på det japanske markedet. Eksportrådet kunne 
tilby rådgivning, men kostnadene var så høye at det var uaktuelt å benytte seg av dem.  

Point Carbon arbeider i dag med å sørge for spredning av produktene sine til en voksende 
kundegruppe, og har de siste årene opplevd en sterk vekst.63 I arbeidet med å opprettholde 

 

62 www.m-l.no 
63 I mars 2001 kom første kunde, og i november 2002 hadde selskapet fire ansatte, hvorav ingen i fulltid. I februar 2005 
tilbyr selskapet 20 produkter til mer enn 100 storkunder fra hele verden, har mer enn 11000 abonnenter i 100 land, er 
enearrangør av verdens største årlige konferanse for klimakvotemarkedet med opp mot 1000 deltagere, ca 35 
fulltidsansatte, kontorer i Oslo, London, Hamburg og Kiev, agenter i Japan og en rekke andre land, og japanske investorer. 
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og styrke sin lederposisjon internasjonalt er intern kunnskapsutvikling og forskning i 
samarbeid med eksterne aktører sentralt. I denne fasen har derfor Skattefunn, et 
virkemiddel som gir skattefradrag for utgifter til utgifter til forskning internt og i samarbeid 
med eksterne partnere, vært svært veltilpasset og verdifullt. En svakhet ved virkemiddelet er 
imidlertid at det ikke stimulerer til forskning (og dermed innovasjon) i samarbeid med andre 
bedrifter – verken nasjonalt eller internasjonalt; kriteriene for godkjente FoU-samarbeids-
institusjoner utelukker slikt samarbeid.  

Minst 95 % av Point Carbons kunder befinner seg utenfor Norge. Hjemmemarkedet for Point 
Carbons produkter har først helt nylig blitt stimulert i særlig grad, gjennom økt klargjøring 
av rammeverket for kvotehandel i Norge. Imidlertid er fortsatt ikke rammene klare, tross at 
handelen var tenkt å starte i 2005. Måten det norske systemet skal kobles til EUs system er 
heller ikke klar.  

Point Carbons framvekst er delvis et produkt av en gunstig politisk og bransjemessig 
kontekst, hvor bl.a. internasjonalisering av norsk klimapolitikk, vannkraftavhengig og 
energiintensiv prosessindustri, internasjonalisert petroleumsindustri og liberalisering av 
nordisk kraftmarked har spilt en rolle. I tillegg er det viktig at selskapet har kunnet basere 
seg på relativt sett billig, høyt utdannet, og språkmektig norsk arbeidskraft.  

Point Carbon illustrerer for øvrig et annet viktig poeng knyttet til bærekraftig innovasjons- 
og teknologipolitikk, nemlig at innovasjon ikke bare dreier seg om skruer, muttere og andre 
”harde” teknologiske gjenstander. Selskapet er en kunnskapsbedrift som selger bearbeidet 
informasjon, og hvor innovasjonen er måten denne samles inn, bearbeides, distribueres og 
formidles på.  

4.7 Økoeffektivitet – et virkemiddel for å måle aktiviteters bærekraftighet 
Som nevnt innledningsvis fokuserer denne rapporten primært på offentlige myndigheters 
rolle. I forhold til virkemiddelapparatet skal vi likevel nevne ett som primært kanskje ikke 
assosieres med det offentlig, nemlig økoeffektivitet. For å vite om næringsvirksomhet er 
økologisk bærekraftig må man være i stand til å måle aktiviteters bærekraftighet. Dette er 
vanskelig siden det ikke eksisterer en felles forståelse av hva bærekraftig utvikling er. Et 
alternativ som omgår denne problematikken med å måle absolutt økologisk bærekraft, er å 
måle om utviklingen går i riktig retning. Begrepet økoeffektivitet er en slik tilnærming. 
Begrepet ble definert av World Business Council for Sustainaible Development (WBCSD) i 
1991.  

Økoeffektivitet defineres av WBCSD som følger:  

”The WBCSD defines eco-efficiency as being achieved by the delivery of 
competitively priced goods and services that satisfy human needs and bring quality 
of life, while progressively reducing ecological impacts and resource intensity 
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throughout the life cycle, to a level at least in line with the Earth’s estimated 
carrying capacity.”64

Dette er en omfattende og ambisiøs definisjon. En enklere måte å si det på vil være at 
økoeffektivitet betyr økt verdiskapning med redusert ressursforbruk og reduserte 
konsekvenser for miljøet.  

WBCSD har påpekt at foretak kan bedre økoeffektiviteten på flere ulike måter: 

 Optimalisering av prosesser – gå fra rensing av utslipp til løsninger som ikke 
produserer forurensende biprodukter 

 Resirkulering av avfall – benytte avfall og biprodukter fra en industri som råvarer for 
en annen industri 

 Økoinnovasjon – mer intelligent produksjon ved å benytte ny kunnskap til å gjøre 
produksjon og bruk av produkter mer ressurseffektive  

 Nye tjenester – for eksempel leie ut produkter istedenfor å selge, noe som endrer 
selskapers holdninger og fremskynder fokus på lang produktlevetid og resirkulering 

 Nettverk og virtuelle organisasjoner – deling av ressurser øker effektiv bruk av 
materielle aktiva 

Erkjennelsen av at ”kun det som blir målt blir det gjort noe med” har ført til at flere har 
utviklet rammeverk for å måle økoeffektivitet. En kvantitativ definisjon av økoeffektivitet 
kan benyttes som indikator: 

  Økoeffektivitet = verdiskapning / miljøbelastning65

Dersom man etablerer felles indikatorer, beregningsprinsipper og definisjoner kan 
økoeffektivitet benyttes for å måle status og utvikling for forholdet mellom verdiskapning 
og miljøpåvirkning for ulike bedrifter. WBCSD har utviklet retningslinjer for å måle 
økoeffektivitet. Typiske parametere for verdiskapning er produktenhet (masse, mengde, 
kvantitet) og salgsverdi. Generelle parametere for miljøpåvirkning er energiforbruk, 
materialforbruk, vannforbruk, utslipp av skadelige utslipp til luft og lignende. Et eksempel 
på en indikator for økoeffektivitet for oljeindustrien er CO2-utslipp per fat olje produsert. 

Det er viktig å understreke at måling av økoeffektivitet ikke alene kan gi svar på om 
utviklingen går i bærekraftig retning. Det er først når økoeffektiviteten sammenholdes med 
den totale utviklingen i aktivitet man vet om produktet av effektivisering og vekst går i riktig 
retning. Dersom alle bedrifter har en kontinuerlig forbedring av sin økoeffektivitet som er 
kraftigere enn økningen i produksjonsvolum, vil verden sakte men sikkert nærme seg et 
bærekraftig system.  

 

64 www.wbcsd.ch. OECD (1998) har definert økoeffektivitet som ”Den effektivitet som økologiske ressurser utnyttes med 
for å dekke menneskelige behov”.  
65 Vi baserer oss her på definisjonen fra WBCSD, se rapporten ”Eco-efficiency – creating more value with less impact” på 
www.wbcsd.ch 



Side 54  Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk 

 

Økoeffektivitet er et virkemiddel bedrifter har for å vurdere egen virksomhet. Men, statlige 
myndigheter kan utvilsomt spille en viktig rolle i å fremme bruken av dette virkemiddelet. 
Ved tildeling av støttemidler til nyetableringer kan det f.eks. stilles krav om at bedrifter som 
får midler fortløpende skal vurdere sin øko-effektivitet, og som innkjøper kan staten 
prioritere bedrifter som måler sin øko-effektivitet foran de som ikke gjør det.  

4.8 Bredt virkemiddelapparat – behov for målretting 
Gjennomgangen av virkemidlene i avsnittene ovenfor viser at det finnes et bredt spekter av 
ulike virkemidler som kan brukes til å overkomme ulike barrierer mot bærekraftig 
innovasjons- og teknologipolitikk. Nærmere bestemt har vi omtalt følgende virkemidler:  

 Regulering 

 Økonomiske instrumenter 

 Informasjon 

 Fysiske virkemidler 

 Frivillige avtaler 

I tillegg har vi påpekt at det normalt vil være behov for at virkemiddelbruken er tilpasset de 
barrierene de er ment å bidra til å overkomme, og at måling av økoeffektivitet kan være et 
hjelpemiddel for å vurdere hvorvidt en utvikling går i bærekraftig retning.  

På bakgrunn av denne gjennomgangen av virkemidlene trer følgende konklusjoner frem:  

1. Offentlige myndigheter kan gjennom effektiv virkemiddelbruk spille an viktig rolle 
for å fremme utvikling og bruk av teknologi som kan bidra til bærekraftig utvikling.  

2. Selv om offentlige myndigheter har flere virkemidler til sin disposisjon, er barrierene 
mot utvikling og bruk av ønsket teknologi er enda flere. En effektiv virkemiddelbruk 
vil derfor krever derfor detaljerte kunnskaper om hvilke typer barriere de ulike 
virkemidlene kan brukes til å overkomme.  

3. Virkemidlene disponeres av en rekke ulike departement og forvaltningsorgan. En 
mest mulig effektiv bruk av virkemidlene burde tilsi et behov for sterk koordinering 
av virkemiddelbruken mellom disse.  

4. Det bør være mulig å lære av erfaringene til de selskapene som har vært eller burde 
ha vært i inngripen med det norske virkemiddelapparatet. Selskaper som 
ScanWafer, ScanWind, Point Carbon, prosjekter som det på Utsira, og flere aktører 
innen avfallsbransjen besitter helt sikkert kunnskaper som kan komme norske 
myndigheter og andre selskaper til gode.  
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Vedlegg 

Høring om Bærekraftig teknologipolitikk 
Teknologirådet arrangerte torsdag 12. februar 2004 en rundebordshøring om teknologi, 
entreprenørskap og utvikling av bærekraftig industri.  

Formålet med høringen var å bidra til idégenerering og erfaringsutveksling mellom 
beslutningstakere, gründere, investorer, bransje- og interesseorganisasjoner og forskere. 
Målet var å oppnå økt forståelse av markedspåvirkende virkemidler – altså de tilfeller der 
politikk kan skapes og utføres for å påvirke dynamikken mellom stat, marked og forbruker.  

På rundebordshøringen ønsket Teknologirådet svar på følgende spørsmål: 

 Trenger vi en mer bærekraftig teknologi-, innovasjons- og industripolitikk? Hva er 
status og behov? 

 Har vi i dag et styringssystem som fremmer bærekraftig nyskaping, i form av 
relevante institusjoner, beslutningsprosesser, kompetanse, virkemidler etc.? 

 Hvordan må de ulike fasene i innovasjonsprosessen påvirkes, og hvilke 
markedspåvirkende virkemidler kan benyttes for å få til bærekraftig teknologi- og 
industriutvikling?  

Følgende personer holdt innlegg på høringen: 

 Thorleif Haugland, ECON Analyse AS 

 Anne Johanne Enger og Andreas Skartveit, Teknologirådets ekspertgruppe 

Følgende organisasjoner og personer sendte inn høringssvar: 

 NHO 

 NQCG 

 Vestlandsforskning 

 Ingvald Strømmen, NTNU 

 Kjetil Røine, NTNU 

 Per Anker-Nilssen, BI 

 Norges forskningsråd 

 LO 

 Prosus 

 Per Døvle, SFT 

 Innovasjon Norge 

 Læringslaben 

Oversikt over høringssvar og innlegg er tilgjengelig på Teknologirådets nettsider: 
http://www.teknologiradet.no/html/554.htm

http://www.teknologiradet.no/html/554.htm
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