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Sammendrag
Denne rapporten sikter mot å drøfte hvordan endringer i norsk forbruk de siste årene har bidratt til å øke
eller minske ressurs- og miljøbelastningene. Vi har mye informasjon om ulike forbrukskategorier, som
transport, mat, bolig og klær, forenklet kalt de tre b’ene: bil, biff og bolig. Vi kan si noe om hvordan de på
ulik måte påvirker ressurs- og miljøbelastningen, og presentere utviklingen i norsk forbruk av disse. Vi kan
også si noe om på hvilken måte forbruket av disse har belastet ressurser og miljø. Men vi kan ikke gi et
helhetlig bilde av om norsk forbruk er blitt mer eller mindre ”økologisk bærekraftig” over tid ettersom det
ikke finnes sammenlignbar grunnlagsstatistikk for dette. I denne rapporten ser vi på endringer fra 2011 til
2012, men tidsserier presenteres også for å sette siste de siste årenes utvikling i perspektiv.
Ressurs- og miljøbelastninger av forbruket: Bare en liten del måles
Selv med fysiske tall for utviklinga i ulike deler av forbruket, kan vi ikke si sikkert om miljøbelastningene fra
dette forbruket har gått opp eller ned i et enkelt år. Teknologiene som brukes til å produsere varene og
tjenestene endrer seg også – noen ganger i positiv og noen ganger i negativ retning. Miljøbelastningene som
forbruket utløser kan måles gjennom livsløpsanalyser, men for å følge endringene trenger vi serier med
analyser som gjentas med lik metodikk på flere tidspunkt. Den type analyser er sjeldne. Det vi har
noenlunde oppdaterte tall for er deler av den ressursbruken som skjer innen Norges grenser, og noen av de
miljøbelastningene husholdningene helt direkte utløser innenfor de samme grensene. Vi kan også si en god
del om belastningene forbruket vårt utløser i utlandet.
Forbruket økte mer i 2012 enn året før
Det private forbruket i Norge økte med 3,0 % i 2012,og forbruket per person med 1,7 %. Det var noe mer
enn året før, men fortsatt mindre enn trendveksten siden 1990. Husholdningene fikk en betydelig
inntektsvekst i 2012, men siden 2006 har det vært en tendens til at de de sparer noe mer av inntektene.
Spareraten økte også i 2012.
Det offentlige forbruket økte med 1,8 % i 2012– eller bare 0,5 % per person, som året før. I de fleste år på
2000-tallet har det private forbruket økt mer enn det offentlige. Fra miljøsynspunkt er det positivt at
forbruksveksten per person de siste åra har ligget under trenden, men ikke at det private forbruket øker
mest. Kronene som brukes på privat forbruk utløser nemlig større ressurs- og miljøbelastninger enn dem
som går til offentlig forbruk, som mest består av arbeidsintensive tjenester. Endringer i sammensetningen av
det private forbruket kan likevel bety mer enn forholdet privat/offentlig, og det er utviklinga i det private
forbruket rapporten legger størst vekt på.
Forbruksmønsteret: Bil, biff og bolig fortsatt verst for miljøet
En lang rekke norske og internasjonale studier har vist at «bil, biff og bolig» - dvs. forbruk av transport,
matvarer og spesielt energien vi bruker i boligene – belaster miljøet mer enn det meste vi ellers kan bruke
pengene på. Forbruk av tjenester (utenom transporttjenester) tenderer til å belaste miljøet minst, mens de
fleste varer utenom matvarer, energi, biler og drivstoff kommer i en mellomstilling. Det har ikke kommet nye
norske studier av disse forholdene i 2012, men ferske studier fra Sverige, Storbritannia og EU bekrefter alle
det samme hovedbildet. EU-studien indikerer også at forbruk av møbler og hvitevarer gir forholdsvis store
miljøbelastninger.
Tall fra Nasjonalregnskapet, som måler forbruket i faste kroner, viser at forbruket av både varer og tjenester,
og dessuten både av matvarer, energi og transport, har økt de siste fem åra og gjorde så også i 2012. Noe
overraskende viser disse tallene samtidig at forbruket av matvarer var noe av det som økte mest, mens
forbruket av transport var noe av det som økte minst.

3

Norsk forbruk og miljøet

Nasjonalregnskapets tall viser at vi ikke øker tjenesteforbruket mer enn vareforbruket. Videre at den delen
av forbruket som øker desidert mest er vårt forbruk i utlandet, som har vokst med 45 % bare på fem år og nå
utgjør sju prosent av totalen. Men ellers gir det ikke et helt dekkende bilde av forbruksutviklinga, verken når
det gjelder matvarer eller transport eller en del andre forbrukskategorier. Dette kommer vi tilbake til i
kapittel 5.3.
For å bli klokere på hvilket forbruk som faktisk øker mest og minst må vi se på fysiske tall.
Kjøttforbruket økte noe
Matvareforbruket per person – målt i kalorier – har lenge vært ganske stabilt. Sammensetningen av
kostseddelen endrer seg derimot. Blant større grupper av matvarer er kjøtt den som belaster miljøet mest.
Kjøttforbruket per person ble mer enn fordoblet fra 1959 til 2010, da det var 77,6 kg. Det økte videre til 79,2
kg i 2011 og etter det beste anslaget vi foreløpig kan gjøre til ca. 80,5 kg i 2012.
En positiv trend i matvareforbruket er derimot at salget av økologiske matvarer øker, men den trenden har
hittil mindre betydning ettersom tallene er så små. I 2012 økte salget av økologiske matvarer i
dagligvarehandelen med 17 %, men de står fortsatt bare for 1,2 % av husholdningenes matforbruk målt i
kroner. I Sverige er andelen ca. tre ganger høyere og i Danmark seks ganger høyere.
Boligarealet kan ha økt mer enn vi trodde
Boligbyggingen økte i 2012, men med en befolkningsvekst på 1,3 % var de 30.189 nye boligene som ble
påbegynt var bare nok til omtrent å opprettholde boligarealet per person. Derimot kan tall fra Folke- og
boligtellingen 2011 som nylig er publisert, tyde på at veksten i boligareal tidligere på 2000-tallet var noe
sterkere enn antydet i Norsk forbruk i miljøperspektiv 2012. Det innebærer i så fall mest trolig at det har
skjedd uregistrert om- og påbygging av boliger, i mer enn neglisjerbart omfang. Det er en viss usikkerhet i
alle tallene, men arealet per person kan anslås til mellom 53-56 m2 i 2012. Uansett er det størst i Europa.
Energibruken økte i 2012
Energibruken i norske boliger var 9 % høyere i 2011 enn i 1990, men energibruken per person var dermed 8
% lavere. Energibruken svinger likevel med værforholdene – den økte markert i det kalde året 2010, men falt
tilbake i 2011 som var et relativt varmt år. Tall for husholdningenes energibruk i 2012 viser at det steg med
tre prosent. Noe kan skyldes gjennomsnittstemperaturen som var 1,4 grader lavere enn i 2011.
Strømprisene var 20 % lavere i 2012 enn i 2011.
Ny rekord i flyreiser, nesten-rekord for bilsalget
Den motoriserte persontransporten innenfor Norge økte med 1,2 % i 2012, målt i personkilometer. Det var
omtrent på linje med befolkningsveksten. Bilparken økte derimot vesentlig mer, ettersom bilsalget i 2012 var
det nest høyeste gjennom tidene. Det samme gjorde personbiltrafikken (opp med 2,6 %). Bare siden 2005
har bilparken økt med vel en femtedel og biltrafikken nesten like mye. De øker mer enn bilreisene, ettersom
det blir stadig færre mennesker i hver bil som kjører.
Den reiseaktiviteten som lenge har økt mest er likevel den som går til og fra utlandet – i all hovedsak med
fly. 2012 var intet unntak, da charterreisene til utlandet økte med 11,7 % og reisene med rutefly økte med
5,0 %. Vi tilbakela da anslagsvis mellom 38 og 39 milliarder kilometer til og fra utlandet med fly. Det er fem
ganger mer enn i 1990 og tilsvarer to tredjedeler av alle våre reiser med bil.
Importen av klær og sko falt
I 2012 ble det importert 72.400 tonn klær og 18.900 tonn fottøy. Det var hhv. 12 % og 16 % mindre enn året
før, og et uvanlig markert fall for varegrupper der forbrukspilene ellers har pekt sterkt oppover. Regnet per
person, var importen av klær i 2012 likevel 67 % større enn i 1990 og importen av fottøy 40 % større.
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Flere møbler, datamaskiner og leker
Importen av møbler og husholdningsartikler og av en lang rekke fritidsvarer har økt meget sterkt siden 1990.
I 2012 var det likevel bare mindre endringer (opp eller ned) i importen av de fleste vareslagene vi følger i
denne rapportserien. Det kan likevel nevnes at importen av møbler, som har økt nesten uavbrutt siden 1990,
satte ny rekord og nå er nesten firedoblet. Selv om den norske produksjonen for hjemmemarkedet kan ha
hatt en motsatt utvikling, har den først og fremst vært rettet inn mot høyprissegmentet. Utviklinga i
importen betyr ganske sikkert at det har vært en meget sterk volumvekst i det samlede forbruket.
Én varegruppe der importen hittil har satt ny rekord med klar margin hvert år er bærbare datamaskiner. Det
skjedde også i 2012, da importen økte med 25 % til 1,63 millioner maskiner. Utskiftningstempoet har ennå
ikke tatt igjen det for mobiltelefoner, som det ble importert 2,75 millioner av, men nærmer seg bakfra.
Importen av leketøy nådde en topp på 15.700 tonn 2007 og falt så fram til 2011, men trenden snudde i 2012
da importen økte med 10 % til 13.800 tonn. Det er dobbelt så mye som i 1990.
Vi beslaglegger mer areal i utlandet
Forbruket gjør krav på ressurser i form av areal, materialer og energi. Areal trengs til en voksende
boligmasser og til gater og veger å kjøre stadig flere biler på. Siden 2000 har arealet av tettsteder vokst med
over 13 %, hvilket er nesten like mye som antall innbyggere i tettstedene økte (vel 16 %). Det vil si at
fortettingen har vært beskjeden. Samtidig gjør vi krav på jordbruksareal til å fø og kle oss. I 2006 trengte
hver av oss 3,3 mål fulldyrka jord til det, hvorav nesten halvparten var i jord i andre land. Siden 2006 har vår
import av matvarer økt meget sterkt, og mer enn hva verdens bønder har kunnet holde tritt med ved å
produsere mer mat på hvert mål. Vi beslaglegger mer jord i utlandet, samtidig som det norske
jordbruksarealet langsomt krymper.
På en oppdatert oversikt fra EUs statistikkbyrå Eurostat har Norge rykket opp fra 3. til 2. plass blant de landa
i Europa som forbruker mest materialer per innbygger: Det er likevel betydelige svakheter ved de dataene
om materialforbruket som finnes i dag, og fortsatt behov for mer arbeid før vi kan si noe sikkert om
utviklinga.
Husholdningenes direkte forbruk av energi – det vi bruker i boligene pluss drivstoffet vi kjøper til bilene - har
flatet ut siden midt på 1990-tallet. Noe annet er det indirekte forbruket av energi, det vil si energien som går
med til å produsere alle varene og tjenestene vi ellers forbruker. Dette forbruket kan være omtrent
halvannen gang så stort som det direkte energiforbruket. Dessverre har vi ikke studier fra de seineste åra
som kan fortelle om det har økt eller minsket.
Husholdningenes utslipp litt gikk litt ned – men de er toppen av isfjellet
Statistisk sentralbyrå utarbeider årlig statistikk over direkte utslipp til luft fra norske husholdninger, inkludert
utslipp av klimagasser. Tallene for CO2 omfatter bare det som skyldes direkte forbruk av fossile brensel –
først og fremst drivstoff til biler og oljefyring i boliger. Disse utslippene falt fra nær 6 millioner tonn i 1990 til
5,3 millioner tonn i 2010, og falt merkbart både i 2011 og 2012, da de ifølge foreløpige tall kom ned i under
4,9 millioner tonn. Det er hittil først og fremst mindre oljefyring som har stått for reduksjonen. Bilene står nå
for det meste av utslippene. De blir gradvis mer effektive, men flere biler og mer kjøring trekker i motsatt
retning.
De direkte utslippene fra norske forbrukere er likevel bare toppen på et isfjell. Husholdninger og offentlig
forvaltning slapp i 2012 til sammen ca. 7 millioner tonn klimagasser opp av pipene og ut av eksosrørene sine,
men om vi regner med utslippene fra produksjonen av alle de varene og tjenestene blir tallet ti ganger
større.
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En del andre utslipp fra husholdningene er redusert på 2000-tallet. Det gjelder spesielt utslippene av SO2 og
NOx, kullos, flyktige organiske forbindelser og sot (PAH). Utslippene av partikler og av flere miljøgifter er
derimot nokså stabile.
Marginalt mindre avfall i 2012
Mengden avfall som husholdningene kaster er fordoblet siden 1992 – i likhet med det private forbruket. I
2012 falt den likevel marginalt fra året før. Det er bare andre gang i den tida det finnes statistikk for at
mengden ikke har økt. Regnet per innbygger var nedgangen fra 438 til 430 kg, dvs. at hver av oss kaster nær
1,2 kg per dag .
Forhold som påvirker forbruksutviklinga
Til slutt i rapporten drøftes noen forhold som kan påvirke utviklinga i forbruksmønsteret framover. Det
gjelder prisutviklinga på ulike varer og tjenester, og dernest endringer i avgiftene, som i sin tur virker inn på
prisene. I tillegg ser vi på noen andre endringer i offentlige virkemiddel som kan påvirke forbruket, og på
hvilke signaler som er gitt om mer langsiktig politikk på området i enkelte sentrale politiske dokument fra det
siste året.
Tjenester ble dyrere – strøm og mange varer billigere
Prisutviklinga etter 1990 viser noen positive og noen negative trekk fra miljøsynspunkt. Til de positive hører
at energivarer – både strøm, fyringsolje og drivstoff – har økt i realpris, dvs. at prisene på disse varene har
økt mer enn den generelle inflasjonen. Til de negative hører at kjøtt har blitt betydelig billigere i forhold til
andre matvarer, og at biler har falt i realpris og at kollektivtransport har blitt dyrere.
I 2012 var realprisene på matvarer under ett uendret fra året før, og det var bare små utslag for de enkelte
matvaregruppene. Kjøtt falt 0,1 % i realpris og er nå reelt sett 37 % billigere enn i 1990. Prisen på strøm falt
derimot betydelig for andre år på rad, men er fortsatt 36 % høyere enn i 1990. Når det gjelder transport, er
det en blanding av positive og negative utslag, både langsiktig og i 2012. Reelt sett har det blitt dyrere å kjøre
bil siden 1990, men billigere å kjøpe bil, og begge trendene ble forsterket i 2012. Ettersom bilkjøringen har
vist seg å øke nesten parallelt med tallet på biler, til tross for økende drivstoffpriser, bompenger og annet, er
det ikke uproblematisk at bilprisene reelt sett faller. Realprisene på kollektivtransport har samtidig økt
betydelig siden 1990. I 2012 falt likevel prisene på skinnegående kollektivtransport marginalt (-0,5 %), men
de på buss- og drosjetransport økte markert (+6,1%). Prisene på flyreiser økte med 3,9 % i 2012, men likevel
er de den reisemåten som har økt minst i pris siden 1990 ifølge statistikken. I realiteten har flyreiser til og fra
utlandet – som er 88 % av våre flyreiser målt i kilometer – blitt billigere.
Det har lenge vært en trend mot at de fleste typer varer (også utenom mat og biler) blir relativt billigere,
mens de fleste typer tjenester blir relativt dyrere. Denne miljømessige negative tendensen fortsatte i 2012.
Møbler og husholdningsartikler har nå falt med 28 % i realpris siden 1990, kultur- og fritidsvarer med 46 %
og klær og sko ifølge konsumprisindeksen med 64 %, men det siste tallet kan være noe overdrevet. I motsatt
ende av skalaen ligger helsetjenester som reelt har blitt 90 % dyrere, kultur- og fritidstjenester som har blitt
62 % dyrere og privat betalt utdanning som har blitt 53% dyrere.
Styrket miljøprofil i engangsavgiften på biler, ellers små endringer i grønne avgifter
Statsbudsjettet for 2012 medførte bare et fåtall endringer i avgifter med vesentlig betydning for miljøet. Det
ble gjort noen endringer i reglene for engangsavgiften på nye biler, som i sum økte fordelen ved å velge biler
med lave utslipp av CO2. Samtidig ble CO2-avgiften på flydrivstoff redusert med 39 %. Dette var ment som
kompensasjon for at luftfarten fra 2012 omfattes av EUs ordning med CO2-kvoter. Fordi prisen på slike
kvoter nå er svært lav – og falt ytterligere i 2012 – er nettoeffekten hittil likevel at avgiftsbelastningen på
flyreiser er redusert.
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Med statsbudsjettet for 2013 ble differensieringen av engangsavgiften på nye biler ytterligere forsterket,
men det ble ikke gjort andre endringer i avgiftssystemet som kan ventes å få vesentlig betydning for miljøet.
Andre tiltak og politiske initiativ
Ved siden av avgifter, kan myndighetene påvirke forbruksmønsteret gjennom bevilgninger, reguleringer og
andre tiltak.
Transport: Fortsatt mest til vegbygging
Hva som bygges ut av infrastruktur har mye å si for hvordan vi kommer til å reise i framtida. De siste åra har
investeringene i jernbane økt, og i 2013 øker de med hele 37 %. Likevel er investeringene i vegnettet langt
større i beløp. Legger vi sammen det staten og fylkeskommunene investerte og det som kom fra bompenger,
så var investeringene i vegnettet i 2012 fem ganger større enn i jernbaner.
I fireårsperioden 2010-2013 har utgiftene både til veg- og til jernbaneformål vært nesten som forutsatt i
Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019. Nylig er det vedtatt en ny NTP for 2014-2023. Her legges det til
grunn at persontransporten vil fortsette å øke sterkt fram til 2060 og at godstransporten vil øke enda
sterkere, blant annet som følge av økende vareforbruk. NTP foreslår ikke å bremse veksten, men legger opp
til at det skal brukes vesentlig flere penger på infrastruktur for å møte den. Det skal brukes 41 milliarder
årlig på riksvegnettet i kommende fireårsperiode og 16,8 milliarder årlig på jernbanenettet, inkludert både
investeringer og vedlikehold. Det er hhv. 63 % og 72 % mer enn i forrige NTP, og innebærer altså ingen
vesentlig omprioritering mellom transportformene. Nettovirkningen av tiltakene i NTP 2014-2023 vil – ifølge
dens egne tall – bli å redusere transportsektorens klimagassutslipp med to promille fra 2023.
Energi: Nye støtteordninger for enøk
Enova, som har ansvar for å fremme energisparing og energiomlegging her i landet, hadde fram til 2012
likevel intet tilbud om økonomisk støtte til tiltak i boliger, ut over mindre summer som ble øremerket til
formålet av Stortinget. Gjennom en ny avtale mellom regjeringa og Enova, inngått i juni 2012, ble det
derimot klart at Enova heretter skulle fokusere mer av innsatsen mot enøk om energiomlegging i bygg,
inkludert boliger. I mai 2013 har så Enova innført nye ordninger, som inkluderer gratis enøk-rådgivning i
hjemmet i tillegg til økonomisk støtte både til bygningsmessige utbedringer og nye varmesystem. Enovas
økonomiske rammer har vært stort sett uendret fra 2010-2013, men vil øke noe fra 2014 som følge av at
kapitalen i fondet som Enova får avkastningen av, ble økt med 10 milliarder kroner gjennom statsbudsjettet
for 2013.
Mat: Lite nytt på menyen
Ved siden av toll og avgifter, er Jordbruksavtalen det viktigste virkemidlet som kan påvirke tilbudet av og
prisene på ulike matvarer, og derigjennom forbruket. Verken «avtalen» som ble vedtatt ensidig av Stortinget
i 2012 eller avtalen det ble oppnådd enighet om i 2013, synes imidlertid å ha hatt eller ville få store
konsekvenser for prisene til forbruker. Avtalen for 2013-2014 er ventet å medføre at matvarer i
gjennomsnitt blir en halv prosent dyrere.
Det er heller ikke vedtatt andre tiltak i 2012 eller første del av 2013 som kan ventes å påvirke kostholdet
nevneverdig. Et positivt initiativ for å minske matens miljøbelastning er likevel tatt våren 2013. Tre
departement vil sammen med berørte næringsorganisasjoner forhandle fram en forpliktende avtale om
tiltak for å redusere mengden mat som kastes. Det er anslått at 377.000 tonn mat årlig blir til avfall.
Perspektivløs perspektivmelding
Det siste året i hver stortingsperiode legger regjeringa fram en Perspektivmelding som beskriver utfordringer
og muligheter for norsk økonomi på lang sikt. I Perspektivmeldingen 2013 legges det til grunn at vi vil bli 93
prosent rikere i 2060 enn vi var i 2011, hvilket i praksis vil si at forbruket per person blir omtrent fordoblet. I
kapitlet om Miljø og bærekraftig utvikling konstateres det at «Dagens forbruks- og produksjonsmønstre er
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samlet sett ikke bærekraftige», men spørsmålet om vi dermed bør avstå fra å doble forbruket, reises ikke.
Også det årlige Nasjonalbudsjettet inneholder et fast kapitel om Bærekraftig utvikling, og seinest i 2010
inneholdt også dette en konstatering av at norsk forbruk ikke var bærekraftig. I 2011 og 2012 var selv denne
konstateringen fjernet, og det seineste Nasjonalbudsjettet inneholder ingen omtale av tiltak verken for å
redusere forbruksveksten eller å endre forbruksmønsteret.
Mer eller mindre bærekraftig forbruk?
Vanskelig å trekke en samlet konklusjon på om norsk forbruk er blitt mer eller mindre bærekraftig i 2012.
Det skuldes særlig at vi ikke kan si om produksjonen av alle de varene og tjenestene vi forbrukte – som for
mange av varenes del skjedde i utlandet – ble mer eller mindre miljøeffektiv, og i så fall hvor store
endringene fra 2011 var. Det vi kan si er for det første at forbruksnivået økte, hvilket under ellers like vilkår
bidrar til å trekke ressurs- og miljøbelastningene oppover. For det andre kan vi si at i den grad
forbruksmønsteret endret seg, var det ikke tale om noe tydelig skift i mer bærekraftig retning. Vi økte vårt
forbruk av minst to av de «tre b’ene», nemlig matvarer – inkludert kjøtt – og transport – da spesielt flyreiser.
Utviklingen når det gjelder energibruk i boligene er foreløpig usikker: sannsynligvis gikk den opp, men vi vet
det ennå ikke sikkert, ei heller om en eventuell økning var større enn at den kan tilskrives noe kaldere vær i
2012 enn i 2011.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn og siktemål for utredningen
«Norsk forbruk og miljøet 2013» er den nittende i en serie med årlige rapporter fra Framtiden i våre hender
som har omhandlet den økonomiske utviklinga sett i et økologisk perspektiv. Fram til 2010 ble de utgitt
under navnet «Økologisk utsyn», og fram til 2009 omhandlet de utviklinga både i forbruket og i
produksjonen. Årets rapport fokuserer i likhet med de fra 2010 og seinere bare på forbruket.
Rapportens siktemål er å sette norsk forbruk inn et økologisk perspektiv, og samtidig inn i et miljøpolitisk
perspektiv. Den søker
a) å drøfte hvordan endringer i norsk forbruk har bidratt til å øke eller minske ressurs- og
miljøbelastningene, både gjennom det siste året og gjennom noe lengre perioder.
b) å beskrive de faktisk målte endringene i ressurs- og miljøbelastninger som kan knyttes direkte til
norsk forbruk.
c) å drøfte viktige økonomiske faktorer – for eksempel endringer i de relative prisene på ulike varer og
tjenester – samt viktige politiske initiativ som enten har påvirket eller kan ventes å påvirke ressursog miljøbelastningene fra norsk forbruk.
Rapporten skuer dermed både bakover og framover i tid fra dens sentrale referanseperiode, som er det siste
kalenderår, i dette tilfellet 2012. Data som presenteres om utviklinga i forbruket er som hovedregel
oppdaterte til og med dette året, men viktige tendenser framtrer først når en ser flere år i sammenheng.
Data om faktiske miljøbelastninger er som regel bare oppdaterte til året før siste kalenderår, her altså 2011.
Rapporten tar ikke sikte på å fortelle hvor mye mer eller mindre økologisk bærekraftig forbruket har blitt,
verken i løpet av det siste året eller i løpet av flere år. Dette er ikke mulig, dels fordi tilgjengelig statistikk
bare dekker et utvalg av de relevante belastningene, og dels fordi den bare dekker miljøbelastninger som
skjer på eller fra norsk område. Det siste er et særlig stort problem når det gjelder forbruket, ettersom en
stor del av de varene, og en mindre del av tjenestene, som forbrukes i Norge er produsert i utlandet – og
selv de som i siste ledd er produsert i Norge, som regel er produsert ved hjelp av innsats- og/eller
kapitalvarer fra utlandet. Ved hjelp av livsløpsanalyser og økonomiske kryssløpsanalyser er det mulig å si noe
om hvordan ulike deler av forbruket og hele produksjonskjeder påvirker miljøet. Det blir også referert til
slike studier i rapporten. Ingen av dem er imidlertid gjentatt så hyppig eller så nylig med lik metodikk at de
kan brukes til å kvantifisere kortsiktige endringer, og slett ikke med hensyn på spesifikt norske forhold.
Allikevel vil tilgjengelig statistikk gi en viktig pekepinn på hvordan endringer i norsk forbruk direkte og
indirekte kan påvirke miljøet.
I årets rapport oppdateres de samme seriene med data om forbruket og om innenlandske miljøbelastninger
som en finner i rapportene for 2011 og 2012.
Fordi vi er opptatt av økologisk bærekraftig forbruk er det viktig at både ressurs- og miljøbelastningene av
vårt forbruk drøftes.
Med ressursbelastninger mener vi forbruk eller beslagleggelse av areal, energi eller materialressurser.
Med miljøbelastninger mener vi for eksempel utslipp av forurensninger eller inngrep i naturen som forringer
livsvilkårene for ville arter.
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Ressursbelastninger trenger nødvendigvis ikke føre til miljøbelastninger, men de to fenomenene overlapper i
betydelig grad. For eksempel er 80 % av verdens energibruk i dag basert på fossile energibærere, som gir
utslipp av CO2 og i varierende grad andre forurensninger ved forbrenning. Beslagleggelse av areal til
produksjons- eller forbruksformål – for eksempel til jordbruk eller til hus- og hyttetomter – vil nødvendigvis
trenge ville arter til side, osv.
En måte å se dette på er at ressurser er det som fra naturen tas inn i økonomien, mens miljøbelastninger er
de negative bivirkningene som kommer ut.
Med unntak av energiforbruk, har norsk og de fleste andre lands miljøpolitikk hittil i høyere grad fokusert på
det som kommer ut enn det som går inn. Vi har en politikk for å redusere forurensende utslipp, og etter
hvert en politikk for å begrense, om ikke å redusere energiforbruket. Vi har også sett egne politiske grep for
spesifikt å redusere bruken av fossil energi, ettersom denne er direkte årsak til utslipp av klimagasser.
Derimot har vi i liten grad har hatt noen politikk for å redusere mengdene av materialer forbruket vårt gjør
krav på, og ingen samlet politikk for å redusere arealet som forbruket legger beslag på. Denne rapporten tar
likevel utgangspunkt i at det er fruktbart å holde øye med begge delene: både det som «går inn» av energi,
materialer og areal og det som «kommer ut» av avfall og forurensninger, ikke minst når vi er opptatt av
økologisk bærekraft. Fordi ressursene på jorda er begrensede og til dels lettere å kvantifisere enn naturens
”tåleevne” for ulike forurensninger og inngrep, og fordi ressurser kan fordeles globalt mens mange
miljøbelastninger bare har lokal eller regional virkning, kan ressursperspektivet knyttes mer direkte til
fordelingsaspektet ved begrepet bærekraft. Samtidig er tallet på forurensningskomponenter og former for
naturinngrep som kan måles svært stort, mens ressursbruken litt forenklet kan måles langs tre dimensjoner
– areal, energi og materialer, med benevnelsene kvadratmeter, joule og tonn.
En annen grunn til at et fokus på ressurser er fruktbart, som henger sammen med det siste, er den at det å
redusere ressursforbruket gjerne er den mest effektive måten å minske miljøbelastningene på. Forbruk av
metaller utløser for eksempel et helt spekter av miljøbelastninger på hvert stadium i produksjonskjeden –
uttak av malm, beredning og smelting, fabrikasjon av varer, samt eventuell spredning i miljøet gjennom bruk,
korrosjon og/eller kassering. Disse belastningene kan angripes ved et like omfattende spekter av tiltak i
piper, rør, avfallsbehandling osv., men ved å redusere selve gjennomstrømningen av materialer i økonomien
reduserer samtlige på én gang. Ønsker om større tilgang på energi fører gjerne til debatter om hvilken av
flere mulige kilder (f.eks. fossile brensel, kjernekraft, vindkraft eller vannkraft) som gir de minste
miljøbelastningene. Den energien som ikke brukes gir derimot ingen miljøbelastninger.
1.2 Hvordan vurdere ressurs- og miljøbelastninger fra ditt forbruk?
Ressurs- og miljøbelastningene fra forbruket kan betraktes som et resultat av tre forhold:
1) Forbruksnivået – det vil si hvor mye som forbrukes. Dersom alle andre forhold er like, så vil ressurs- og
miljøbelastningene variere med forbruksnivået. La oss si at hele forbruket i år som i fjor består av én vare,
nemlig poteter. La oss dessuten si at produksjonen av 1 kg poteter i år som i fjor krever x kWh energi og gir
utslipp av y gram nitrat til vann. I så fall vil det at forbruksnivået øker med 10 % bety at vi forbruker 10 %
flere poteter, og medføre at energibruken og nitratutslippene øker med 10 %.
2) Forbruksmønsteret – det vil si hvordan forbruket fordeler seg på ulike varer og tjenester. La oss si at vi
ikke bare forbruker poteter, men også kjøtt. Når vi forbruker mer enn én vare, kan vi regne forbruksnivået i
penger. Man kan ikke addere poteter og biffer, men man kan addere kronene de koster. La oss anta våre 1
kg poteter koster kr. 10, og fortsatt krever x kWh energi og gir utslipp på y gram nitrat, mens en mengde
kjøtt som koster 10 kroner krever 2x kWh energi og gir utslipp på 2y gram nitrat. Dersom vi i fjor forbrukte
poteter og kjøtt for like mange kroner, så vil en økning på 10 % i forbruksnivået kunne framkomme enten
ved at potetforbruket øker med 20 % og kjøttforbruket med 0 % eller omvendt. Det første – altså en
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forskyvning av forbruksmønsteret fra kjøtt mot poteter – vil medføre at disse ressurs- og miljøbelastningene
øker med mindre enn 10 %, mens en forskyvning fra poteter mot kjøtt vil medføre at de øker med mer enn
10 %.
Virkeligheten er nok mer komplisert, blant annet fordi ikke alle ressurs- og miljøbelastningene varierer på
samme måte mellom ulike varer. Det kan for eksempel være at kjøtt for kr. 10 krever 2x kWh energi, men gir
utslipp av bare 0,5y gram nitrat. Å bruke mer av pengene på kjøtt i forhold til poteter vil da gjøre
forbruksmønsteret mer energiintensivt, men mindre nitratintensivt. Om summen av effektene er positiv
eller negativ, kommer da an på hvilken vekt vi legger på energibruk vs. nitratforurensning. En gunstig endring
i forbruksmønsteret vil derfor ikke uten videre bety at forbruket har blitt mindre miljøbelastende. Dersom
forbruknivået samtidig har økt, trekker det i motsatt retning.
3) Ressurs- og miljøeffektiviteten over livsløpet til de enkelte varene og tjenestene - det vil blant annet si
hvordan varene og tjenestene som forbrukes er blitt produsert og hvordan disse transporteres før de når
frem til forbruker. Bønder, eller slakterier og potetpakkerier, eller bedrifter som leverer innsatsvarer til noen
av disse, vil kunne endre måten de produserer på at ressurs- og miljøbelastningene per enhet øker eller
minsker. De kan for eksempel innføre ny teknologi. Dersom produksjon av poteter for kr. 10 i fjor krevde x
kWh energi og medførte utslipp av y gram nitrat, men disse tallene i år er redusert til 0,91x kWh og 0,91y
gram, så vil en økning i på 10 % i potetforbruket ikke medføre noen økning i ressurs- og miljøbelastningene,
men bare at de holder seg på samme nivå.
1.3 Årets rapport: Hva finner du hvor?
I dette kapittelet gis formålet med denne rapporten samt at enkelte viktige begreper som ofte brukes i
rapporten blir forklart nærmere. I kapittel 2 vil vi se på forbruksnivået i 2012 sammenlignet med tidligere år.
I kapitel 3 skal vi med referanse til ulike utførte studier se på hvilke typer forbruk som medfører de største
ressurs- og miljøbelastningene. Her ser vi også på forholdet mellom privat og offentlig forbruk. I kapittel 4
skal vi se nærmere på utviklingen i forbruksmønsteret ved hjelp av økonomisk statistikk og i kapittel 5 ved
hjelp av fysiske tall i viktige forbrukskategorier, for eksempel kjøttforbruk, bil- og flyreiser og import av klær
og sko. Kapittel 6 tar opp ressursbruk, utslipp og avfallsproduksjon knyttet til forbruket. Endelig skal vi i
kapittel 7 drøfte enkelte økonomiske forhold og politiske initiativ med mulig betydning for
forbruksmønsteret.
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2. Forbruksnivået
Både privat og offentlig forbruk økte mer i 2012 enn året før
Som omtalt i kapitel 1, avhenger ressurs- og miljøbelastningene fra forbruket vårt både av nivået – hvor mye
vi forbruker totalt – og av forbruksmønsteret, dvs. hvilken miks av varer og tjenester vi forbruker. I tillegg
påvirkes de av endringer i teknologiene som brukes til å framstille de enkelte varene og tjenestene, noe vi
likevel i mindre grad kan måle fra ett år til det neste. Denne rapporten fokuserer på endringene i
forbruksnivået og –mønsteret. Dette kapitlet handler om forbruksnivået, mens de følgende tre handler om
forbruksmønsteret. Vi deler likevel allerede her utviklinga i det samlede forbruket i to – det private og det
offentlige forbruket.
Figur 1 viser hvordan det norske forbruket, målt i faste kroner, har vokst siden 1990. Merk at figuren bare
viser forholdet mellom veksttakten i det private og det offentlige forbruket. I absolutt forstand er det private
forbruket om lag dobbelt så stort som det offentlige.
Figur 1. Volumet av privat og offentlig forbruk i Norge 1990 - 2012. Indekstall, 1990 = 100.1
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Årlig nasjonalregnskap, https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-ogkonjunkturer/statistikker/nr/aar/2013-05-16?fane=tabell#content (Tabell 4, Makroøkonomiske
hovedstørrelser, volumvekst i prosent. Sist oppdatert 16.05.2013. Volumøkningen fra år til år er omregnet til
indekser av forfatteren)
Både det private og det offentlige forbruket i Norge har økt sammenhengende siden 1990. Over hele
perioden har det private forbruket økt med gjennomsnittlig 3,3 % og det offentlige med gjennomsnittlig 2,7
% per år. Bortsett fra to perioder med lavkonjunktur – i de første åra etter 1990 og under finanskrisen i

1

Merk: Økningen i det offentlige forbruket fra 2000 til 2001 er overdrevet og skyldes overgang til et nytt datagrunnlag for det kommunale forbruket i
2003. Det har ikke vært mulig å korrigere for dette, da tall ikke er beregnet på ny måte for tidligere år enn 2001.
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2007-2009 – har det private forbruket i alle åra økt like mye eller mer enn det offentlige. Det var også tilfellet
i 2012, da det private forbruket økte med 3,0 % (mot 2,5 % i 2011) og det offentlige med 1,8 %, som året før.
Selv om veksten i privat forbruk når en ser de tre siste åra under ett har vært tilnærmet på linje med trenden
etter 1990, så har veksten i privat forbruk per innbygger vært noe mindre. Dette skyldes at
befolkningsveksten i de siste åra har vært uvanlig sterk – 1,3 % per år både i 2010, 2011 og 2012, mot et
gjennomsnitt på 0,6 % fra 1990-2006. Det private forbruket per innbygger, som fram til 2007 økte med 2,7 %
per år, gikk faktisk marginalt ned under finanskrisen 2008-2009 og har siden økt med 2,5 % i 2010, 1,2 % i
2011 og 1,7 % i 2012.
Spareraten på historisk høyt nivå i 2012
Når befolkningsveksten i stor grad er drevet av innvandring, kunne en del av forklaringen på noe lavere vekst
i forbruket per innbygger tenkes å være at nye innvandrere i gjennomsnitt har lavere inntekt enn den
norskfødte befolkningen. Det er imidlertid en annet forhold som i hovedsak forklarer den lavere
forbruksveksten fra finanskrisen til i dag. Veksten i privat disponibel inntekt har nemlig vært meget sterk
siden 2007, men en også spareraten har økt sterkt. Denne trenden, som ble påpekt i fjorårets utgave av
Norsk forbruk i miljøperspektiv, fortsatte i 2012, da nesten ni prosent av privat disponibel inntekt gikk til
sparing, og ikke til forbruk. Det er et sjelden høyt nivå i historisk perspektiv. Det betyr samtidig at det finnes
et opplagret potensial for sterkere forbruksvekst i framtida. Pengene som spares i år, kan brukes i seinere år.
Om trenden mot mer sparing igjen snur, betyr det at vi i en periode vil få sterkere vekst i forbruket enn i
inntektene.
Figur 2. Spareraten (sparing i prosent av disponibel inntekt) for husholdninger og frivillige organisasjoner,
2006-2012.
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Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 04588.
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3. Hvilket forbruk belaster miljø og ressurser mest?
I virkeligheten vet vi mye om endringene i forbruksnivået og i forbruksmønsteret, siden disse måles
fortløpende av Statistisk sentralbyrå. Derimot har vi ikke tilsvarende god kunnskap om kortsiktige endringer i
ressurs- og miljøeffektiviteten ved produksjonen av de enkelte produktene. De enkelte produktene er ellers
så mange at vi må operere med bredere kategorier av varer og tjenester for å skaffe oversikt over
forbruksmønsteret. Det gjelder like fullt at vi ikke har god nok kunnskap om kortsiktige endringer i den
gjennomsnittlige ressurs- og miljøeffektiviteten til disse kategoriene av varer og tjenester. Det skyldes blant
annet at produksjonskjedene kan være lange og kompliserte, og at en stor del av produksjonsprosessene bak
varene og tjenestene vi konsumerer foregår i andre land.
Dette betyr ikke at det er umulig å si noe om hvilke typer av varer og tjenester som medfører de største
ressurs- og miljøbelastningene. Det er nemlig gjennomført en rekke studier både i Norge og andre land for å
klarlegge dette – studier der en har beregnet større eller mindre utvalg av ressurs- og miljøbelastninger og
forsøkt å få med alle deler av varenes eller tjenestenes livsløp, også de delene som foregikk i andre land enn
dem som var utgangspunkt for studiene. Begrensningen ved denne litteraturen er at den ikke gjør det mulig
å si noe om i hvilken grad ressurs- og miljøbelastningen per gjennomsnittlig skjorte eller lenestol eller
kotelett har økt eller minsket fra 2011 til 2012. Studier som publiseres i 2013 kan bygge på data fra 2005
eller 2008. For å kunne si noe om endringer de aller siste åra måtte vi ikke bare ha studier basert på helt
oppdaterte data, men også studier som ble gjentatt årvisst med identisk metodikk. Det har vi ikke for noen
varegrupper, langt mindre for alle. Derfor kan vi altså mer om de kortsiktige endringene i forbruksnivået og
forbruksmønsteret, enn om kortsiktige endringer i ressurs- og miljøbelastningen per vare eller tjeneste av
gitt type.
Som vi så i kapitel 2 har det norske forbruket økt meget sterkt siden 1990. I kapitel 4 og 5 skal vi se nærmere
på hvilke deler av forbruket som har økt mest, altså på endringene i forbruksmønsteret.
3.1 Utviklingen i forbruksmønsteret
Når vi skal se på utviklinga i forbruksmønsteret i et økologisk perspektiv, trenger vi først å ha et bilde av
hvilke typer forbruk som peker seg negativt eller positivt ut med hensyn til ressurs- og miljøbelastninger.
Dette er drøftet i en rekke tidligere utgaver av Økologisk utsyn og Norsk forbruk i miljøperspektiv. Det vises
til Norsk forbruk i miljøperspektiv 2012 for en oversikt over de mest sentrale kildene som er brukt og til
tidligere utgaver for mer utførlige drøftinger av disse og andre studier. De inkluderer studier både fra Norge
og fra andre rike land, hovedsakelig i Nord-Europa, der forbruksmønsteret har betydelige likheter med det
norske. Her skal vi bare kort referere hovedkonklusjonene samt nevne resultat fra tre relevante studier – én
europeisk, én britisk og én svensk – som kom i 2012.
Ettersom forbruksnivået er kjent og måles i kroner, blir forbruksmønsteret et spørsmål om hvordan disse
kronene fordeles på ulike typer varer og tjenester. Det blir da interessant å vite hvilket forbruk av varer og
tjenester som medfører store hhv. små ressurs- og miljøbelastninger per krone brukt. Noen av
undersøkelsene som er referert i tidligere utgaver av denne rapporten har gitt tall for ressurs- eller
miljøbelastninger per krone av forbruket direkte. Andre har bare anslått absolutte belastninger per
forbrukskategori, som likevel har latt seg regne om til belastninger per krone når en fra andre kilder vet
hvordan forbruket, målt i pengeverdi, er sammensatt i det aktuelle landet.
De sentrale konklusjonene som kunne trekkes av litteraturen var at:

 Det offentlige forbruket fører til vesentlig mindre økologiske belastninger per krone enn det private.
Dette er fordi offentlig forbruk i stor grad består av tjenester som krever mye arbeidskraft, men lite
naturressurser (referanse til tidligere rapport).
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 De delene av det private forbruket som medfører størst ressurser og miljøbelastninger per krone, er
forbruket av matvarer, av energi i boligene og av transport. Norske og svenske studier som legger til
grunn at strømmen som brukes her er helt eller hovedsakelig fossilfri, får likevel lavere tall for
klimagassutslipp knyttet til energibruk i boliger enn studier fra de fleste andre land.
Innenfor kategorien «matvarer» er det spesielt de animalske matvarene, og da særlig kjøtt, som har en
høy økologisk pris om en regner per kilo eller per kalori. Siden animalske varer gjerne koster mer per
kalori enn de vanligste vegetabilske matvarene, er det likevel ikke alltid at miljøskadene per krone av
forbruket blir større for animalske matvarer. Når det gjelder mat har vi imidlertid ikke bare et begrenset
budsjett, men også et begrenset magemål å fordele; derfor er også vurderinger av miljøbelastning per
kalori relevante i dette tilfellet.
Innenfor kategorien «transport» har mange studier vist at personbil- og flytransport har en høyere
økologisk pris enn landbasert kollektivtransport, regnet per personkilometer. Norske studier har funnet at
de førstnevnte også ga større klimagassutslipp per krone. Forskjellen i utslipp per krone var riktignok liten
når en sammenliknet bruk av personbil med tog eller buss – derimot var utslippene per krone fra fly
betydelig høyere enn fra noen av de andre transportmidlene.

 Andre former for privat vareforbruk - som boliger (altså selve bygningene, til forskjell fra energibruken i
dem), klær, møbler, husholdningsartikler og fritidsvarer - medfører også betydelig ressursforbruk og
miljøbelastninger. Målt per krone er de likevel gjennomgående mindre enn for matvarer, energi og
transport.

 Det private forbruket av tjenester, bortsett fra transporttjenester, medfører stort sett mindre
ressursforbruk og miljøbelastninger per krone, enn hva som gjelder for vareforbruk. I dette ligner det på
det offentlige tjenesteforbruket. Her peker alle kilder i samme hovedretning, selv om resultatene varierer
mht. hvor stor forskjellen er mellom varer og tjenester generelt og hvor mange unntak som finnes fra
hovedregelen om at varer er mest miljøbelastende.
De fleste studier indikerer altså at energivarer, transport og matvarer står for høye ressurs- og
miljøbelastninger per krone (eller annen valutaenhet), men tjenester – både offentlige og private – står for
relativt lave belastninger. Dette selv om prisrelasjonene mellom de ulike produktene – som påvirker de
relative miljøbelastningene per krone - varierte noe mellom landa analysene stammer fra. Norske studier,
som ble omtalt i Økologisk utsyn 2008, kan ellers tyde på at det offentlige forbruket krever om lag
tredjeparten så mye energi og gir om lag tredjeparten så store klimagassutslipp per krone som det private
sett under ett. Brede kategorier av varer for øvrig kommer oftest et sted imellom mat, energi og transport på
den høye sida, og tjenester på den lave.
Ingen nye norske studier i 2012 eller 2013 om totalforbrukets ressurs- og miljøpåvirkning
Det har så vidt vites ikke kommet nye norske studier av hele det norske forbrukets miljøpåvirkning i 2012
eller 2013. En svensk, en britisk og en EU-studie som alle er publisert eller oppdatert i 2012 bekrefter det
hovedmønsteret som er beskrevet ovenfor, når det gjelder ulike forbrukskategoriers bidrag til
klimagassutslipp. EU-studien tar også for seg andre typer forurensning og finner et liknende mønster for
disse, mens én også tar for seg forbrukets «økologiske fotavtrykk», som er et mål på hvor mye biologisk
produktivt areal forbruket gjør krav på.
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Axelsson (20122) har blant annet beregnet klimagassutslippene og det økologiske fotavtrykket fra den
gjennomsnittlige svenskens forbruk. Beregningene for landet under ett viser at det svenske forbruket
utsløser klimagassutslipp på 14,2 tonn per person. Av dette var vel tre tonn knyttet til investeringer eller
godstransport. De bidrar også til å muliggjøre ulike typer forbruk, men ble ikke fordelt på forbrukskategorier
i Axelssons analyse. De utslippene som ble fordelt utgjorde 10,8 tonn CO2-ekvivalenter per person. Av dette
gjaldt 2 tonn (vel 18 %) det offentlige forbruket og 8,8 tonn det private. I pengeverdi står det offentlige
forbruket i Sverige for vel 35 % av det totale forbruket, hvilket da innebærer at klimagassutslippene per
krone av det offentlige forbruket er under halvparten av dem fra privat forbruk. Av utslippene fra det private
forbruket var 6,2 tonn, eller 70 %, knyttet til mat, reiser og bolig inkludert energi – nesten likt fordelt på
disse tre forbrukskategoriene. Det er nokså likt resultatene som er funnet i en rekke andre studier fra land i
Nord-Europa og innebærer at matvarer og reiser ga betydelig høyere utslipp enn gjennomsnittet av privat
forbruk3. Det samme hadde ganske sikkert vist seg å være tilfelle med energi brukt i boligene, om denne var
skilt ut som egen kategori. – Enda mer markerte var Axelssons resultater når det gjaldt det økologiske
fotavtrykket. Det fotavtrykket som kunne fordeles på forbrukskategorier utgjorde 5 ha per person, hvorav
bare ca. 12 % gjaldt offentlig forbruk (avlest fra figur). Av de ca. 4.4 ha som skyldtes privat forbruk var ca. 3,6
ha (82 %) knyttet til mat, reiser eller boliger og energi.
Gough ofl. (2011, oppdatert 20124) analyserte klimagassutslipp knyttet til det britiske forbruket. De totale
utslippene som kunne fordeles på forbrukskategorier var på 15,1 tonn CO2-ekvivalenter per person, hvorav
knapt 12 % skyldtes offentlig forbruk og 88 % det private. Av det private forbrukets del stod mat, reiser og
boliger inkludert energi for tre fjerdedeler. Det er den forskjellen fra den svenske studien omtalt over at
både reiser og energi i boliger stod for nesten dobbelt så store andeler som matvarene. At energibruken i
boliger er forbundet med høyere klimagassutslipp i Storbritannia enn i Sverige er ikke uventet.
Sammenligning med økonomiske forbrukstall for Storbritannia viser at det offentlige forbruket også her er
klart mindre utslippsintensivt enn det private, mens forbruket av transport og energi er klart mer
utslippsintensive enn annet privat forbruk. Matvarer ligger etter dette målet nærmere gjennomsnittet for alt
privat forbruk, men likevel høyere enn annet forbruk utenom transport og energi.
Det europeiske miljøbyrået (EEA) (2012) har analysert hvordan ulike deler av forbruket i EU-27 bidrar til
klimagassutslipp, forsuring, dannelse av bakkenær ozon og forbruk av materialressurser5. Denne analysen
gjelder bare husholdningenes forbruk, ikke det offentlige. Slående nok viser den at matvarer, reiser og
boliger inkludert energi står for mellom 70-74 % av alle de fire ressurs- eller miljøbelastningene. I denne
studien er gir matvarer det største bidraget til klimagassutslipp (31 % av totalen). Det er påvirket av at EU-27
inkluderer en del relativt fattige land der matvarer også står for en større andel av forbruket i økonomisk
forstand enn i Nord-Europa, og dessuten av at energibruken i boligene er mindre i Sør-Europa. Reiser bidrar
mest til bakkenær ozon (34 %), mens energibruk i hjemmene bidrar mest til forsuring og til materialbruk (34
% i begge tilfellene). Det siste henger sammen med at fossile brensel inngår i studiens materialbegrep. Et
viktig resultat ellers i denne studien er at møbler og husholdningsutstyr (inkludert hvitevarer, kjøkkenutstyr,
rengjøringsmidler m.v.) bidrar med 10-11 % av forurensningene og 16 % av materialbruken. Det vil si alle
andre varer og tjenester til sammen bare bidrar med 15-20 % av ressurs- eller miljøbelastningene. Matvarer,

2

Axelsson, Katarina 2012: Global miljöpåverkan från komsumtion på lokal och regional nivå. Stockholm Environment Institute. http://www.seiinternational.org/mediamanager/documents/Publications/SEI-ProjectReport-Axelsson-GlobalMiljopaverkanFranKonsumtionPaLokalOchRegionalNiva2012.pdf
3
Av svenske husholdningers forbruk sto mat og akoholfrie drikker i 2010 for 14,3 %, transport for 14,5 % og energi brukt i boligene for 4,3 %
(Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____204995.aspx).
4
Gough, Ian, Saamah Abdallah, Victoria Johnson, Josh Ryan-Collins og Sindy Smith 2012: The distribution og total greenhouse gas emissions by
households in the UK, and some implications for social policy. New Economics Foundation og Centre for the Analysis of Social Exclusion, London.
http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/CASEpaper152.pdf
5
European Environment Agency: Consumption and the Environment – 2012 Update. EEA, København.
http://www.eea.europa.eu/publications/consumption-and-the-environment-2012
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transport, energi i boligene og dessuten kategorien møbler og husholdningsutstyr ga alle klart større ressursog miljøbelastninger per Euro enn det private forbruket ellers.6
3.2 Forholdet mellom privat og offentlig forbruk
Forholdet mellom volumveksten i privat og offentlig forbruk i Norge siden 1990 er vist i kapittel 2 (figur 1).
Det framgikk at det private forbruket har økt litt mer enn det offentlige, spesielt på 2000-tallet. Ettersom det
private forbruket medfører større ressurs- og miljøbelastninger enn det offentlige, som utelukkende består
av tjenester, har det altså ikke vært noen trend i retning av et mer bærekraftig forbruksmønster på dette
overordnede nivået.
Det private forbruket sto i 2012 for 65,5 % av det samlede forbruket regnet i kroner. Det var nesten uendret
fra året før.7 Dersom det er riktig at det medfører om lag tre ganger større ressurs- og miljøbelastninger per
krone enn det offentlige forbruket, vil det at to tredjedeler av forbruket er privat si at 80-90 % av forbrukets
samlede belastninger kan knyttes til den private delen.
Tjenester i alt, utenom transporttjenester, sto ifølge Hertwich og Peters (2009) for 21 % av
klimagassutslippene i 2001. Hele det offentlige forbruket inngikk blant disse tjenestene, men det gjorde også
privat forbruk av alle slags tjenester fra hårklipp til hotellovernattinger. Etter verdi hørte 30 % av tjenestene
til det private forbruket. Om det ikke var noen forskjell i utslippsintensitet mellom tjenester som inngikk i
privat og i offentlig forbruk, vil det si at offentlig forbruk sto for ca. 15 % av det norske klimafotavtrykket.

6

I 2005 sto matvarer og alkohollfrie drikkevarer for 16,8 %, reiser for 11,9 %, energi i boligene for 5,6 % og møbler og husholdningsutstyr for 5,5 % av
husholdningenes forbruk i EU-27 (Eurostat database,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/household_budget_surveys/Data/database , Overall structure of consumption expenditure by
detailed COICOP level).
7

Det private forbruket var på 1.175 milliarder kroner og det offentlige 619 milliarder (SSB; Statistikkbanken, tabell 09189, versjon av 16.5.2013). Det
at det offentlige forbrukets andel av det totale forbruket forblir like stort selv om det private forbruket øker mer i volum (figur 1) skyldes at prisene på
det som kjøpes for de offentlige kronene (fremst norsk arbeidskraft) øker mer enn på det som kjøpes for de private kronene (blant annet kinesiske
varer).
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4. Utviklinga i forbruksmønsteret belyst ved økonomiske tall
Det at det private forbruket står for langt størsteparten av miljøbelastningene betyr igjen at endringer i
sammensetningen av det private forbruket ha mer å si enn små forskyvinger i forholdet mellom det private
og det offentlige. Nedenfor skal vi derfor vie størst plass til det private forbruket.
4.1 Lange linjer i det private forbruksmønsteret
Statistisk Sentralbyrå publiserer to hovedkilder til kunnskap om norsk forbruksmønster. Den ene er
Forbruksundersøkelsene, som ble utført sporadisk fram til 1973, og årvisst deretter fram til 2009. Dette er
utvalgsundersøkelser, der representative utvalg av husholdninger blir bedt om å rapportere alle sine utgifter.
Den andre er Nasjonalregnskapet, som bygger på flere kilder, inkludert oppgaver fra næringsdrivende om
salg og forbruk av ulike typer varer eller tjenester.
Forbruksundersøkelsene gir altså tall for husholdningenes forbruk, mens vi fra Nasjonalregnskapet kan hente
tall både for dette og for det samlede private forbruket, som også inkluderer det mye mindre forbruket i
ideelle organisasjoner. For enkelhets skyld gjelder alle tall som omtales i dette og neste avsnitt
husholdningenes forbruk alene.
Data fra Forbruksundersøkelsene ble fra 1974-76 til 2007-2009 publisert for rullerende treårsperioder. Fra
nå av blir undersøkelsene derimot bare gjennomført hvert tredje år. Det skjedde sist i 2012, men resultatene
fra den undersøkelsen er dessverre ikke tilgjengelige når dette skrives. Resultatene av undersøkelsene fra
1958 til 2007-2009 gir et bilde av de langsiktige trendene i husholdningenes forbruksmønster i Norge,
forstått som måten de har fordelt sine (voksende) budsjetter på.
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Tabell 1. Utviklinga i husholdningenes forbruk i Norge, 1958 til 2007-09. Kroner (faste 2009-priser) og
prosent
1958
Samlet årlig forbruk per person

1973

1989-91

2007-2009

39.917

73.076

111.264

180.408

Matvarer i alt

39,9

24,0

14,8

10,6

-

animalske

19,4

12,2

7,7

4,8

-

vegetabilske og blandinger

20,5

11,8

7,1

5,8

4,0

4,9

3,7

3,8

13,0

10,5

6,4

5,3

Bolig

7,6

9,4

21,8

26,6

Energi

5,9

3,5

4,7

4,6

6,1

18,7

17,3

18,5

3,4

16,8

16,3

17,8*?

2,7

1,9

1,0

0,7*?

15,0

18,5

16,7

16,6

8,7

10,5

14,4

13,7

100,2

100,0

99,8

99,7

Prosentfordeling etter forbrukskategori:

Drikkevarer og tobakk
Klær og sko

Transport i alt
-

med fly, båt, drosje eller egne
transportmiddel

-

med tog/buss/trikk/T-bane

Andre varer
Andre tjenester
Sum

*For 2007-2009 er det ikke mulig å skille mellom transport med drosje og med buss: disse er slått sammen til
”Passasjertransport på veg” som sto for 0,6 % av utgiftene. De 0,6 % er skjønnsmessig fordelt med 0,4 % på
buss og 0,2 % på drosje. Skinnegående transport sto for 0,3 %.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Forbruksundersøkelser. Tall fra undersøkelsene i 1958 og 1973 finnes i
Statistikkbanken, tabell 06368, fra 1989-91 i tabell 06366 og fra 2007-2009 i tabell 04882. Forbruket per
person er regnet ut ved å dele forbruket per husholdning på det gjennomsnittlige antallet personer per
husholdning, og deflatert etter konsumprisindeksen (SSB, Statistikkbanken, tabell 03014).
Grupperingen av postene er vår egen. Merk spesielt at utgifter til porto og telefon m.v., som i SSBs
publikasjoner fram til 1998 ble gruppert sammen med transport, her er ført sammen med ”andre tjenester”,
mens omvendt posten som før het ”Selskapsreiser og andre reiser” og nå heter "Pakketurer, feriereiser" er
ført sammen med transport med fly/båt. I undersøkelsen fra 1958 finnes ikke posten ”selskapsreiser”, men
derimot poster for reiseutgifter i forbindelse med ferie innen- og utenlands. Disse (som til sammen utgjorde
0,5 % av forbruket i 1958) er delt likt mellom transport med fly/båt/egne transportmiddel og transport med
tog/buss. Postene ”spisefett og olje” og ”andre matvarer” er regnet sammen med vegetabilske matvarer selv
om de inkluderer mange produkt av blandet animalsk/vegetabilsk opphav, for eksempel iskrem, sjokolade og
noen margarintyper.
Mønsteret i 2007-2009 skiller seg ikke vesentlig fra det en fant i treårsperiodene tidligere på 2000-tallet. Den
langsiktige utviklinga er kommentert mer utførlig i tidligere utgaver av Økologisk utsyn: her oppsummerer vi
hovedpunktene.
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Vi bruker en stadig mindre andel av inntektene på matvarer, noe som er positivt fra økologisk
synspunkt, når det mindre gunstige forholdet at det samlede forbruket øker, først er gitt. Det er
samtidig en lite overraskende utvikling : vi greier ikke å spise så mye mer fordi vi blir rikere.



Andelen av husholdningenes forbruk som går til klær og sko er også jamt synkende. Det skyldes
imidlertid ikke at vi forbruker så mye mindre av klær og sko i forhold til andre goder, men at prisene,
spesielt på klær, har falt sterkt i forhold til andre varer og tjenester. Om de har falt fullt så sterkt som
annen statistikk viser er et spørsmål vi kommer tilbake til i kapitel 5.5.



Andelen til bolig har økt sterkt. Her er forklaringa det omvendte av det som gjelder for klær: målt i
kvadratmeter og standard har boligforbruket snarest økt noe mindre enn forbruket ellers, men
prisene på hus og lånekostnadene har økt betydelig i forhold til andre goder. Dette forholdet
kommer vi også tilbake til.



Energiens andel i forbruket falt mellom 1958-1973, for så å øke noe igjen. Det siste er et uttrykk for
økende energipriser. Det fysiske forbruket av energi har faktisk vokst mindre enn forbruket ellers
gjennom det meste av perioden, hvilket er en positiv endring i forbruksmønsteret. Mens det
samlede forbruket per person er firedoblet, er det direkte energiforbruket per person ”bare”
fordoblet siden 1958.



Utgiftsandelen til transport – og da spesielt med bil, fly og båt – viser den mest dramatiske økningen
siden 1958, noe som er økologisk negativt. Denne økningen fant imidlertid sted fram til 1973 –
perioden da massebilismen for alvor kom til Norge. Men også etter dette har de mest
miljøbelastende transportformene opprettholdt sin andel av en stadig voksende forbrukskake. Den
landbaserte kollektivtransportens andel har derimot gått markert tilbake.



Utgiftene til andre varer har stått for en nokså lik andel av det samlede forbruket gjennom hele
perioden, mens utgiftene til andre tjenester viser en jevnt økende tendens. Det siste kan synes
positivt fra et økologisk synspunkt. Som vi etter hvert skal se, skyldes imidlertid tendensen
hovedsakelig at tjenestene blir stadig dyrere i forhold til varer. Det positive består ikke i at
tjenesteforbruket øker mer i volum enn vareforbruket, men i at reaksjonen på høyere priser ikke
består i å kutte ned på tjenesteforbruket, men i å spandere en økende andel av budsjettet på dem.

Endringer i husholdningenes forbruksmønster de siste åra: Forbruket i utlandet øker mest, sterk vekst
også for matvarer
For å si noe om endringene i forbruksmønsteret i selve året 2012, og i enkeltåra nærmest før, må vi gå til
Nasjonalregnskapet. Nasjonalregnskapet gir tall for forbruket av ulike vare- og tjenestekategorier i hvert
enkelt år. Tidsseriene over forbruket oppgis både i løpende kroner og i faste kroner, med et nærmere angitt
basisår. Det siste vil si at endringene i forbruket av de enkelte vare- og tjenestekategoriene er rettet for
prisforandringene på de samme kategoriene, slik at vi får fram et tilnærmet mål på den virkelige veksten i
forbruksvolumet.
Begge tilnærmingene kan være nyttige, avhengig av hvilket aspekt av forbruksmønsteret vi er opptatt av.
Det er likevel klart at det er volumveksten – det som tall i faste priser gir et grovt mål på – som gir de direkte
økologiske konsekvensene. Nedenfor skal vi se på endringene i forbruket de to siste åra, målt etter begge
metodene, der den ene viser hvordan folk fordelte pengene sine på ulike forbrukskategorier, og den andre
viser hvilke deler av forbruket som økte mest i volum. Tabell 2 viser utviklinga i måten nordmenn har fordelt
innholdet i lommeboka på, ifølge Nasjonalregnskapet.
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Tabell 2. Utviklinga i husholdningenes forbruksmønster 2000-2012. Andel av totalt konsum i faste 2010priser. Etter Nasjonalregnskapet.
Forbrukskategori
Matvarer

2000

2005

2010

2011

2012

12,5

11,3

11,0

10,9

10,9

Drikkevarer og tobakk

6,6

6,1

5,9

6,0

5,9

Klær og sko

5,5

5,4

5,3

5,1

5,1

Bolig

16,2

16,7

16,8

16,9

17,0

Energi

3,2

3,7

4,6

3,9

3,3

Transport

15,1

13,9

14,1

14,4

14,3

Andre varer

16,5

16,5

16,1

15,9

15,6

Andre tjenester

23,0

23,2

22,9

23,0

23,7

1,4

3,0

3,3

3,9

4,1

100,0

99,8

100,0

100,0

99,9

Korreksjonspost utland*
SUM

* Nordmenns utgifter i utlandet minus utlendingers utgifter i Norge. De førstnevnte inngår i husholdningens
totale forbruk, de sistnevnte ikke. Ingen av disse postene kan imidlertid fordeles etter kategori gjennom
nasjonalregnskapet, hvilket er en liten feilkilde. Utlendingers kjøp utgjorde vel 3 % av det forbruket-i-Norge
som er fordelt i tabellen – vi vet bare ikke hvordan disse tre prosentene fordelte seg på kategori, og kan
derfor ikke trekke dem ut, liksom vi ikke vet hva nordmenn kjøpte i utlandet, og derfor ikke kan legge det til.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, upubliserte, detaljerte tabeller fra kvartalsvis nasjonalregnskap, oversendt av Pia
Tønjum, SSB. (De mer detaljerte forbrukskategoriene i disse tabellene er aggregert av forfatteren, som også
har beregnet prosentvise tall.)
En ser straks at fordelingene mellom forbrukskategoriene i tabell 2 skiller seg noe fra dem i tabell 1 viste for
åra 2007-2009. Andelen til drikkevarer og tobakk er betydelig høyere. Det samme gjelder andelen til
tjenester utenom transport. På den andre sida er andelene til transport og til bolig lavere. Disse avvikene
mellom Forbruksundersøkelsene og Nasjonalregnskapet har eksistert lenge. De skyldes delvis
definisjonsmessige forskjeller, delvis forskjellige kilder (det er f.eks. velkjent at folk i spørreundersøkelser
som Forbruksundersøkelsen underrapporterer forbruk av drikkevarer og tobakk), og delvis forhold som det
ikke har lyktes å forklare fullt ut.
En annen forskjell mellom de to kildene er at mens Forbruksundersøkelsene måler forbruket til personer
bosatt i Norge – uavhengig av om dette forbruket skjer i Norge eller i utlandet – så måler Nasjonalregnskapet
forbruk i Norge, uavhengig av om det er norsk bosatte eller besøkende utlendinger som står for forbruket.
Dette avstemmes i Nasjonalregnskapet mot norsk bosattes forbruk ved at det innføres korreksjonsposter for
norsk bosattes forbruk i utlandet og omvendt. Disse postene er ikke fordelt på forbrukskategorier. I tabellen
vår er nettoen av disse slått sammen til én „korreksjonspost utland“, som er positiv, ettersom folk fra Norge
legger igjen langt flere penger i utlandet enn omvendt. Vi kan gjette på at en stor del av disse utgiftene går
enten til matvarer, drikkevarer og tobakk (ikke minst ved grensehandel), til transporttjenester eller til andre
tjenester, eksempelvis fra hotell og restauranter.
Tabell 2 viser utviklingen på 2000-tallet som i flere tilfeller har samme fortegn som de langsiktige trendene vi
så i tabell 1, selv om endringene er forholdsvis små i den kortere perioden. Matvarenes budsjettandel synker
fortsatt, det samme gjør andelen til klær og sko, mens delen til bolig øker. Andelen til energi toppet seg i
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2010 med både høyest forbruk og høye priser, men har siden falt tilbake. Andelen til transport har stort sett
flatet ut men også gått noe opp og ned, noe som først og fremst skyldes svingninger i bilsalget. Andelen til
andre varer er svakt synkende og andelen til andre tjenester svakt økende.
Tabell 2 viser hvordan vi endret sammensetningen av utgiftene våre de siste åra, men den viser ikke hva vi
faktisk bruker mer av. Grunnen til at vi bruker forholdsvis mer på x og mindre på y kan være at vi faktisk har
økt forbruket av x mer enn av y, men den kan også være at x har blitt dyrere mens y har blitt billigere. For å
finne ut mer om dette må vi eliminere prisvirkningene ved å se på utviklinga i forbruket målt i faste priser,
hvilket er gjort i tabell 3.
Tabell 3. Utviklinga i husholdningenes forbruk 2007-2012. Vekst i faste 2010-priser.

Forbrukskategori

Volumvekst8 fra
foregående år, %

Nivå 2012
(mill. 2012kr)

2010

2011

3,2

4,5

3,2

16,4

122.406

-1,6

-2,7

-0,9

-1,0

65.808

Klær og sko

8,1

3,8

4,9

33,5

57.213

Bolig

2,4

2,0

2,3

13,6

190.197

Energi

10,9

-10,0

5,0

6,9

36.959

Transport

8,0

3,2

0,6

2,3

160.607

Andre varer

3,8

2,6

2,0

8,5

174.550

Andre tjenester

0,9

2,1

4,1

7,6

265.766

18,5

21,7

13,8

44,7

46.335

4,0

2,5

3,1

11,6

1.119.843

Matvarer
Drikkevarer og tobakk

Korreksjonspost utland
I alt*

2012

Volumvekst
siste 5 år, %
2007-2012

* Tallene avviker svakt fra veksten i samlet privat forbruk fordi det sistnevnte også inkluderer forbruk i
ideelle organisasjoner. Kilde og merknader: Se tabell 2.
Tabell 3 gir et noe annet bilde enn tabell 2. Vi ser at matvareforbruket ikke bare øker, men øker mer enn det
samlede forbruket og betydelig fortere enn folketallet. Dette er en påfallende trend som har gjort seg
gjeldene gjennom det meste av 2000-tallet. Om ikke vi enten spiser eller kaster mer mat målt i kalorier – noe
annen statistikk ikke taler for at vi gjør – så må forklaringen være at vi kjøper mer mat som koster relativt
mye per kalori – for eksempel kjøtt eller høyt foredlede matvarer.
Forbruket av klær og sko øker meget sterkt ifølge Nasjonalregnskapet, men som vi skal se i kapitel 5.5 taler
en annen statistisk kilde for at veksten har vært mer beskjeden. Vi skal ikke hefte oss ved tallene for
boligforbruket. Måten dette beregnes på i Nasjonalregnskapet gjør at en ikke skal forvente noen direkte
sammenheng mellom forbruket i faste kroner og den fysiske bygningsmassen. Tallene for energi bør derimot
gjenspeile det fysiske forbruket. Dette svinger som vi ser betydelig fra år til år, først og fremst med været.

8

Prosentvise volumvekst-tall er nominell forbruksvekst justert for inflasjon.

22

Norsk forbruk og miljøet

Forbruket av transport har økt lite siden 2007, så også i enkeltåret 2012. «Hoppet» i 2010 skyldes at bilsalget
hentet seg opp etter finanskrisen i 2008-2009. Årsakene til utviklinga for transport ellers kommer vi tilbake
til, men også her er det en svakhet ved Nasjonalregnskapet, eller ved konsumprisindeksen som brukes til å
beregne tallene i faste priser. De fanger nok ikke opp prisutviklinga på flyreiser til og fra utlandet, eller
volumveksten i disse, tilstrekkelig godt. Vi kommer tilbake til dette i avsnitt 7.1.2.
Ellers ser vi at siden 2010 har forbruket av «andre varer» økt litt mer enn forbruket av tjenester utenom
transporttjenester, selv om det ble motsatt i 2012. Dette til tross for det vi har sett ovenfor – at tjenestene
tar en langsomt økende del av budsjettene, og varene en langsomt synkende del. Årsaken er at prisveksten
på de fleste tjenester har vært sterkere enn på varer. Fra økologisk synspunkt er dette uheldig.
Det som har økt klart mest, både i 2012 og åra nærmest før, er korreksjonsposten, som utgjør differansen
mellom forbruksutgifter som folk fra Norge hadde i utlandet, og dem utlendinger hadde i Norge. De
førstnevnte øker raskt, og utgjorde i 2012 over 77 milliarder kroner, eller 6,9 % av våre samlede
forbruksutgifter. Utlendingers utgifter i Norge har derimot stått omtrent stille siden 2007, når en måler i
faste kroner. Verken kronekursen eller den økonomiske situasjonen i Europa har utviklet seg gunstig for dem
som ønsker å trekke turister til et på forhånd dyrt land. Selv om vi ikke kjenner sammensetningen av de sju
prosent av forbruket som skjedde i utlandet, er det ett forhold som gjør det sannsynlig at det var mer
miljøbelastende enn forbruket i Norge. Det er nettopp det at Norge er dyrt – med andre ord rekker hver
krone oftest til å kjøpe flere varer eller tjenester av gitt type i utlandet enn den samme krona gjør i Norge.
Hundrelappen rekker til flere koteletter i Sverige, og dermed til å utløse større miljøbelastninger, dersom
miljøbeslastningene per produsert kg svinekjøtt er omtrent like store i Norge som i Sverige eller andre EUland som Sverige importerersvinekjøtt fra.
For å finne ut mer om hva som ligger under de kort- og mellomlangsiktige trendene i Tabell 3 og utdype hva
de kan bety i økologisk perspektiv må vi gå til statistikk som måler utviklinga i forbruk, import eller
aktivitetsnivå på ulike område i fysiske enheter. Dette er emnet for kapitel 6.
Utviklinga i det offentlige forbruksmønsteret siden 1991: Litt mindre energikrevende?
Selv om det offentlige forbruket utløser mye mindre direkte miljøbelastninger enn det private, er de ikke
ubetydelige, og heller ikke uavhengige av hva stat og kommuner bruker pengene sine på.
For å vurdere utviklingen i det offentlige forbruksmønsteret må vi se på fordelingen av de offentlige
utgiftene, som inkluderer investeringer, finansposter og overføringer til private, i tillegg til statens og
kommunenes eget forbruk, da det ikke finnes ingen statistikk over sammensetningen av det offentlige
forbruket – strengt definert.
Tabell 4 viser hvordan utgiftene har utviklet seg siden 1991, som er det første året der det finnes tall som i
store trekk kan sammenliknes med den for de seineste åra. Vi skriver ”i store trekk” fordi klassifikasjonen av
offentlige utgifter nylig er revidert, og tallene for tidligere år bare er revidert tilbake til 2000. Det er dermed
et brudd i tidsserien mellom 1991 og 2000, men konsekvensene synes små, unntatt når det gjelder utgifter
til ”miljøvern” (inkludert avfallsbehandling) og ”boliger og nærmiljø” (inkludert vann- og kloakkforsyning),
som begge har fått et løft som ikke er reelt.
De fem siste postene er satt i kursiv, fordi de i hovedsak omfatter overføringer, investeringer eller annet som
ikke utgjør offentlig forbruk. Posten "Sosial beskyttelse" omfatter i all hovedsak overføringer til private,
hvorav storparten i neste omgang blir del av det private forbruket som allerede er omtalt.
"Næringsøkonomiske formål" gjelder i stor grad overføringer til bedrifter, unntatt samferdselsutgiftene,
hvorav en betydelig del gjelder investeringer. Gjeldstransaksjoner (renteutgifter) og bistandsmiddel er også
penger som overføres til andre, og ikke forbrukes av offentlig sektor i Norge.
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De utgiftene som kan relateres til ”offentlige forbruk” gjelder i alt vesentlig de postene som står i normal
skrift, men en mindre del av disse postene består av investeringer og annet som faller utenfor begrepet
”offentlig forbruk”.
Tabell 4. Offentlige utgifter fordelt etter formål, 1991-2012. Prosent av totale offentlige utgifter.
1991

2000

2005

2010

2011

2012

Alminnelig offentlig tjenesteyting*

4,0

4,2

5,0

5,1

5,1

4,9

Forsvar

5,8

4,5

3,7

3,4

3,6

3,2

Politi, rettsvesen mm.

1,7

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

Utdanning

11,9

13,5

13,5

13,0

12,6

12,6

Helse

13,0

16,4

17,3

16,4

16,5

16,8

Miljøvern

1,0

1,6

1,4

1,5

1,5

1,5

Boliger og nærmiljø

1,1

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

Kultur, fritid, religion

2,7

2,6

2,5

2,9

2,9

2,9

36,6

37,6

39,0

39,4

40,0

40,4

Næringsøkonomiske formål, samferdsel

5,7

5,7

4,9

5,8

5,9

6,2

Næringsøk. formål, andre næringer

7,6

5,0

4,3

3,8

3,7

3,6

Gjeldstransaksjoner

6,2

3,6

2,9

2,8

2,5

2,1

Internasjonal økonomisk bistand

2,0

1,7

2,1

2,2

2,0

2,0

Sosial beskyttelse

* Eksklusive gjeldstransaksjoner og internasjonal økonomisk bistand
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken, tabell 03668 (tall for 1991) og 09683.
Endringene i fordelinga av de offentlige utgiftene har som en ser vært beskjedne i denne perioden, og de
største gjelder kursivtallene, der overføringer til personer (sosial beskyttelse) har økt mens overføringer til
næringer og til kreditorer har gått tilbake, relativt sett. De viktigste tendensene av dem som gjelder egentlig
offentlig forbruk, er at andelen til forsvar er fallende, mens den til helsetjenester har økt, likevel mest på
1990-tallet. ”Alminnelig offentlig tjenesteyting”, altså i store trekk administrasjon og forskning, økte sin
andel noe først på 2000-tallet. Det at andelen til forsvar synker er trolig gunstig fra reint økologisk
synspunkt, siden en betydelig del av forsvarsutgiftene går til fysisk materiell snarere enn arbeidskraft, og
fordi Forsvarets øvingsaktivitet både medfører et høyt energiforbruk og betydelig slitasje på naturen.
Endringene fra 2011 til 2012 er for små til å at det er grunn til å kommentere dem.
Det finnes ingen statistikk over det fysiske ressursforbruket eller miljøbelastningene fra offentlig
tjenesteyting, unntatt når det gjelder forbruket av energi, og detaljerte tall om det siste blir heller ikke
publisert. Tabell 5 viser forholdet mellom energiforbruk og utgifter i ulike deler av den offentlige
tjenesteproduksjonen i 2000 ifølge upubliserte tabeller for det året.
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Tabell 5. Energibruk i offentlig forvaltning, år 2000. Petajoule, prosentfordeling og kilojoule per krone av
pengeforbruket.
% av energibruken i
offentlig forvaltning

PJ
Offentlig administrasjon med mer*
Forsvar
Undervisning og FoU
Helse- og sosialtjenester
SUM

kJ/krone

13,5

37

153

5,0

14

187

10,6

29

131

7,8

21

83

36,8

100

127

*Inkluderer kategoriene ”offentlig administrasjon” og ”annet” fra Energiregnskapet. Nevneren i kolonne 3 er
kategoriene ”alminnelig offentlig tjenesteyting”, ”politi og rettsvesen”, ”rekreasjon, kulturelle og religiøse
formål” og ”andre formål” i SSBs oppstilling over utgifter i offentlig forvaltning i 2000 (med
formålsfordelingen som ble brukt fram til 2001).
Kilde til energiforbruk: Detaljerte, upubliserte tall fra SSBs foreløpige Energiregnskap for 2000, oversendt av
Pål Marius Bergh, SSB. Data for statlig og kommunal forvaltning er summert, og tallene omregnet fra
vareenheter til PJ av forf. Kilde til utgifter: Statistisk årbok 2001, tab. 582.
Det viser seg at Forsvaret hadde det høyeste energiforbruket per krone, og helsesektoren det laveste. Det
bekrefter at utviklinga i det offentlige forbruksmønsteret, i alle fall på dette makroplanet, trolig er positiv.
I 2008 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en omfattende utvalgsundersøkelse av energibruken i både
offentlige og private bygg for tjenesteytende virksomhet. Da dette var den første undersøkelsen i sitt slag,
kan vi ikke si noe om utviklinga tidligere. En tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i 2011, men det
er når dette skrives bare publisert foreløpige resultat fra denne, som ikke er temperaturkorrigert og ikke
skiller mellom offentlige og private bygg. 2008-undersøkelsen viste for kontorbygg - en gruppe bygg som
både stat, kommuner og private har mange av – at energibruken per m2 var merkbart lavere i statlige bygg
enn i resten: 207 kWh/m2 mot 249 kWh/m2. Dessverre kan ikke kommunale bygg skilles ut i talllene fra 2008,
og altså verken statlige eller kommunale bygg ennå i materialet fra 2011. Det de tilgjengelige tallene fra den
siste undersøkelsen viser er imidlertid at mens energibruken per m2 (ikke temperaturkorrigert) i for alle bygg
under ett var 1 % høyere i 2011 enn i 2008, så var økningen større for flere typer som stort sett eies og drives
av det offentlige (Helsebygg +12 %, universitets- og høgskolebygg +5 %, kulturhus +23 %, museums- og
biblioteksbygg +6 %). For skolebygg var det derimot en reduksjon på 5 %.9

9

https://www.ssb.no/a/kortnavn/entjeneste/tab-2012-12-19-01.html
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5. Utviklinga i forbruksmønsteret belyst ved fysiske tall
Ovenfor har vi drøftet den private forbruksutviklinga med utgangspunkt i økonomiske tall. Nedenfor vil vi se
kort på noen av de fysiske realitetene som ligger bak, deriblant på utviklinga i forbruket av noen av de vareog tjenesteslagene som etter vår vurdering har de største negative økologiske konsekvensene.
5.1 Matvarer: Kjøttforbruket fortsetter å øke
Hvor store ressurs- og miljøbelastninger matvareforbruket medfører, kan som det øvrige forbruket, vurderes
ut fra minst 4 forhold; forbruksnivå, forbruksmønster og ressurs- og miljøeffektiviteten over livsløpet til de
enkelte matvarene.
Men, for matvarer er det i tillegg til å se på hvor mye mat vi spiser, også relevant å se dette i forhold til hvor
mye mat som kastes. Når vi skal se på hva vi spiser, er det i forhold til ressurs- og miljøbelastningen spesielt
viktig å se på forholdet mellom animalske matvarer (stort sett mer ressurskrevende) og vegetabilske
matvarer (stort sett mindre ressurskrevende) . I tillegg er det relevant både og se på hvordan det vi spiser er
blitt produsert og hvor langt maten har reist før den havner på bordet og hvordan den er blitt transportert.
Vi kjøper ikke nevneverdig mer mat nå enn tidligere, men hva vi kjøper har endret deg
De samlede mengdene mat vi kjøper har ikke endret seg nevneverdig på lengre tid. Regnet i energiinnhold,
ligger forbruket nokså stabilt på litt i overkant av 12.000 kJ per person per dag. Når vi likevel i gjennomsnitt
legger på oss, er det derfor mest nærliggende å forklare det med mindre fysisk aktivitet. Det er mulig at det
skjer på tross av at vi faktisk spiser mindre av den innkjøpte maten og kaster mer. Ifølge Avfallsregnskapet til
SSB økte mengden våtorganisk avfall (i all hovedsak matavfall) fra husholdningene fra 307.000 tonn i 1995 til
503.000 tonn i 2005, eller med nær 60 %10. Fra 2005-2011 (siste tilgjengelige år) var økningen likevel bare på
nye 50.000 tonn eller 10 % - fortsatt litt mer enn befolkningsveksten, men ikke mye. Omtrent halvparten av
det våtorganiske avfallet er ellers spiselig mat. En undersøkelse av avfallet fra 100 husholdninger i
Fredrikstad i 2009 viste at de i gjennomsnitt kastet 50 kg spiselig mat per person og år11. Overført på
nasjonalt plan blir dette en kvart million tonn årlig. Ifølge prosjektet ”ForMat” utgjør matsvinnet totalt
377.000 tonn, når en også regner med det som går tapt i næringsmiddelindustri og handel12.
Samtidig med at vi kanskje spiser litt mindre, men kaster desto mer, har det skjedd betydelige endringer i
sammensetningen av kostholdet. Blant de mest langvarige og sterkeste trendene er det at kjøttforbruket
øker – på bekostning bl.a. av forbruket av poteter og mjølk.
Kjøttforbruket økte også i 2012
Når en skal vurdere utviklinga i miljøbelastningene fra kjøttforbruket over tid, har ikke bare miksen av
kjøttslag, men også endringer i hvor effektivt dyra utnytter fôret de får, i driftsmåtene i norsk jordbruk og i
andelen av fôret som importeres betydning. Uansett slike endringer, er det likevel slik at økningen i
kjøttforbruket betyr at ressurs- og miljøbelastningene fra matvareforbruket er høyere enn de hadde vært
dersom vi ikke hadde økt inntaket av kjøtt, men heller spist mer av poteter, grove grønnsaker eller
kornvarer. I forhold til innholdet av kostenergi krever de sistnevnte – og flere andre vegetabilske matvarer –
langt mindre areal og energi til produksjonen, og gir langt lavere utslipp av klimagasser.

10

SSB, Statistikkbanken, tabell 05282.
LOOP 2010: EMMA - Emballasjeoptimering og forebygging av matavfall. Hvordan kan emballasjeløsninger bidra til at det oppstår mindre matavfall i
husholdningene? Sluttrapport. http://loop.no/kildesortere-naering/emballasjeoptimering/emma
11

12

http://www.nhomatogdrikke.no/article.php/category/Fakta%20om%20matsvinn/article/S%E5%20mye%20mat%20kaster%20vi/?articleID=551&cate
goryID=234
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Tabell 6. Kjøttforbruk i Norge, inklusive kjøttbiprodukter og anslått kjøp ved grensehandel, 1959-2010. Kg
per innbygger per år
1959

1979

1989

1995

2000

2005

2010

2011

2012*

37,6

55,0

54,1

62,7

67,1

74,6

77,8

79,2

ca. 80,5?

Kilde: 1959-2000: Sosial- og helsedirektoratet (avd. for ernæring), Utviklingen i norsk kosthold (2004)
www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00003/IS-1218_3315a.doc , tab. 2.37.
2005: Sosial- og helsedirektoratet (avd. for ernæring), Utviklingen i norsk kosthold (2006),
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00014/IS-1407_14656a.pdf , tab. 2.37.
2010-2012: Helsedirektoratet, Utviklingen i norsk kosthold (2012), http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-inorsk-kosthold-matforsyningsstatistikk/Publikasjoner/IS-2037_NY.pdf, tab. 2.36.
*Foreløpig anslag for 2012: Se teksten.

Tallene i tabell 6 er fra Helsedirektoratets rapportserie Utviklingen i norsk kosthold 2012, bortsett fra det for
2012. Ettersom rapporten er utgitt i 2012, inneholder den bare et forhåndsanslag over forbruket det året.
Tallet for 2012 ovenfor er et foreløpig anslag basert på statistikk over innenlands slakting, import og eksport.
SSBs statistikk over husdyrslakt godkjent til folkemat13 viser at den innenlandske produksjonen av kjøtt økte
med 2.932 tonn fra 2011 til 2012. Importen økte fra 17.976 tonn i 2011 til 27.740 tonn i 2012, mens
eksporten økte lite, fra 7.540 til 7.998 tonn14. Det vil si at tilgangen fra innenlands slakting av husdyr og
registrert nettoimport økte med vel 12.000 tonn, mens det hadde vært nok med en økning på like over 5.000
tonn for å opprettholde samme kjøttforbruk per innbygger som i 2011. Om tilgangen fra andre kilder
(viltkjøtt og kjøtt importert via grensehandel) var uendret, og lagrene av kjøtt heller ikke gikk opp eller ned,
så økte tilgangen på kjøtt per innbygger med nærmere 1,4 kg i forhold til året før.
Gjennom de siste 20 åra har forbruket av svine- og særlig fjørfekjøtt økt sterkt, mens det har vært en mer
beskjeden økning i forbruket av storfekjøtt, og forbruket av fårekjøtt har vært nokså stabilt. I 2012 var det
igjen forbruket av fjørfekjøtt som økte mest – med vel 6.000 tonn - men også forbruket av storfekjøtt økte
betydelig. Det ble slaktet vel 3.600 tonn mindre storfekjøtt i Norge, men nettoimporten av storfekjøtt økte
dobbelt så mye15. De fleste studier viser at produksjon av mørke kjøttslag gir vesentlig større
klimagassutslipp per kg enn av lyse kjøttslag16, men sammenlikninger av betydningen eksempelvis for
biologisk mangfold eller kulturlandskap kan gi andre utslag.
Økt salg av økologiske matvarer i 2012
Husholdningene forbrukte i 2012 matvarer for 122 milliarder kroner (tabell 3 ovenfor). Salget av økologiske
matvarer gjennom dagligvarebutikker og andre kanaler som først og fremst selger til husholdninger utgjorde
1,2 % av denne summen. Vi kan altså si at økologiske varer stod for omtrent den delen av husholdningenes
matvareforbruk i 2012.

13

SSB, Statistikkbanken, tabell 05538.
SSB, Statistikkbanken, tabell 08809.
15
SSB, Statistikkbanken, tabell 08801 Storfekjøtt inkluderer alle varenummer som begynner på 0201 og 0202, samt varenummer 0210.2000.
16
http://www.framtiden.no/201306266172/rapporter/klima/livslopsgrillen.html
14
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Det er fortsatt langt lavere enn for eksempel i Danmark, der økologiske varer stod for 7,6 % av detaljsalget
av matvarer i 201217 eller i Sverige, der de stod for 3,6 % av den samlede mat- og drikkevareomsetningen 18 i
samme år.

Hvorfor velge økologisk mat?
Mange forbrukere tenker nok først og fremst på helseargument, og enkelte kanskje på smak, når de vurderer å betale litt mer
for økologiske matvarer. Smak og behag kan som kjent ikke diskuteres, mens mye av debatten i media omkring økologisk mat
nettopp har dreidd seg om helseeffekter. Det er likevel ikke på grunn av de mulige helsemessige fordelene at vi omtaler
økologiske matvarer i denne rapporten. De klareste argumentene for økologiske matvarer gjelder derimot miljø. De henger for
det første sammen med de tre uttrykkelige kravene bønder må leve opp til for å få sine produkter godkjent som økologiske. De
må ikke bruke kjemiske sprøytemiddel: dermed unngår de ikke bare giftrester i matvarene, men også å spre giftstoffer i miljøet
der de kan havne i grunnvannet eller forgifte ville dyr og planter. De må ikke bruke genmodifiserte organismer, som
representerer en uoverskuelig miljørisiko. Og de må ikke bruke kunstgjødsel, som har flere negative miljøeffekter knyttet til
seg. Kunstgjødsel inneholder ulike kombinasjoner av næringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium. Produksjonen av
nitrogengjødsel medfører store utslipp av CO2. Fosfor i kunstgjødsel inneholder oftest noe av det giftige tungmetallet
kadmium, som hoper seg opp i jorda (selv om Norge har satt en lav grenseverdi for dette). Kilden – mineralsk fosfat – er
dessuten en globalt sett knapp ressurs. Tilgang til kunstgjødsel betyr at bøndene kan gjødsle sterkere enn det ellers hadde
vært mulig, hvilket fører til nye problem. Mer nitrogen tilført jorda gir større utslipp både av lystgass og ammoniakk, som
bidrar til forsuring. Noe siver ned til grunnvannet i form av nitrat, som kan forgifte dette om det blir nok. Det er nok et mindre
problem i Norge, med vårt begrensede jordbruksareal og hovedsakelig overflatevann som drikkevannskilde, men er et
betydelig problem for eksempel i Danmark. Overskudd av både fosfor og nitrogen vaskes ut i elver, sjøer og fjorder, der de kan
forårsake eutrofiering og oppblomstring av giftalger.
Med få unntak viser sammenliknende studier at økologisk dyrking gir mindre klimagassutslipp enn konvensjonell drift på
samme areal. Resultatene er mindre entydige når utslippene måles per kg av varene som produseres. Særlig i Europa ligger
produserer hvert mål som drives økologisk noe mindre enn dem som drives konvensjonelt (det gjelder i mindre grad i NordAmerika, og i utviklingsland kan det være omvendt). For å unngå at et økologisk kosthold skal bli mer arealkrevende under
norske forhold, kan det være nødvendig å spise noe mindre kjøtt, og/eller kaste mindre mat. Kombinasjonen av økologi og
mindre kjøttforbruk er en sikker oppskrift på mindre miljøbelastninger. Spørsmålet belyses nærmere i årets temakapitel.
Noen av miljøfordelene ved økologisk jordbruk kan være indirekte. Fordi økologiske bønder er avskåret fra å bruke
sprøytemiddel og kunstgjødsel, har de et incentiv til å velge allsidige driftsformer. Når en dyrker korn eller grønnsaker uten å
kunne bruke kunstgjødsel, vil en gjerne også ha husdyr på garden, som selv produserer gjødsel. Når en ikke bruker
sprøytemiddel, vil vekstskifte være en del av strategien for å kontrollere skadegjørere. Det betinger at en dyrker flere
forskjellige vekster. Allsidighet i jordbruket i de forskjellige delene av landet medfører at behovet for transport blir mindre - en
slipper å frakte korn fra Østlandet for å mette kyrne på Jæren og mjølka tilbake til Østlandet. Samtidig blir kulturlandskapet
mer variert og økosystemene mer robuste enn dagens monokulturer.
De uformelle fordelene ligger i at økologiske bønder ofte er idealister som vil mer enn å oppfylle minstekravene for å få
produksjonen godkjent som økologisk. Derfor er de blant annet mer tilbøyelige til å ta vare på det biologiske mangfoldet på
gårdene - ved å verne eller gjenopprette elementer som kantsoner, leplantinger, dammer og åkerholmer.
Ulempen ved økologisk jordbruk under norske eller europeiske forhold ligger i at avlingene oftest blir noe lavere enn ved
konvensjonell drift, dvs. at en trenger mer areal for å produsere samme mengde mat, og dessuten bruker mer drivstoff per
enhet mat, dersom omfanget av traktorkjøring per enhet areal er det samme eller høyere. (Det kan i noen tilfeller bli høyere,
fordi en bekjemper ugras mekanisk og ikke kjemisk.) Mer økologisk produksjon og forbruk i vår del av verden kan derfor fordre
at en samtidig legger om til et noe mer vegetabilsk kosthold, ettersom dette krever mindre areal per enhet kostenergi enn et
kosthold med mye kjøtt, uansett om driftsmåten er økologisk eller konvensjonell. I mange utviklingsland har det derimot vist
1
seg at økologiske driftsmåter kan gi høyere avlinger enn dagens konvensjonelle .

Salget av økologiske matvarer økte sterkt gjennom flere år fram til 2008, men deretter ganske lite fram til
2011 (se tidligere utgaver av Forbruket i miljøperspektiv). I 2012 økte derimot salget gjennom

17
18

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR204.pdf
http://www.lrf.se/PageFiles/7910/Marknadsrapport%20slutlig%202013-01-30%20KLAR.pdf
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dagligvarebutikker med 17 %, fra 1.003 til 1.175 millioner kroner. Det totale detaljsalget, inkludert salg via
Bondens marked, abonnementsordninger, bakerier, helsekost- og andre spesialbutikker, kom opp i 1.485
millioner19.
Når 1,2 % av matvareomsetningen var økologisk betyr det nok at det gjaldt en litt mindre andel av
matvarevolumet, ettersom økologiske varer oftest er noe dyrere enn tilsvarende konvensjonelle.
Tabell 7 viser hvordan den økologiske produksjonen av viktige jordbruksvarer utviklet seg i Norge i 2012. Det
er noe vekslende trender. Produksjonen av det økonomisk viktigste produktet, mjølk, fortsatte å øke, mens
produksjonen av økologisk kjøtt og egg falt. Når det gjelder egg bidro dette til at en betydelig større del av
produksjonen kunne omsettes som økologisk vare, men for kjøtt falt også den økologiske omsetningen.
Produksjonen av økologisk korn var trolig minst like høy som året før, og her omsettes alt som økologisk
ettersom den norske produksjonen er for liten til å dekke etterspørselen. Det økologiske potetarealet
fortsatte en flerårig nedgang, mens akkurat det motsatte gjelder frukt og arealet som benyttes til
bærproduksjon. Det økologiske grønnsakarealet er mer stabilt.
Tabell 7. Produksjon og salg av økologiske matvarer fra innenlands produksjon, 2011-2012.20
Økologisk
produksjon,
tonn 2012
Kjøtt, eksklusive
fjørfe

Andel av
total norsk
produksjon

Endring i
mengde
fra 2011

Andel av Ø-produksjonen solgt
som økologisk vare
2011
2012

1.983

0,9 %

-2,3 %

37 %

27 %

162

0,2 %

-28 %

46 %

76 %

53.900

3,5 %

+6,7 %

36 %

38 %

2.049

3,5 %

-9,0 %

54 %

72 %

10.095*

1,1 %

usikkert

100 %

100 %

Poteter (daa)

1.163

0,9 %

-13,0 %

..

..

Grønnsaker (daa)

2.237

3,4 %

-2,9 %

..

..

Frukt og bær (daa)

2.447

5,8 %

+8,4 %

..

..

Fjørfekjøtt
Mjølk (1000 l)
Egg
Korn

Kilde: Statens landbruksforvaltning, Produksjon og omsetning av økologiske landbruksprodukter Rapport
2012, https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisklandbruk/publikasjoner/_attachment/28778?_ts=13d8c2bb720&download=true , tabell 1 og tabell 2.
* Tall for korn fra avlingsåret 2012 er ikke fullstendige: dette gjelder korn som var levert til mølle inn
15.02.13. Kornåret går fram til 30.6. påfølgende år, dvs. at korn levert fram til denne året regnes som dyrka i
året før. Sammenlikningsgrunnlaget med 2011 gjelder hele det forrige kornåret, slik at det ennå ikke er klart
om leveransene i 2012-13 blir større enn i 2011-12. Gitt at det allerede per 15.02.13 var levert 93 % av den
mengden korn som kom inn i 2011-12, er det likevel lite trolig a resultatet blir en reduksjon.

19

Statens landbruksforvaltning, Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, Rapport 2012, https://www.slf.dep.no/no/miljo-ogokologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk/publikasjoner/_attachment/28778?_ts=13d8c2bb720&download=true , tabell 3 jfr. tabell 47.
Merk at salg til grossister og storkjøkken ikkje er med i totalen som gjelder detaljsalg.
20
Merk at tallene for poteter og grønnsaker gjelder areal og ikke produksjon. Grunnet lavere avlingsnivå var de økologiske andelene av produksjonen
trolig noe mindre.
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Kunstgjødselbruk og konvensjonelle gårdbrukere
Ettersom økologiske varer ennå står for en svært liten del av den norske jordbruksproduksjonen, kan
endringer i måten konvensjonelle bønder driver ha mer å si for de samlede miljøbelastningene derfra, og
miljøbelastningene fra den norskproduserte delen av matvareforbruket. Økologiske bønder bruker slett ikke
kunstgjødsel eller kjemiske plantevernmiddel, men omfanget av bruken hos konvensjonelle bønder varierer
også. Forbruket av kunstgjødsel, målt ved innholdet av det viktigste næringsstoffet – nitrogen – svingte fra
2000-2008 omkring et gjennomsnitt på 107.000 tonn per år, men falt I 2009 og 2010 til litt over 80.000 tonn,
som følge av høyere priser på gjødsla. I 2011 økte derimot forbruket, igjen, til 97.000 tonn.21 Statistikk for
2012 er ennå ikke tilgjengelig når dette skrives. Forbruket av sprøytemiddel svinger betydelig, uten noen klar
langsiktig trend. Både i 2011 og i 2012 lå det høyere enn vanlig (i 2012 849 tonn), noe Mattilsynet tilskriver
et høyt forbruk av soppmiddel grunnet fuktig vær22. Ifølge Mattilsynet er det likevel en trend til at stoffene
som brukes blir noe mindre farlige, uttrykt ved at selv om mengden virksomme stoff i sprøytemiddel var 16
% høyere i 2012 enn i 1996/97, var den tilhørende helserisikoen og miljørisikoen hhv. 11 % og 12 % mindre.
Maten reiser stadig lenger før den havner hos forbruker
Avstanden som maten tilbakelegger fra jord til bord har lenge vært økende. Som vist i Økologisk utsyn 2010,
økte lastebiltransporten av matvarer og fôr innen Norge med 140 % fra 1993 til 2007. Vi har ikke lenger
direkte sammenlignbare tall, ettersom statistikken ble lagt om i 2008, men de tallene vi har kan tyde på at
det har skjedd en utflating de siste åra. Lastebiltransporten av «nærings- og nytelsesmiddel» innenlands var
faktisk litt over 1 % mindre, målt i tonnkilometer, i 2012 enn i 200823. Det er en overraskende positiv
utvikling, i lys av at befolkningen og matvareforbruket stadig øker.
Samtidig som maten reiser lengre innenlands, importerer vi økende andeler av forbruket av mange
matvarer, hvilket oftest betyr at de har reist langt før de kommer til landet. Denne utviklinga har skutt fart
for flere varegrupper de aller siste åra, noe vi kommer tilbake til i kapitel 7. Miljøeffektene av selve
transporten er likevel særlig viktige når det gjelder frukt og grønt, ettersom det er varer som rommer og
veier mye i forhold til næringsinnholdet og der transporten i mange fall må skje raskt og/eller med kjøling,
hvilket krever ekstra energi. For bulkvarer som korn, sukker og oljefrø har det langt mindre å si om de må
reise langt.
Figur 3 viser utviklinga i importandelene for matpoteter og grønnsaker siden 1959. Som vi ser endret de seg
lite fram til 1989, men har siden økt dramatisk. I 2011 – det siste året vi har tall for – falt riktignok
importandelen for matpoteter helt marginalt, men den for grønnsaker økte markert og passerte for første
gang 50 % med god margin. Utviklinga for frukt og bær er neppe mindre dramatisk – importandelen har
trolig økt fra ca. 50 % i 1959 (som vist i Utviklingen i norsk kosthold 1998) til opp mot 90 % i dag, når
produksjon i villahager inkluderes i den norske delen. Frukt og bær er likevel utelatt fra figuren, da
beregningene av norsk produksjon av frukt og bær før 1999 (der villahager var inkludert) ikke kan
sammenliknes direkte med den for seinere år (der de ikke er det).

21

http://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-346.html
Mattilsynet,
http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_aarsrapport_for_2012.8805/BINARY/Mattilsynet%20%C3%85rsrapport%20for%202012 ,
tabell 23.
23
SSB, Statistikkbanken, tabell 08552.
22
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Figur 3: Prosentvis andel av det norske forbruket av matpoteter og grønnsaker som ble dekt ved import,
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Kilde: Sosial- og helsedirektoratet, Utviklingen i norsk kosthold 2012,
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kostholdmatforsyningsstatistikk/Publikasjoner/IS-2037_NY.pdf , tabell 2.18, 2.20 og 2.21, samt (for tall som gjelder
norsk produksjon av grønnsaker i åra 1959-79): Statens Ernæringsråd, Utviklingen i norsk kosthold 1998,
tabell 2.23.
5.3 Boliger: Arealet per person flater ut
I 2012 ble det satt i gang bygging av 30.189 nye boliger i Norge, en økning på 9 % fra året før. Det betyr
likevel ikke nødvendigvis at boligarealet per person økte. Nybyggingen i 2012 var sannsynligvis bare omtrent
nok til å holde tritt med befolkningsveksten. Det bekrefter en trend som har gjort seg gjeldende de siste åra,
nemlig at boligarealet per person flater ut.
Som vi så i kapitel 3 (tabell 1) har boligforbruket lenge økt meget sterkt i verdi. Også etter 1990 har det økt
sin andel av det ellers sterkt økende forbruket i husholdningene. Det betyr likevel ikke at vi bor tilsvarende
større og flottere – boliger av lik størrelse og standard har også økt meget sterkt i pris i denne perioden.
I Forbruket i miljøperspektiv 2012 ble det referert resultater fra en undersøkelse som indikerte at
boligarealet per person hadde økt fra 48 m2 i 1990 til 51,3 m2 i 2001 og 53,4 m2 i 2009. Data fra Folke- og
boligtellingen i 2011, som har blitt tilgjengelige i 2013, tyder imidlertid på at veksten etter 2001 har vært noe
sterkere. Det skyldes nok ikke utviklinga i åra 2009-2011, da det ble fullført færre boliger enn vanlig samtidig
som befolkningsveksten var sterk. Snarere taler den nye Folke- og boligtellingen for at veksten tidligere på
2000-tallet kan ha vært større enn før anslått, noe det i så fall finnes minst to mulige forklaringer på.

24

Merk: Importen inkluderer en andel konserverte grønnsaker, som det her ikke er gjort forsøk på å regne om til fersk vare.
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Folke- og boligtellingene oppgir ikke arealet av alle boliger nøyaktig, men viser antall bebodde boliger
innenfor ulike størrelsesintervall. En må derfor estimere gjennomsnittsstørrelsen på boligene i hvert intervall
(f.eks. 50-79 m2, 80-99 m2). Det medfører en viss usikkerhet, men den er nokså liten unntatt i det øverste
intervallet (boliger <250 m2, som ikke har noen øvre grense). Slike estimat ble gjort for 2001 og begrunnet i
den studien som ble referert i Forbruket i miljøperspektiv 2012. Der ble gjennomsnittsstørrelsen av alle
boliger i 2001 beregnet til 118,3 m2 og boligarealet per person altså til 51,3 m2. Om en legger til grunn at
gjennomsnittsstørrelsen på boligene innenfor hvert intervall var den samme i 2011 som i 2001, så var
gjennomsnittsstørrelsen for alle bebodde boliger i 2011 økt til 125,7 m2 og boligarealet per person til 55,7
m2. Det er en vel dobbelt så stor økning fra 2001-2011 som tidligere beregnet for 2001-2009.
Det knytter seg en viss usikkerhet også til den nye sammenlikningen mellom de to Folke- og boligtellingene i
2001 og 2011. I tillegg til mulige endringer i gjennomsnittsstørrelsen på boliger innenfor gitte intervaller,
gjelder usikkerheten boliger med «uoppgitt areal», som utgjorde vel 2 % av totalen i 2011. Ovenfor er det
antatt at de var like store i gjennomsnitt som resten av boligene. Det kan også være at noen boliger har fått
rapportert for stort eller lite areal i 2001 og/eller i 2011. Om veksten i bebodd boligareal per person fra
2001-2011 var så stor som nevnt ovenfor, impliserer det minst én av to ting: a) at flere tidligere ubebodde
boliger er tatt i bruk igjen, og/eller b) at det har skjedd en betydelig utvidelse av boligarealet ut over det som
er registrert i SSBs Byggearealstatistikk. Det er vanskelig å bygge en helt ny bolig i Norge uten at det blir
registrert i statistikken, men det kan være mulig å bygge om loft eller kjellere, eller atkomsten til disse, slik at
boligens bruksareal utvides uten at dette blir registrert.
Om boligarealet per person økte med ca. 8 % snarere enn 4 % fra 2001-2011, betyr det likevel at veksttakten
var betydelig lavere enn på 1960-, 1970- og 1980-tallet. Mellom 1960 og 1990 ble arealet per person
fordoblet25. At veksten både på 1990- og 2000-tallet har vært vesentlig langsommere kan ha flere
forklaringer. Én er den meget sterke økningen i byggekostnader og boligpriser i denne perioden: det har blitt
vesentlig dyrere å etterspørre ekstra kvadratmeter. Det kan også være en tendens til metning, dvs. at folk
flest nå har såpass god plass at de prioriterer andre typer forbruk framfor enda bedre plass. Økende
urbanisering – og det at mer av nybyggingen skjer i form av blokkleiligheter i størbyområdene framfor større
eneboliger i distriktene – nevnes ofte som en årsak, men denne effekten er nok overdrevet.
Byggearealet per igangsatt bolig i Oslo og Akershus var i 2012 knapt 9 % mindre enn på landsbasis. En
kanskje viktigere delforklaring er at husholdningene ble mye mindre mellom 1960 og 1990 – de krympet fra
3,3 til 2,4 personer i gjennomsnitt - mens denne trenden har gått mye langsommere siden: det er nå 2,2
personer per husholdning. Små husholdninger bor gjerne i mindre boliger enn store husholdninger, men
slett ikke i proporsjonalt mindre boliger. Trenden mot færre mennesker i hver bolig har derfor virket til å øke
boligarealet per person, og den trenden går altså langsommere nå enn tidligere.
Med den usikkerheten som finnes, kan vi si at boligarealet per person i 2011 sannsynligvis lå mellom 53-56
m2. Det er helt i Europatoppen (figur 4).

25

Ifølge Sarita Barlett (1993): The Evolution of Norwegian Energy Use from 1950 to 1991. Rapport nr. 93/21 fra Statistisk sentralbyrå,
http://www.ssb.no/histstat/rapp/rapp_199321.pdf økte det «oppvarmede» boligarealet fra 23,2 m2 per person i 1960 til 45,1 m2 i 1990. Dette er et
litt snevrere arealbegrep enn bruksarealet, ved at boder o.l. er holdt utenfor; tall for bruksareal slik det i dag defineres hadde vært noen prosent
høyere både i 1960 og i 1990.
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Figur 4. Boligareal per person i noen EU-land (siste tilgjengelige år) og i Norge (2011). Kvadratmeter.
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Kilde for EU:
http://www.bmwfj.gv.at/Wirtschaftspolitik/Wohnungspolitik/Documents/housing_statistics_in_the_europe
an_union_2010.pdf, tabell 2.1. Tallene for EU-land gjelder år mellom 2006-2009, unntatt dem for Italia og
England som gjelder 2001. Tallet for England gjelder nettopp England, ikke hele Storbritannia. For Norge er
arealet per person anslått i teksten til mellom 53-56 m2 og er vist i figuren som 54,5 m2.
Vi kan så spørre om boligarealet per person økte ytterligere i 2012. I 2012 ble det som nevnt satt i gang
bygging av 30.189 boliger i Norge26 , en økning på 9 % fra året før. Byggearealet økte ikke fullt så mye: fra
3,805 til 4,039 millioner m2, eller med 6 %. Delt på antall nye boliger, falt byggearealet dermed svakt, fra
137,5 m2 i 2011 til 133,8 m2 i 2012. Det siste er ikke et presist uttrykk for størrelsen på de nye boligene som
ble bygd – den var litt mindre, ettersom det registrerte byggearealet også inkluderer utvidelser av
eksisterende boliger. Omfanget av uregistrerte utvidelser kjenner vi selvsagt ikke.
Folketallet økte i 2012 med 65.400 personer. Om boligarealet per person ved utgangen av 2011 var 55 m2,
måtte boligarealet ha økt med 3,6 millioner m2 for at arealet per person skulle være uendret fra året før.
Som nevnt var den registrerte nybyggingen i 2012 på litt over 4,0 millioner m2, men fra dette må vi trekke
avgangen av boliger gjennom brann, andre ulykker eller planlagt rivning. Det finnes ingen statistikk over
avgangen, selv om den med sikkerhet kan sies å være svært liten. Hille ofl. (2011) anslo den til 0,1 % av
boligmassen per år, hvilket i 2012 skulle bety litt under 0,3 millioner m2. Uansett om den faktiske avgangen
dette året var 0,05 % eller 0,2 %, så var det – så langt - svært liten forskjell mellom nettotilveksten i
boligmassen i 2012, og det som skulle til for å opprettholde boligarealet per person på samme nivå som året
før. Ut fra statistikken er det m.a.o. usikkert om vi i 2012 fikk mer eller mindre plass å rutte med enn året før,
men ganske sikkert at endringen den ene eller andre vegen var liten.

26

SSB, Statistikkbanken, tabell 05940
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Det er to andre ukjente i denne likningen. Den ene er at det kan ha skjedd uregistrerte utvidelser av
boligarealet. Den andre er at boliger som før stod tomme kan ha blitt tatt i bruk, og omvendt at noen boliger
kan ha blitt forlatt. Den siste faktoren kan altså slå enten den ene eller den andre vegen, når det gjelder
arealet per person i bebodde boliger. Det er likevel ingen grunn til å tro at dette endret seg mye fra 2011 til
2012.
Veksten i boligmassen må antas å henge forholdsvis nært sammen med mengden av materialer som er
nedlagt i den (se boks) selv om det her finnes dynamiske forhold som trekker i ulike retninger.
Det beslaglagte arealet per ny bolig – altså tomtearealet - kan ha falt svakt på 2000-tallet. Til tross for
fortettingspolitikk, viser det seg likevel at tettstedene våre har vokst nesten like fort som antall innbyggere.
Fra 1.1.2000 til 1.1. 2012 økte tettstedsarealet i Norge med 13,3 %, mens antall innbyggere i tettsteder økte
med 16,5 %27. Boligtomter opptok 34 % av arealet i tettsteder i 2011, men var selvsagt også medansvarlige
for andre deler av arealbruken der, for eksempel vegene som har måttet bygges for å skaffe atkomst til
tomtene.

27

SSB, Statistikkbanken, tabell 04862.
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Boligforbrukets ressurs- og miljøbelastninger
Boligforbruket er en stor bidragsyter til forbruket av alle tre hovedkategorier av ressurser: areal, materialer og energi.
Arealbehovet øker både med antallet boliger og deres areal, men er selvsagt større om de ligger hver for seg enn om de
bygges sammen. Fortettingspolitikken har hittil ikke kunnet hindre at arealet av tettsteder i Norge fortsatt vokser
nesten like fort som deres folketall (Kilde: se teksten over.)
Materialforbruket øker selvfølgelig også både med tallet på boliger og med deres størrelse. Tabellen nedenfor viser
2
materialforbruk til bygging av en enebolig på 135 m fra en beregning som ble gjort av Byggforsk i 1994 (upublisert)
2
samt for et bygg med fire mindre leiligheter og til sammen 271 m bruksareal, ifølge en studie fra 2003*.
2

Enebolig 135 m ,
1994

2

4-mannsbolig 271 m , 2003
Tonn

Betong og lecablokker

63,1

82,4 (bare betong)

15,43

29,0

Tegl

-

27,5

Sponplater og kryssfinér

-

15,6

Gips- og asfaltplater

0,95

7,6 (bare gips)

Isolasjonsmaterialer

0,94

24,8 (?)

Metaller

0,58

0,06 (bare stål)

Keramiske materialer utenom
tegl

0,63

0,15+

Plast

0,48

0,53

Glass

0,27

0,22

Tømmer

Ikke med i tabellen er papp, maling, grus og sand til annen bruk enn som tilslag i betongen - og mindre mengder av
andre materialer. Mengden mineralull som er oppgitt for firemannsboligen er så stor at det er satt spørsmålstegn ved
dette; keramiske materialer til denne gjelder bare teknisk porselen.
Tømmerforbruket i tonn kan multipliseres med om lag en faktor 3,5 for å gi antall kubikkmeter rundtømmer som har
gått med (inkludert sagbruksspill). Siden sponplater nettopp lages av sagbruksspill, krever de i så fall ikke forbruk av
tømmer – det gjør derimot kryssfinér. Betongforbruket kan deles på ca. 8 for å gi forbruket av sement. Mengden
3
2
tømmer til begge boligene utgjør da i størrelsesordenen 0,4 m per m . Mengden sement til firemannsboligen kan
3
2
3
utgjøre ca. 0,3 tonn/m . Overført på en årlig boligbygging på ca. 4 millioner m blir det 1,6 millioner m tømmer
(omtrent en femtedel av det som årlig hogges i norske skoger) og 120.000 tonn sement. I virkeligheten er forbruket av
sement – og stål - høyere og forbruket av tømmer mindre ved bygging av blokker enn eneboliger. Tømmerforbruket
øker derimot når en også regner med det som seinere går med til vedlikehold av boligene.
Når kildene til tallene i tabellen over ikke er helt ferske, er det grunn til å nevne at det på den ene sida kan ha blitt
utviklet mer materialeffektive byggeteknikker på noen hold, men også at det har kommet strengere byggeforskrifter
som krever mer isolasjon – som trekker i retning av tykkere vegger og flere lag glass – samt flere tekniske innretninger.
Energiforbruket øker i likhet med materialforbruket både tallet på boliger og deres størrelse, selv om
energieffektivisering virker i motsatt retning. Energibruken i norske boliger har flatet ut siden midten av 1990-åra, men
dette har skjedd trass i at boligmassen fortsatt øker, og ikke minst på grunn av at den nå vokser langsommere enn før.

* Modahl, I.S. og H.L. Raadal 2003: Evaluering av miljø- og ressursforhold ved bygging av gjenbrukshus i Trondheim. Stiftelsen Østfoldforskning,
http://www.gjenbrukshus.no/files/sto_rapport.pdf . Studien sammenlikner et hus delvis bygd av gjenbruksmaterialer med et konvensjonelt, bygd av
nye materialer; materialmengdene var de samme, men gjenbrukshuset krevde selvsagt mindre nye resurser.
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Antallet fritidsboliger økte fra 377.000 1.1.2001 og til 446.000 per 1.1.2013, det vil si med 18 % på 12 år28.
Det er en litt raskere økning enn i tallet på bebodde helårsboliger, som vokste med 12 % på de ti åra mellom
folketellingene i 2001 og 2011. Målt i kvadratmeter har nok massen av fritidsboliger økt enda mer, ettersom
de som er bygd på 2000-tallet har vært større enn dem som ble bygd tidligere. Toppåret hittil var 2008, da
de fullførte nye fritidsboligene i gjennomsnitt var på 99 m2, eller vel halvannen gang så store som dem som
ble bygd på 1980-tallet29. De neste åra falt tallet noe, til 87 m2 i 2011, men det økte igjen til 90 m2 i 2012.
Antallet nybygde hytter har nå i flere år vært stabilt på omkring 5.000 årlig; i 2011 var det 4.947mot 4.926
året før,
Tabell 8 viser utviklinga i arealet av fritidsboliger samt av «garasjer, uthus og annekser.» - i tiknytning enten
til helårs- eller fritidsboliger – som ble fullført i utvalgte år på 2000-tallet. Den siste kategorien er ny av året i
byggearealstatistikken. I tidligere utgaver av denne rapporten har vi estimert byggingen av garasjer, uthus
m.v. ved å ta utgangspunkt i en restkategori i statistikken som gjaldt bygg som verken var bolig- eller
næringsbygg. Den nye kategorien er litt smalere enn restkategorien og tallene 10-20 % lavere. Ellers viser de
at den årlige byggingen har svingt omkring en halv million kvadratmeter årlig, uten noen klar trend i denne
perioden.
Tabell 8. Fullført bygging av garasjer, uthus og annekser samt av fritidsboliger, 2000-2012. 1000 m2
2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Garasje, uthus,
anneks

470

632

459

361

396

448

530

Fritidsboliger

307

423

521

499

418

429

446

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken, tabell 05939 (Garasjer m.v.: gjelder sum av dem i tilknytning til
helårs- og fritidsboliger) og tabell 06952 (fritidsbolige)
5.4 Energi: Kaldere vær ga trolig økt forbruk
Husholdningenes energibruk var tilnærmet stabil fra midten av 1990-tallet og fram til 2009. I 2010 økte den
sterkt og til rekordnivå grunnet uvanlig kaldt vær, men den falt i 2011 tilbake til litt under nivået fra 2009
(figur 6). Reduksjonen fra 2010-2011 gjaldt alle energivarer, men den var prosentvis størst for fyringsolje og
parafin, som i 2011 bare utgjorde tre prosent av husholdningenes energibruk. SSBs Energibalanse viser at
husholdningenes energibruk i 2012 økte med tre prosent. Tjenesteytende næringer økte energiforbruket
med to prosent sammenlignet med 2011.30 Økningen har sammenheng med at det var 1,4 grader kaldere i
2012 enn året før. Strømprisene var også 20 prosent lavere enn i 2011, 81,2 øre/kWh ned 22 øre fra året
før31
Figur 5 viser hvordan husholdningenes energibruk utviklet seg fra 1990-2011.

28

SSB, Statistikkbanken, tabell 03174.
SSB, Statistikkbanken, tabell 06952. Tallene for 2008 og 2009 er revidert av SSB siden Forbruket I miljøperspektiv 2012 ble publisert. Der ble det
oppgitt at de nye fritidsboligene i 2009 var på 107 m2 i gjennomsnitt, men nye tall viser at de var på 98 m2.
30
Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/energiregn/aar/2013-11-08#content
31
Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/energiregn/aar/2013-11-08#content
29
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Figur 5. Energibruk i norske husholdninger, 1990-2011. Petajoule (PJ).
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fram t.o.m. 2009 fra http://www.ssb.no/energiregn/arkiv/tab-2011-12-1219.html . Tall for 2010 og 2011 fra Statistikkbanken, tabell 09380.
Utflatinga i energibruken i boligene er nok mest positive ved utviklinga i husholdningenes forbruksmønster i
denne perioden. Energibruken var 9 % høyere i 2011 enn i 1990, men folketallet hadde i mellomtida økt
dobbelt så mye, hvilket vil si at hver av oss brukte åtte prosent mindre energi enn 21 år tidligere. Da er
energibruken i fritidsboliger medregnet. Den har økt sterkt – fra 0,7 TWh eller 2,5 PJ i 199432 til nær 6 PJ i
200933, men det vil samtidig si at energibruken i helårsboliger er redusert tilsvarende mer, med om lag 10
prosent per person fra 1990-2011. Det er en sterkt positiv vending i forhold til utviklinga fra 1960-1990, da
energibruken per person ble fordoblet.
Noen av grunnene til denne vendinga ble omtalt i Forbruket i miljøperspektiv 2012, med utgangspunkt i Hille
ofl. (2011)34 som analyserte utviklinga i husholdningenes energibruk fra 1990-2009. Den viktigste grunnen
var rett og slett at boligarealet per person har vokst langsommere etter 1990 enn før, men samtidig er
energibruken per kvadratmeter bolig merkbart redusert, etter å ha endret seg lite i flere tiår fram til 1990.
Den viktigste grunnen til dette igjen var at det er gjennomført mye etterisolering og andre bygningsmessige
enøk-tiltak i boligene. I tillegg var de nye boligene som ble bygd mellom 1990-2009 mer energieffektive enn
eldre boliger var som nye, men ikke svært mye mer energieffektive enn den eldre boligmassen har blitt etter
gjennomførte enøk-tiltak. Andre viktige forhold som ble påpekt var at bruken av oljefyring – med tilhørende
energitap – er sterkt redusert, at mange har installert varmepumpe på 2000-tallet og at energibruken til
vannoppvarming er redusert ved hjelp av mer effektive beredere og sparedusjer. En ny undersøkelse fra
Statistisk sentralbyrå konkluderer imidlertid med at varmepumpenes betydning har vært liten, fordi folk i
stor utstrekning har brukt dem til å heve innetemperaturen snarere enn til å spare energi35. Dersom dette er

32

http://www.hytteveilederen.no/docs/prosjektrapport.pdf
http://www.ssb.no/tab-2011-02-22-02.html
34
Hille, John; Morten Simonsen og Carlo Aall 2011: Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger. Rapport til NVE. Vestlandsforsking,
Sogndal: http://www.nve.no/PageFiles/15077/R-NVE-sluttrapport-endelig%20versjon.pdf
35
Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen: Hvem eier varmepunpe og hva gjør det med strømforbruket? Økonomiske analyser 2/2013,
https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/109881?_ts=13e41438480
33
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riktig betyr det at andre faktorer, for eksempel etterisolering, må ha trukket nedover i tilsvarende større
grad. Samtidig betyr det at potensialet for å spare energi ved å redusere innetemperaturen har blitt desto
større.
Tall fra NVE viser at strømforbruket i «alminnelig forsyning», som i tillegg til sektorene nevnt ovenfor
inkluderer ikke kraftkrevende industri, økte med 4,7 % i 2012. Litt over halvparten skyldtes været: det
temperaturkorrigerte strømforbruket økte med 2,1 %36. Det er imidlertid alt for tidlig å si om dette innvarsler
noen ny veksttrend, og vi vet altså ikke hvor mye av økningene som skyldtes husholdningene. De står for litt
over halvparten av energibruken i «andre sektorer».
Det er fortsatt mulig å redusere energibruken i boligene betydelig, både ved tekniske tiltak og gjennom
tekniske tiltak og gjennom atferdsendringer, som det å ta på seg genser og framfor å øke innetemperaturen.
Mulighetene for å få støtte til tekniske tiltak i boliger gjennom Enova er vesentlig bedret fra 2013 (se kapitel
8.5), Dersom resultatene fra SSBs varmepumpeundersøkelse er riktige, er det imidlertid et nytt eksempel på
at tekniske tiltak kan får begrenset eller ingen virkning i fravær av miljøbevisst atferd. En annet vesentlig
lærdom av utviklinga siden 1990 er at utflatingen i energibruken ikke hadde skjedd uten at veksten i
boligareal per person ble vesentlig langsommere enn før. I forlengelsen av det ligger at utsiktene til å
redusere energibruken i boliger heretter blir bedre dersom boligarealet pers person flater helt ut eller
reduseres.
5.5 Transport: Fortsatt kraftig vekst i flyreisene til utlandet
Den motoriserte reiseaktiviteten innen Norge økte med 1,2 % i 2012, omtrent som befolkningstilveksten. Ser
vi 2000-tallet under ett har veksten – her målt i personkilometer – vært litt sterkere enn befolkningsveksten,
men likevel langsommere enn i tiåra før årtusenskiftet. Det er samtidig to forhold som gjør at
miljøpåvirkningen fra reisene våre ikke utvikler seg så gunstig som en kanskje kunne håpe ved å se på tallene
for reiste personkilometer innenlands. Den første er at biltrafikken øker noe mer enn bilreisene, fordi det blir
færre mennesker i hver bil. Den andre – og viktigste – er at reisene til og fra utlandet, som i all hovedsak
foregår med fly, vokser dramatisk.
Tabell 9 viser utviklinga i den motoriserte reiseaktiviteten i Norge fra 1990-2012. Noe av denne
reiseaktiviteten består selvfølgelig av tjenestereiser, og inngår derfor strengt talt ikke i husholdningenes
forbruk. Den andelen er likevel liten for andre reisemåter enn fly og (sannsynligvis) drosjereiser, som utgjør
ca. 1 % av reisene med bil. Når det gjelder flyreisene innenlands sto arbeidsbetingede reiser, eksklusive
reiser til og fra arbeid, for 38 % og reiser til og fra arbeid – som enten kan ha blitt betalt av arbeidsgiver eller
inngått i det private konsumet – for 14 % i 201137. Når det gjelder reiser med norske personbiler, skiller ikke
statistikken mellom innen- og utenlands bruk. Kjøring utenlands er av en annen kilde anslått til 2,5 % av all
kjøring med norske personbiler.38
Beregningene av transportarbeid med rutebiler (busser) ble endret i 2012 slik at de nye beregningene gir
lavere tall, men tallene er bare korrigert tilbake til 2010, slik at dem for 1990 og 2000 ikke er helt
sammenlingnbare med de nyere. Det påvirker også summen for all persontransport, selv om den relative
betydningen for disse tallene blir svært liten.

36

NVE kvartalsrapport 4/2012, http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2013/rapport2013_08.pdf
Denstadli, Jon Martin og Arne Rideng 2012: Reisevaner på fly 2011, Trsnasportøkonomisk institutt, Oslo:
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2012/1209-2012/1209-hele%20rapporten%20nett.pdf (tabell 3.4).
38
http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I%20rapporter/2010/1090-2010/1090-hele%20rapporten%20nett.pdf (s.14).
37

38

Norsk forbruk og miljøet

Tabell 9. Innenlands motorisert persontransport i Norge, 1990-2012. Millioner personkilometer.

1990
Båt

2000

2010

2011

2012

Økning
19902012, %

Økning
20002012, %

694

845

853

867

850

22

1

Jernbane

2.011

2.857

3.063

3.012

55

9

eksklusive flytoget, ca.

2.011

2.634

2.750

2.720

3.122
2.820

40

7

419

496

620

631

660

58

33

Rutebil

[3.890]

[4.141]

3.877

3.798

3.789

-

-

Personbil inkl. drosje

43.497

51.173

58.778

59.943

60.704

40

19

Motorsykkel, moped

705

1.065

1.364

1.404

1.442

105

35

2.665

4.415

4.563

4.795

4.710

77

7

[53.881] [64.970]

73.128

74.411

75.277

ca. 41

ca. 17

Trikk, T-bane

Fly
I alt innenlands

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Innenlandske transportytelse.
Det er personbil som er den helt dominerende transportmåten, og reisene med personbil har økt i samme
takt som det samlede transportarbeidet. De står for en stabil andel på ca. 80 % av de motoriserte
personreisene (81 % i 2012).
Av de andre transportmåtene er det flyreiser som har økt mest siden 1990, bortsett fra turene med MC og
moped. Det meste av veksten i flyreiser kom imidlertid på 1990-tallet – siden har den vært ujevn og i sum
moderat.
Også reisene med jernbane viser en sterkere vekst siden 1990 enn summen av alle reiser. Det skyldes
imidlertid tilkomsten av Flytoget Oslo-Gardermoen. Utenom Flytoget har ikke jernbanen tatt noen større
andel av persontrafikken siden 1990, og faktisk tapt litt på 2000-tallet. Reiser med trikk og T-bane har økt
mer, men dette må sees i sammenheng med at det meste av disse nettverkene finnes i Oslo og Bærum, der
befolkningsveksten har vært langt sterkere enn på landsbasis. I tillegg fikk tallene et lite løft ved åpningen av
Bybanen i Bergen i 2010
Den langsiktige utviklinga for buss er vanskeligere å kommentere gitt at beregningene er lagt om og at det er
en viss usikkerhet i de eldre tallene. At reiser med båt øker mindre enn andre reiser skyldes ikke minst at
fergeforbindelser erstattes av bruer og tuneller.
Personbilvekst
Personbilene dominerer ikke bare i transportarbeidet, men også i miljøbelastningene fra innenlands
persontransport.
I 2012 ble det førstegangsregistrert 171.828 nye personbiler i Norge39, som er det nest høyeste tallet
noensinne (rekorden fra «jappeåret» 1986, da det ble solgt vel 175.000 biler, har vist seg seiglivet). Vel
107.000 biler ble vraket mot pant, noe som var så godt som uendret fra året før til tross for en økning i

39

http://www.vegvesen.no/_attachment/75491/binary/718754?fast_title=F%C3%B8rstegangregisterte+kj%C3%B8ret%C3%B8y+i+Norge+2012.pdf
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vrakpanten40. Personbilbestanden økte ifølge Vegdirektoratets med 66.538, eller 2,8 %, fra 2011 til 201241
Biltallet fortsetter å øke betydelig sterkere enn folketallet. Siden 2005 har den vokst med over en femtedel det ble 414.000 flere biler på sju år.
Langsiktig – helt siden 1970-åra – har biltrafikken økt praktisk talt i samme takt som bilparken, slik at
kjørelengden per bil har ligget stabilt omkring eller litt over 13.000 km per år. Dette har også i store trekk
vært tilfellet etter 2005, men likevel slik at kjøringa økte mer enn biltallet i 2006 og 2007, for så å flate noe
ut. I 2012 økte kjørelengden derimot med 2,6 %, dvs. nesten likt med veksten i bilparken. Fra 2005-2012
økte antall kjørte kilometer med 18 %, bare svakt mindre enn biltallet, men klart mer enn antall reiste
kilometer med bil, som økte med 12 %. Det vil si at belegget i bilene fortsatt synker noe.
Figur 6. Kjørelengde for personbilparken i Norge, 2005-2012. Milliarder kilometer
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Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 07302.
Utslippene fra bilkjøring øker på sin side ikke lenger like mye som kjørelengden. Som følge både av strengere
utslippskrav fra EU og avgiftsendringer i Norge, har utslippene fra nye biler som er solgt her i landet falt fra
gjennomsnittlig 177 g CO2 per km i 2006 til 134 g i 2011 og videre til 130 g i 201242. Mens den samlede
kjørelengden for personbiler økte med 10,5 % fra 2005-2011, økte klimagassutslippene bare med under 1 %,
og de falt i 201143. Tall for 2012, som kan vise om den fortsatte effektiviseringen av bilparken var mer enn
nok til å oppveie den (større) økningen i bilkjøringa dette året, foreligger ennå ikke.
Det ble ifølge Norsk elbilforening solgt 4.358 nye elbiler i Norge i 2012, nesten en dobling fra året før44. Det
vil si at 2,5 % av bilene som ble solgt det siste året var helelektriske.

40

SSB, Statistikkbanken, tabell 07844.
http://www.vegvesen.no/_attachment/75490/binary/718755?fast_title=Kj%C3%B8ret%C3%B8ybestanden+i+Norge+2012.pdf . Det er et lite avvik
mellom Vegdirektoratets tall og det en får ved å trekke antall vrakede fra førstegangsregistrerte biler.
42
http://ofvas.no/bilsalget/bilsalget_2012/bilsalget_i_desember/
43
SSB, Statistikkbanken, tabell 08940.
44
http://www.elbil.no/elbiler/1030-fabelaktig-vekst-i-elbilsalget
41
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Det at utslippene fra bilkjøring eventuelt faller (vi vet altså ennå ikke om det skjedde i 2012) og at andelen
«nullutslippsbiler» øker, betyr imidlertid ikke at alle miljøproblem forbundet med bilismen er på veg til å
løses. Produksjon av en ny bensin- eller dieselbil gir i gjennomsnitt utslipp på ca. 6 tonn CO2, hvilket vil si at
det lå utslipp på om lag 1 million tonn CO2 bak de bilene som ble førstegangsregistert i 2012. En studie fra
NTNU45 som kom i 2012 viser at CO2-utslippene fra produksjon av en el-bil er om lag dobbelt så store som for
en bensin- eller dieselbil. Ikke minst batteriproduksjonen gir betydelige utslipp. I tillegg gir produksjonen av
el-biler bl.a. høyere miljøgiftbelastninger enn for biler med forbrenningsmotor. Dette er problemer som kan
bli mindre med forbedret teknologi og ved at fossile brensel fases ut av verdens energisystem, slik at
produksjonen av el-biler eller hva som helst annet i hovedsak skjer med fornybar energi – selv om det er
langt fram til en kan tenke seg at stål eller aluminium blir produsert uten fossile reduksjonsmiddel. At et
økende antall biler betyr et økende forbruk av materialer og krever mer areal til veger og parkeringsplasser,
er det derimot vanskelig å komme unna.

Økologiske konsekvenser av transporten
Transport har det til felles med bolig- og annen bygging at den er en hovedårsak til forbruket av alle tre
hovedkategorier av ressurser: energi, materialer og areal.
Debatten om miljøeffektene av transport har i seinere år vært stekt fokusert på luftforurensningen (inkludert CO2utslipp) som er en konsekvens av at nesten all motorisert transport, unntatt den skinnegående, drives med
oljeprodukter.
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Statistisk sentralbyrå har i 2011 utgitt en rapport som gir oversikt over miljøpåvirkningene fra transport i Norge .
Totalt går nær en fjerdedel av energibruken i landet til transport. For ulike former for persontransport innenlands
oppgir SSB følgende energiforbrukstall i megajoule (MJ) per personkilometer (tallene gjelder 2008):
MJ/personkilometer
Elektrisk tog

0,408

T-bane

0,631

Rutebuss

0,771

Dieseltog

1,003

Personbil, diesel

1,034

Bilferge

1,368

Motorsykkel

1,530

Hurtigbåter har utvilsomt de høyeste utslippene, men
tallet her er noe overdrevet fordi SSB ikke har hatt tall
for godstransporten med disse. Hele energiforbruket
er derfor tilskrevet personbil. SSB oppga også tall for
bensinbiler, men disse var i 2008 og er fortsatt
betydelig eldre i gjennomsnitt enn dieselbilene. Tallet
for dieselbil i 2008 er mer representativt for dagens
bilpark. En elektrisk bil med forbruk på 0,2 kWh (0,72
MJ)/pkm vil ellers komme omtrent likt ut med
elektrisk tog, om det i gjennomsnitt sitter 1,7
personer i bilen.

Fordi alle transportmidlene unntatt tog og T-bane i all
hovedsak drives med oljeprodukt, er CO2-utslippene
Fly
2,716 nesten proporsjonale med energibruken. Transport
Hurtigbåt
(12,506) står i alt for 26 % av klimagassutslippene i Norge,
persontransport alene for 16-17 %. Transport er også
den viktigste kilden til utslipp av NOx, én av de to viktigste kildene til utslipp av kullos (sammen med vedfyring) og
gir betydelige utslipp av flyktige organiske forbindelser og svevestøv – selv om vedfyring er den klart største kilden
til sistnevnte. – Transport bidrar også til forurensning av jord og vann, blant annet gjennom oljesøl og vegsalting.
Hurtigruten

1,610
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Hawkins, Troy R., Bhawna Singh, Guillaume Majeau-Bettez og Anders Hammer Strømman: Comparative Environmental Life Cycle Assessment of
Conventional and Electric Vehicles. Jornal of Industrial Ecology, 17 (2012) nr. 1, s. 53-64, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.15309290.2012.00532.x/full
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http://www.ssb.no/emner/01/rapp_samferdsel_miljo/rapp_201127/rapp_201127.pdf
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Forbruket av salt på norske veger har økt meget sterkt gjennom 1990- og 2000-tallet.
2

Teknisk infrastruktur, hvorav det meste er infrastruktur for transport, gjorde i 2011 krav på 2.217 km av
47
landarealet i Norge . Det tilsvarer arealet til Vestfold fylke eller vel en femtedel av jordbruksarealet i Norge. For
naturmangfoldet er det vel så problematisk at transportårer stykker opp landskapet. Det er ikke bare dyr som får
vanskeligheter – artsrikdommen blant planter faller også når stykkene blir mindre. SSBs tall viser at det
gjennomsnittlige arealet på stykkene – eller fragmentene - som Norge deles inn i av veger og annen infrastruktur
2
2
falt fra 10,56 km i 2002 til 9,67 km i 2011. Det tas likevel forbehold om at noe av endringen kan skyldes bedre
data og ikke faktisk utbygging.
I tillegg står transportsystemene - dvs. både transportmiddel (biler, tog, skip, fly) og transportinfrastruktur (veger,
havner, flyplasser mm.) for en stor andel av vårt forbruk av materialer. Det er mellom 20 % og 40 % når det gjelder
sentrale materialer som sement, stål og aluminium. Dermed står transport også for en stor del av de
miljøbelastningene som følger med at materialene utvinnes, foredles og til slutt spres i naturen – om ikke de kan
resirkuleres 100 %.
Dette ikke bare fordi den beslaglegger mer areal i forhold til transportarbeidet som utføres - her er personbilen
klart den største synderen - men fordi veger og jernbaner deler opp landskapet, med negative konsekvenser både
estetisk og for dyrelivet.
Liksom når det gjelder det stasjonære energiforbruket, består den sikreste miljøpolitikken - den eneste som virker
mot hele spekteret av problem - i å redusere det samlede omfanget av den motoriserte transporten. I tillegg er det
nødvendig å bytte fra mer til mindre miljøbelastende transportmåter og til mer miljøeffektiv teknologi i hver enkelt
type transportmiddel.

Transport til og fra utlandet – Flytrafikk
Så langt har vi drøftet motorisert reisevirksomhet innenfor Norge og forhold som i hovedsak er knyttet til
slike reiser. En stor del av reiseaktiviteten til folk i Norge foregår imidlertid med fly til, fra eller i utlandet.
Figur 7 viser utviklinga i omfanget av flyreiser gjort av personer bosatt i Norge siden 1990.
I 2012 økte antall passasjerer med rutefly til utlandet med 5,0 % og antall charterpassasjerer med 11,7 %48.
Den samlede veksten i utenlandstrafikken var på 6 %, som er omtrent likt gjennomsnittet for perioden etter
1990. Veksten i omfanget av nordmenns reiser til utlandet, målt i passasjerkilometer, har likevel vært noe
større – mellom 7-8 % per år. Det skyldes dels at en økende andel av utenlandspassasjerene på norske
flyplasser er bosatt i Norge, og dels at den gjennomsnittlige lengda på reisene har økt noe. TØIs
undersøkelser av Reisevaner på fly viser at andelen norsk bosatte blant passasjerene økte fra 62 % i 2009 til
66 % i 2011. Det forklarer veksten som figur 7 viser i 2010 og 2011. 2009 representerte en liten bølgedal, da
finanskrisen fikk oss til å reise litt mindre.
Ved siden av fly og bil er ferger den mest brukte transportformen mellom Norge og utlandet. Ifølge en
rapport fra Transportøkonomisk institutt var det 5,8 millioner reiser med ferge til og fra Norge i 2011, og ca.
885.000 reiser over grensa med tog eller buss49. I noen år fram til 2003 publiserte SSB statistikk over
fergepassasjerer fordelt på bosatte i Norge og i utlandet og etter destinasjon. På det grunnlaget kunne vi i
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SSB, Statistikkbanken, tabell 09594,
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/hovedtabellHjem.asp&KortnavnWeb=
arealdekke
48
Avinor, Flytrafikkststistikk 2011 og 2012, http://www.avinor.no/avinor/trafikk/10_Flytrafikkstatistikk/Arkiv
49
Liva Vågane 2012: Transportytelser i Norge 1946-2011, Transportøkonomisk institutt, Oslo:
http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2013/rapport2013_08.pdf
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Økologisk utsyn 2003 beregne omfanget av norsk bosattes fergereiser i 2002 til ca. 1,3 milliarder
personkilometer. Det totale passasjertallet (norske og utenlandske, på alle ruter) har siden vært ganske
stabilt, så vi kan tillate oss å gjette at antall passasjerkilometer fortsatt er av samme størrelsesorden. Tog- og
bussreisene over grensa omfatter både korte turer inn i Sverige eller Finland og lange turer som tar inn
større deler av Europa, men selve antallet er så lite at vi neppe tar mye feil ved å anslå at det samlede
omfanget av utenlandsreiser med andre middel enn fly eller bil kan være 2 eller høyst 3 milliarder
personkilometer. Det kommer i tillegg til anslagsvis mellom 38 og 39 milliarder personkilometer med fly.
Det samlede omfanget av vår motoriserte reiseaktivitet innenlands økte ifølge tabell 10 fra knapt 54
milliarder personkilometer i 1990 til vel 75 milliarder personkilometer i 2012, en vekst på ca. 41 %. Når vi
legger til trafikken til og fra utlandet, blir økningen fra ca. 64 mrd. til ca. 116 mrd. personkilometer – altså en
økning på vel 80 %.
Figur 7. Utvikling i flyreiser utført av personer bosatt i Norge, 1990-2012

45 000

Millioner personkilometer

40 000
35 000
30 000

Utenriks rute

25 000
20 000
15 000

Utenriks charter
Innenriks

10 000
5 000

19
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2099
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
12

0

Kilde: For innenlands reiser: Statistisk sentralbyrå og Avinor, jfr. tabell 11. For utenlands reiser:
Luftfartsverket/Avinor, Transportøkonomisk institutt og egne beregninger. Passasjerkilometer ved
charterreiser er fram til 2002 beregnet ut fra passasjertall og statistikk over passasjerenes fordeling på
destinasjoner hos tidl. Luftfartsverket og Avinor. Etter dette er tallene for charterreiser noe mer usikre, da
statistikkserien er opphørt.
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Beregningsgrunnlag
For innenriks reiser har vi statistikk over antall personkilometer (de samme som er vist i tabell 10). For
utenriks reiser med rutefly er tallene estimert på grunnlag av Avinors (og tidligere Luftfartsverkets) statistikk
over antall ankomne og avreiste passasjerer50 kombinert med Reisevaneundersøkelsene på fly som utføres
av Transportøkonomisk institutt med noen års mellomrom (siden 2003 annethvert år). De siste viser hvordan
passasjerene i utenlands trafikk fordelte seg mellom bosatte i Norge og i utlandet. Fram til og med 2007 viser
de også hvordan de norsk bosatte fordelte seg på endelige destinasjonsland eller verdensdel utenfor Europa,
hvilket gjør det mulig å estimere distansene de reiste. Undersøkelsene fra 200951 og 201152 inneholder ikke
tilsvarende tabeller, bare opplysninger om antall reisende til de største destinasjonsflyplassene samt i 2009
om andelen som skulle til andre verdensdeler. Den siste har ellers lenge vært nokså stabil. Vi har derfor lagt
til grunn en uendret reiselengde per utenriks reise med rutefly i perioden 2007-2012, nemlig 2.912 km hver
veg. Den beregnede lengden endret seg heller ikke nevneverdig mellom 2005 (2.907 km) og 2007. Før 2005
viste den en svakt stigende tendens, til tross for at andelen interkontinentale reiser altså har vært stabil.
Økningen skyldtes i stedet at andelen reiser til de nærmeste destinasjonene innen Europa, spesielt innen
Norden, falt til fordel for fjernere land i Europa.
For utenriks reiser med charterfly kan vi regne med at nær 100 % av passasjerene er bosatt i Norge. Fram til
2002 fantes også statistikk som viste hvordan de reisende med charterfly fordelte seg på destinasjoner; for
seinere år er estimatene når det gjelder distanser med charterfly noe mer usikre.
Det er her antatt at gjennomsnittlig lengde på charterreiser hver veg var uendret lik 3.500 km i 2002 og
2003, men økte til 3.550 km i 2004, 3.600 km i 2005, 3.700 km i 2006 og deretter har ligget på 3.800 km.
Dette fordi innslaget av turer til fjerne destinasjoner, særlig i Asia, synes å ha økt midt på 2000-tallet.
Passasjerkilometer med rutefly til utlandet er beregnet ut fra Luftfartsverkets/Avinors statistikk over avreiste
og ankomne passasjerer, samt Transportøkonomisk institutts undersøkelser av reisevaner med fly fra 1992,
1998, 2003, 2005, 2007, 2009 og 2011 (mhp. passasjerenes fordeling mellom bosatte i Norge og i utlandet,
samt de norsk bosattes fordeling på endelige destinasjoner, det siste unntatt 2009 og 2011).
Grunnlagstabeller for beregningene av personkilometer ved utenlandsreiser kan fås ved forespørsel til
forfatteren.
Utslipp fra flyreiser
Utslippene fra flyreiser har i en lengre periode økt mindre enn deres omfang. Mens omfanget av norske
reiser med fly ble nesten tredoblet fra 1987-2006, ble utslippene av CO2 ”bare” fordoblet.53. En stor del av
reduksjonen i utslipp per personkilometer skyldtes imidlertid ikke tekniske forbedringer i flyparken (som i
dette tidsrommet reduserte drivstofforbruket per passasjerkilometer med noe under 1,5 % årlig) men
derimot at belegget i flyene økte – på utenlandsruter fra om lag 65 % til i overkant av 80 % i løpet av denne
perioden. SAS oppgir at deres utslipp per passasjerkilometer falt fra 136 g CO2 i 2005 til 118 g i 201254, eller
med 13 % på sju år. Norwegian rapporterer betydelig større reduksjoner i utslipp per passasjerkilometer de
siste åra, med 15 % bare fra 2009-2012, og da ned til 88 g CO2/pkm55. Dette henger imidlertid sammen med
en omfattende utskifting av flåten nettopp i disse åra, til den relativt drivstoffeffektive typen Boeing 737800. Den internasjonale bransjeorganisasjonen for luftfart, IATA, sitt mål for reduksjoner i utslipp per
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http://www.avinor.no/avinor/trafikk/10_Flytrafikkstatistikk
Denstadli, John Martin og Arne Rideng 2010: Reisevaner på fly 2009, TØI, Oslo
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I%20rapporter/2010/1073-2010/1073-hele%20rapporten%20nett.pdf
52
Denstadli, John Martin og Arne Rideng 2012: Reisevaner på fly 2011, TØI, Oslo:
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2012/1209-2012/1209-hele%20rapporten%20nett.pdf
53
Hille, John, Hanna Nyborg Storm, Carlo Aall og Hogne Lerøy Sataøen 2008: Miljøbelastning fra norsk forbruk og norsk produksjon 1987-2007.
Vestlandsforsking, Sogndal, www.vestforsk.no/www/show.do?page=12&articleid=2201 (tabellene 70, 83 og 84 med tilhørende tekst.)
54
SAS Annual Report 2012, http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSForeignContent/2012eng.pdf (s.30-31; tall for 2012 gjelder bare årets 10
første måneder).
55
Norwegian, Annual Report 2010: 2011 og 2012. Den siste ligger her: http://annualreport.norwegian.no/2012/environment/emissions_in_context
51
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passajerkilometer fram til 2020 er 1,5 % per år56, likt med den historiske trenden. Det sier seg selv at dette er
langt fra nok til å veie opp for en årlig vekst på 7-8 % omfanget av våre flyreiser til utlandet.
Utslippene fra fly er noe mindre på lange strekninger enn på korte, da de er særlig store under start og
landing. Utslippene under våre utenlandsreiser med fly kan i dag ligge på omkring 90 g CO2 per
personkilometer i gjennomsnitt, dvs. at et reiseomfang på 39 milliarder personkilometer per år fører til
utslipp på ca. 3,5 millioner tonn CO2. Fordi utslippene av bl.a. NOx fra fly i høyere luftlag gir et bidrag til
global oppvarming ut over det som følger av CO2-utslippene, er det vanlig å regne med at tall for de siste må
forhøyes med en faktor mellom 1,2 og 1,8 for å gi et riktig bilde av oppvarmingsbidraget fra fly. Nyere
forskning bekrefter at effekten er i det intervallet. Det ekstra oppvarmingsbidraget fra fly er forholdsvis
kortlivet, men det hjelper mindre dersom en legger til grunn at flytrafikken vil fortsette, og hele tida gi påfyll
til denne effekten. Avhengig av forutsetninger, tidsperspektiv og av antakelser om styrken på NOx-effekten,
kan det argumenteres for at oppvarmingsbidraget fra våre utenlandsreiser med fly er opp til nesten det
dobbelte av de før nevnte 3,5 millioner tonn CO2 per år – men det er altså diskutabelt.57
5.6 Klær og sko: Importen falt i 2012
Vi har nå omtalt de forbrukskategoriene – matvarer, boliger og energi samt transport – som ifølge en rekke
norske og andre europeiske studier står for størst del av husholdningenes ressurs- og miljøbelastning. Andre
varegrupper, inkludert klær og sko, husholdnings- og fritidsvarer, står likevel til sammen for ikke ubetydelige
belastninger. Felles for de fleste av disse varegruppene er at vi ikke har direkte fysiske data om
husholdningenes forbruk, for eksempel om antall skjorter eller kjøleskap de kjøpte, eller volumet av dette
forbruket i tonn. Imidlertid er det også felles for svært mange varer i disse gruppene at den norske
produksjonen i dag er enten fraværende eller minimal, og har vært så har vært i hele perioden siden 1990.
For varer der den overveiende delen selges til privatpersoner, kan vi da regne med at utviklingen i importen i
grove trekk speiler utviklingen i forbruket, og for importen har vi tall i fysiske enheter.
Importen av klær til Norge – målt i tonn - falt i 2012 med hele 12 % fra året før, hvilket var et markert brudd
med den langsiktige trenden. Det følger på en utflating i 2011. Forklaringen er ukjent. Til tross for dette fallet
var importen av klær nesten dobbelt så stor som i 1990, og to tredjedeler større regnet per innbygger.
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http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/pages/environment.aspx
Se Fuglestvedt, J. 2011: Luftfart og klima – En oppdatert oversikt over status på forskning på klimaeffekter av utslipp fra fly, for en (faglig noe
krevende) gjennomgang av problematikken. http://www.ciens.no/data/no_NO/file/5439.pdf
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Tabell 10. Import av klær til Norge, 1990-2012. Tonn og kg per person

Tonn i alt
Kg per
person

1990

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

37.300

51.000

57.600

70.200

73.200

81.800

82.000

72.400

8,8

11,7

12,9

15,2

15,3

16,8

16,7

14,5

Kilde: SSB, Utenrikshandel etter SITC (1990) og upubliserte transporttabeller oversendt av SSB for 1995. Fra
2000 er transporttabellene tilgjengelige via Statistikkbanken, tabell 08812. Tallene gjelder import i SITChovedgruppe 84, "Klær og tilbehør til klær".
Importen av fottøy falt også markert i 2012, til 18.900 tonn mot 22.400 tonn året før, eller med 16 %. For
fottøy var det en sterk økning i 2011, men importen i 2012 ble likevel mindre enn i 2010. Den var fortsatt 57
% større enn i 1990, eller 40 % større regnet per innbygger. (Kilde: som tabell 8, men varegruppe 85 i
Statistikkbanken).
Den innenlandske produksjonen av klær og sko for hjemmemarkedet har vært liten i hele perioden etter
1990, og dessuten konsentrert om varer med høy stykkpris – dvs. at den betyr enda mindre om en regner
produksjonen i tonn enn i kroner. Vi kan derfor regne med at forbruket med god tilnærming har fulgt
importen, når en regner i tonn.
Figur 8 Økning i importen av klær målt i tonn, og volumvekst i forbruket av klær og sko, ifølge
Nasjonalregnskapet. Indekstall, 1990=100.
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Kilde til import: som tab. 2.9. Forbruksvolum: Statistisk sentralbyrå, Konsum i husholdninger etter formål –
årlig volumvekst i prosent, http://www.ssb.no/nr/tab-27.html (se csv-fil for tall t.o.m. 2002).
En kunne forvente at utenrikshandelsstatistikkens data for import av klær i tonn og nasjonalregnskapets tall
for forbruk av klær og sko i volum skulle vise en mer sammenfallende utviklingen enn hva som er tilfelle. I
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tidligere utgaver av denne rapporten har vi pekt på at det er et meget stort avvik mellom
Nasjonalregnskapets tall for utviklinga i forbruket av klær og sko regnet i ”volum”, altså i faste priser, og
utviklinga i importtallene regnet i tonn etter utenrikshandelsstatistikken. Dette spriket forsterket seg
ytterligere og kraftig i 2012. Vi kan ikke slå fast hva dette avviket skyldes. Heller ikke Statistisk sentralbyrå
har kunnet gi noen fullgod forklaring på dette forholdet.

Ressurs- og miljøbelastninger fra produksjon av tekstiler
Produksjonen av tekstiler medfører miljøbelastninger ved alle trinn i produksjonskjeden - produksjonen av selve fibrene,
spinning, veving, farging og beredning av stoffene, men særlig i det første og de siste leddene. Av tekstilene som går inn i
vårt klesforbruk er ca. 50 % bomull, 5-10 prosent ull og resten stort sett syntetiske eller regenererte fibre, som lages hhv.
av olje og av cellulose. Silke, lin og andre fibre står for svært små andeler.
Bomullsproduksjonen er arealkrevende (til å dekke Norges forbruk går det med om lag 0,9 millioner mål, tilsvarende 9 %
58
av vårt eget dyrka areal) . Vel så viktig er at den krever mye vann. Til å produsere 1 kg bomull går det med fra 7-29
59
kubikkmeter vann ; er gjennomsnittet 15 m3 vann/kg bomull vil det si at det norske bomullsforbruket, som trolig er på
60.-70.000 tonn per år regnet som råbomull, krever over én milliard kubikkmeter vann årlig. Mye av verdens
bomullsproduksjon skjer i områder der vann er en knapp ressurs. Aralsjøens forsvinning etter at vannet i tilførselselvene
ble avledet til bomullsmarkene er bare den mest dramatiske av flere økokatastrofer i bomullsdyrkingens kjølvann.
Vannføringen i store elver som Gulefloden i Kina og Coloradoelva i USA er dramatisk redusert på grunn av jordbrukets
behov for vann, og begge tilfellene tar bomullsmarkene en stor del av. Over 10 % av verdens forbruk av sprøytemiddel og
60
en fjerdedel av midlene mot insekter - den giftigste gruppen av sprøytemiddel - skjer på bomullsmarkene . Norges
bomullsforbruk per innbygger – i klær og andre varer - ligger på mellom fire og fem ganger verdensgjennomsnittet: det
finnes helt enkelt ikke økologisk rom for at resten av verdens befolkning kan tillate seg et liknende forbruksnivå.
Saueholdet og dermed ullproduksjonen foregår i stor utstrekning på udyrka beiter - enda mer så i verden enn i Norge.
Men beitearealene er på verdensbasis utnyttet til og i mange tilfeller langt forbi bristepunktet - dvs. at store områder
trues av forørkning på grunn av overbeiting. Dermed er det neppe heller mulig å øke ullproduksjonen i verden vesentlig.
Sammenliknet med naturfibrene kan det faktisk hevdes at de syntetiske belaster miljøet mindre. Men foruten at
produksjonen er basert på en ikke-fornybar ressurs, skjer det en rekke utslipp under produksjonen. Det alvorligste er
kanskje utslippene av den svært potente drivhusgassen lystgass som skjer under produksjon av nylon.
Under farging og beredning av så vel syntetiske og regenererte som naturlige fibre forekommer et omfattende forbruk av
miljøgifter - så vel tungmetaller som syntetiske kjemikalier. Dette skaper store forurensningsproblem, særlig av vassdrag, i
utviklingsland der det meste av tekstilproduksjonen for det norske markedet i dag foregår. Men ikke bare der: mange
giftstoffer hefter fortsatt ved produktene når de selges, og skylles ut i norske vassdrag første gangen de vaskes.
Ifølge Hertwich og Peters (2009) sto bekledningsartikler i 2001 for 3 % av klimafotavtrykket fra norsk forbruk, noe som
tilsvarer ca. 2 millioner tonn årlig eller 4-500 kg per person. Det inkluderer påvirkningen fra fottøy, men ikke fra tekstiler i
utstyrsvarer, møbler, tepper og andre varer.

5.7 Husholdnings- og fritidsvarer: Økt import av møbler, leker og datamaskiner
I likhet med klær og sko, hører verken husholdnings- eller fritidsvarer til de forbrukskategoriene som
medfører aller størst ressurs- og miljøbelastninger. Vi merket oss likevel i kapitel 3 en fersk EU-studie, som
viste at «møbler og husholdningsutstyr», inkludert hvitevarer, kom på en god fjerdeplass etter mat, boliger
og energi samt transport, både når det gjaldt bidrag til klimagassutslipp og forbruk av materialressurser.

58

Hille, John og Mekonnen Germiso 2011: Arealkrevende nordmenn, http://www.framtiden.no/201111175364/rapporter/klima/sa-mye-plasskrever-kjottforbruket.html
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Chapman, Adrian (2010): Mistra Future Fashion – Review of Life Cycle Assessments of Clothing. MISTRA, Stockholm.
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http://www.panna.org/resources/cotton
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Denne forbrukskategorien ga ikke bare betydelige ressurs- og miljøbelastninger i absolutt forstand – de var
også relativt høye målt per Euro husholdningene spanderte på den. Kategoriene «Fritid og kultur» og
«Diverse varer og tjenester» ga betydelig mindre miljøbelastninger, både absolutt og per Euro. Det er likevel
viktig å merke seg at disse siste kategoriene omfatter både varer og tjenester. Varene som inngår kan gi
større belastninger enn tjenestene, Samtidig hører forbruket av fritidsvarer til det som har økt aller mest i
Norge siden 1990.
For de fleste typer fritidsvarer, og dessuten for husholdningsapparat, gjelder det samme som for klær og sko
– at den norske hjemmemarkedsproduksjonen i dag enten er svært liten eller ikke-eksisterende. Det vil si at
importen gir en god indikasjon på det norske forbruket. Tabellene 11 og 12 viser utviklinga i importen av
noen av disse varene fra 1990 til 2012.
Tabell 11 gjelder utvalgte elektriske husholdnings- og underholdningsapparat. Disse er ikke bare
ressurskrevende i produksjon, men krever også energi i drift. Ingen av dem blir i dag produsert i Norge.
Vi ser at importen av noen av varene er mangedoblet siden 1990, og er nesten fordoblet – eller mer – for
alle unntatt frysebokser og –skap, der økningen «bare» er på ca. 50 %, og CD-spillere, som på 2000-tallet
langt på veg er fortrengt av andre teknologier. Endringene mellom 2010-2012 er små for de fleste varene,
med unntak igjen for CD-spillerne og – med motsatt fortegn – for bærbare datamaskiner.
Hvitevarene har – i gjennomsnitt - ikke blitt svært mye større eller mindre siden 1990. Det har derimot
enkelte av de elektroniske artiklene, slik at utviklinga i materialforbruket kan avvike betydelig fra den i
stykktallene. Mobiltelefonene har blitt dramatisk mindre, og de bærbare datamaskinene har i gjennomsnitt
krympet noe. Fjernsynsapparatene har derimot krympet i dybden, men tatt det igjen i høyde og bredde.
Tabell 11. Import av en del elektriske og elektroniske artikler, 1990-2011. 1000 enheter.
1990
Vaskemaskiner

1995

2000

2005

2010

2011

2012

126

131

172

212

220

222

225

Oppvaskmaskiner

57

85

112

161

165

172

185

Frysebokser og -skap

67

74

95

95

108

105

99

Kjøleskap/kombiskap

134

157

199

251

249

273

282

Fjernsynsapparat

299

297

495

566

677

602

576

Radioapparat

618

879

844

1.474

1.061

835

1.062

Video/DVD-apparat

24

147

275

696

484

520

463

CD-spillere

96

171

187

134

46

31

23

Mobiltelefoner

48

513

1.254

2.574

2.746

2.661

2.752

148

426

1.025

1.301

1.627

Bærbare datamaskiner

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Utenrikshandel 1990 og (for seinere år) Statistikkbanken, tabell 08801,
Utenrikshandel med varer etter varenummer (HS) og land.
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttabl
e/hovedtabellHjem.asp&KortnavnWeb=muh, Postene i HS-nomenklaturen som ligger til grunn for tallene for
1995 og framover er: Vaskemaskiner 8450.1100-1900; Oppvaskmaskiner 8422.1100; Frysebokser og –skap
8418.3001-4009; Kjøleskap og kombiskap 8418.1000-2909; Fjernsynsapparat 8528.1201-1300 (t.o.m. 2006);
8528.7211-7300 (fseinere); Radioapparat 8527.1100-9909; Videoapparat 8521.1009 -9000; CD-spillere
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8519.9901 (t.o.m. 1995), 8519.8101 (senere); Mobiltelefoner 8525.2001 (t.o.m. 2006), 8517.1200 (seinere);
Bærbare datamaskiner 8471.3000.
Tabell 12 viser utviklinga i forbruket av en del andre varer. Her er tallene oppgitt i tonn, dvs. at de gir et mer
direkte bilde av trender i materialforbruk enn dem i tabell 12. Den bokstavelig talt langt tyngste kategorien
er møbler, der importen snart er firedoblet siden 1990. Dette er samtidig blant de få av varegruppene der
det ennå forekommer en betydelig norsk produksjon, slik at veksten i forbruket kan være noe mindre enn i
importen (hjemmemarkedsproduksjonen har neppe økt tilsvarende). Vi ser imidlertid at veksten siden 1990
har vært meget sterk også for alle de andre varegruppene – en femdobling for sportsutstyr, mer enn
tredobling for snittblomster og julepynt m.v., og en tilnærmet fordobling eller mer for kosmetikk m.v.,
reiseeffekter, og leketøy.
I perioden etter 2005 er det små endringer for flere av varegruppene, men importen av møbler og av
blomster har vokst meget sterkt også de siste åra. ‘
Tabell 12. Import av noen forbruksvarer utenom elektriske artikler, 1990-2012. Tonn.
1990

2000

2005

2010

2011

2012

101.300

193.506

294.754

338.958

355.480

383.176

Reiseeffekter*

3.800

7.416

9.243

8.752

9.300

8.940

Leketøy for barn

6.795

9.553

15.402

13.442

12.516

13.833

Jule- og annen høytidspynt,
karnevalsutstyr mm.

1.025

3.172

3.799

3.581

3.153

3.153

Sportsutstyr (ikke klær o.l.),
inkl. sportsfiskeredskap

Ca.5.000*
*

11.663

25.064

24.901

24.928

24.718

15 267

23.460

27.852

31.519

32.947

2.330

3.790

4.422

6.250

7.316

Møbler og –deler*

Kosmetikk og toalettartikler,
samt råvarer til slike (ikke
alminnelig såpe)
Snittblomster

29.181
8.318

** Tallet for 1990 er omtrentlig da importen av ski og skøyter da ble oppgitt bare i antall par, ikke i vekt.
Importen av annet sportsutstyr enn ski og skøyter utgjørde 4.148 tonn i 1990.
Kilde: Fram t.o.m. 2005 Statistisk Sentralbyrå, Månedsstatistikk for utenrikshandelen – Endelige årstall for de
enkelte åra (papirpublikasjon for 1990, seinere år nettutgave). For seinere år Statistikkbanken, tabell 08801.
Unntak er tall for møbler og reiseeffekter, som for 1990 er hentet fra upubliserte transporttabeller, og for
seinere år fra Statistikkbanken, tabell 03064. Varegrupper merket med enkel stjerne (*) er fra statistikken
etter SITC (Standard International Trade Classification), som gir enkel oversikt for disse varegruppene; de
øvrige er fra statistikken etter HS (Harmonized System) der det i de fleste fall har vært nødvendig å regne
sammen en rekke vareposter. Møbler og deler=SITC hovedgruppe 82; Reiseffekter m.v.=SITC hovedgruppe 83;
Leketøy = HS 95.01-95.03; Julepynt m.v. = HS 95.05; Sportsutstyr = HS 95.06-07; Kosmetikk m.v. = HS 33.0333.07; Snittblomster = HS 06.03.
En viktig og bokstavelig talt tungtveiende del av vareforbruket som ikke er representert i noen av tabellene
ovenfor er lesestoff. Til forskjell fra de fleste ”andre varer”, blir det aller meste av lesestoffet som forbrukes i
Norge produsert i Norge, og det blir dessuten mye av papiret det trykkes på. Det gjelder særlig avisene, som
står for det meste av lesestoffet etter vekt. Norske Skogs norske fabrikker produserer en stor del av papiret
til norske aviser, så her er ikke importstatistikk brukbar som indikator. Ifølge en offentlig utredning fra 1994
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var forbruket av avispapir i 1992 på 148.000 tonn.61 Ifølge bladet Kampanje var tallet 14 år seinere (2006)
kommet opp i 250.000 tonn.62 Avisopplaget var langsomt økende fram til begynnelsen på 2000-tallet, men
dersom veksten i papirforbruk fra 1992-2006 var så stor som nevnte tall indikerer, må det meste av økningen
tilskrives økt sidetall, flere reklamebilag og flere gratisaviser. Siden 2003 har opplagstallene derimot falt
årvisst, til nå med 22 % fra toppen og med 3,1 % i 2011 og 3,8 % 2012.63. Dessuten har nedgangen især
rammet riksdekkende dagsaviser og de store regionavisene, mens lokalavisene og nisjeavisene, som stort
sett har færre sider per uke og veier mindre, har holdt bedre stand – selv om de fleste av lokalavisene også
gikk tilbake i 2011 og 2012. Det er derfor trolig at avispapirforbruket nå er synkende, i Norge som ellers i
Europa.
Hvordan miljøbelastningene fra produksjonen av alle varene som er omtalt i dette avsnittet har utviklet seg
siden 1990 kan vi ikke være sikre på. Det finnes ikke miljøanalyser av de ulike varegruppene som er gjentatt
med lik metodikk på flere tidspunkt siden da, enn si analyser som oppfyller det kravet og samtidig fanger opp
virkningen av endringer i internasjonale handelsstrømmer. Det vi likevel kan regne som nokså sannsynlig er
at to motsatt rettede effekter har gjort seg gjeldende, i alle fall når det gjelder klimapåvirkning fra
vareproduksjonen. Den ene – positive – effekten er at det skjer en gradvis energieffektivisering i de fleste
land og de fleste industribransjer, og samtidig en viss effektivisering av energisystemene ved at blant annet
energitapene fra fossile kraftverk blir redusert. Den motsatt rettede effekten er at en økende andel av
forbruksvareimporten kommer fra ett land – Kina – der store deler av industrien fortsatt er mindre
energieffektiv enn i gamle industriland, samtidig som energisystemet er slik sammensatt at utslippene av
CO2 per kWh er svært høye. I 1990 kom for eksempel 0,3 % av den norske møbelimporten, 2 % av importen
av sportsutstyr og 24 % av importen av leketøy fra Kina. I 2012 var de tilsvarende andelene kommet opp i 16
%, 44 % og 57 % (samme kilde som til tabellen over).

61
62
63

NOU 1994:11, Beredskap i dagspressen, Kap. 8, www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/NOU-ar/1994/nou-1994-11/9.html?id=333342
www.kampanje.com/medier/article172557.ece.
Mediebedriftenes landsforening, Opplagstall på http://www.mediebedriftene.no/Tall--Fakta1/Opplagstall/Avis/
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6. Ressurs- og miljøbelastninger fra norsk forbruk
I dette avsnittet skal vi se på hva norsk statistikk kan fortelle om ressurs- og miljøbelastningene fra forbruket
– og samtidig kort kommentere noe av det den ikke kan fortelle.
6.1 Ressursbelastning fra norsk forbruk
Areal
Norsk forbruk kan sies å legge beslag på areal direkte til tomter for hus, hytter og offentlige institusjoner,
samt indirekte til produksjon av mat og tekstilråvarer, til transportinfrastruktur, tomter for
næringsvirksomhet, gruvedrift, energianlegg mm. Disse arealene finnes delvis i Norge og delvis i utlandet.
Areal i Norge som er beslaglagt for eksportproduksjon eller på annet vis dekker forbruksbehov for
utlendinger faller utenfor.
Det er så vidt vites aldri gjort noe forsøk på en fullstendig beregning av det arealet som beslaglegges av
norsk forbruk. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over jordbruksareal i Norge, hvorav den helt
overveiende delen brukes til å produsere for norsk forbruk, og over tettstedsareal i Norge, hvorav det meste
kan regnes som beslaglagt av norsk forbruk, selv om det også inkluderer tomter for eksportbedrifter og en
del arealer som det kan diskuteres om vi mennesker har beslaglagt (”hundremetersskoger” o.l.). Ikke for
noen av de andre komponentene av arealbruk i Norge, og ikke for noe av det arealet i utlandet som
beslaglegges av norsk forbruk, finnes det statistikk.
I rapport nr 2/2000 fra Framtiden i våre hender ble det gjort et forsøk på å beregne det bebygde arealet i
Norge, definert som tettstedsareal + tomter i spredtbygde områder + hyttetomter + areal av
transportinfrastruktur. Dette arealet ble oppgitt til 4.105 km2 i 1998 mot 1.469 km2 i 1950. I denne perioden
var det altså en sterk vekst i bebygd areal. I det minste hva gjelder tettstedsareal, var veksten likevel raskere
før enn etter 1975.64 Siden 2000 har SSB ført statistikk over tettstedsareal i Norge. Det var i 2000 på 2.139
km2 og ved inngangen til 2012 på 2.423 km2, etter en økning på 20 km2 i 201165. Siden 2000 har
tettstedsarealet økt med 13,3 % og befolkningen i tettsteder med 16,5 % - med andre ord er det bare en
svak tendens til fortetting.
SSB publiserte i 2012 for første gang en samlet statistikk over bebygd areal i Norge – som grovt sett, men
ikke nøyaktig, dekker det samme som FIVHs beregning fra 2000. Det bebygde arealet i 2011 ble her oppgitt
til 5.297 km2. Det inkluderer areal til bygninger med tomter, både i og utenfor tettsteder;
transportinfrastruktur med tilhørende areal (for eksempel veggrøfter) og annen teknisk infrastruktur – igjen
både i og utenfor tettsteder. Kategoriene i denne statistikken kan altså veken legges til eller sammenliknes
med tettstedsarealet, siden de fleste av dem overlapper dette. Tabellen nedenfor viser hvordan det bebygde
arealet fordeler seg ifølge statistikken for 2011. Når dette skrives er tallene ikke oppdatert til 2012.

64
65

Hille, John 2000: Hundre effektive år? Rapport nr. 2/2000 fra Framtiden i våre hender, Oslo.
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett
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Tabell 13. Bebygd areal i Norge i 2011.
Type
Boligbebyggelse

Areal, km2
1.221

Fritidsbebyggelse

423

Bebyggelse for jordbruk og fiske

567

Bebyggelse for annen næringsvirksomhet og
offentlig tjenesteyting, samt uklassifisert
bebyggelse

694

Transport- og annen teknisk infrastruktur
Gønne områder, idretts- og sportsområder
SUM

2.217
174
5.297

Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 09594,
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttabl
e/hovedtabellHjem.asp&KortnavnWeb=arealdekke
Det kan selvsagt diskuteres om de grønne områdene – parker, idrettsplasser o.l. – bør regnes til det bebygde
arealet, men det endrer lite på resultatet, som er at det bebygde arealet nå utgjør noe over 5.000 km 2. Det
tilsvarer halvparten av jordbruksarealet i Norge, som ifølge SSBs nye arealstatistikk er like oppunder 11.000
km2, men ifølge SSBs Jordbruksstatistikk noe mindre, så vidt under 10.000 km2.
Mens vi ennå ikke vet hvor mye areal som totalt ble bygd ned i 2012, kan vi notere som et positivt moment
at nedbyggingen av dyrka jord dette året ser ut til å ha vært den minste som er registrert i det tidsrommet
det finnes tall for, nemlig tilbake til 1976. Den var ifølge foreløpige tall på 6.270 daa66.
Jordbruksarealet som beslaglegges av norsk forbruk ble av Hille og Germiso (2011)67 anslått til vel 17
millioner dekar, herav vel 7 millioner daa i utlandet (tabellen nedenfor). Hille ofl. (2008)68 fikk et nokså likt
resultat for fulldyrka areal beslaglagt av norsk forbruk i 2006, og fant samtidig at det arealet var nesten
uendret fra 1987. Det vil si at økende avlingsnivå per arealenhet både i Norge og i utlandet – som trekker
tallet nedover – i denne perioden var oppveid av økende befolkning i Norge og økende forbruk av
jordbruksprodukt.

66

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2013/mars-13/mindre-nedbygging-av-dyrka-jord.html?id=717865
http://www.framtiden.no/view-document/548-arealkrevende-nordmenn.html
68
Hille, J., Strøm, H.N., Aall, C. og Sataøen, H.L. 2008: Miljøbelastningen fra norsk forbruk og norsk produksjon 1987-2007. Vestlandsforsking, Sogndal,
www.vestforsk.no/www/show.do?page=12&articleid=2201
67
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Tabell 14. Oppsummering av det dyrka arealet bak det norske forbruket i 2006. 1000 daa.
I Norge,
inkludert
annet areal

I utlandet

I alt, bare
fulldyrka

I alt, med
annet areal
i Norge

753

753

3 644

4 397

4 397

7 393

8 993

2 020

9 413

11 013

131

155

112

243

267

0

0

26

26

26

48

63

1 261

1 309

1 324

8 325

9 964

7 063

15 388

17 027

I Norge,
fulldyrka
Vegetabilsk mat og drikke i alt
Animalske matvarer
Fôr til hester og kjæledyr
Tobakk
Naturfibre i alt
Sum

Tabellen viser at nesten to tredjedeler av jordbruksarealet vi krever brukes til å produsere animalske
matvarer, og bare litt over en fjerdepart til å produsere vegetabilske mat- og drikkevarer. Det siste
inkluderer ellers 564.000 daa som brukes til å produsere kaffe og te, altså varer med neglisjerbart
næringsinnhold. Andre vegetabilske mat- og drikkevarer sto bare for 23 % av jordbruksarealet norsk forbruk
krever, skjønt de står for nærmere 70 % av kaloriene vi inntar. Da snakker vi om summen av areal i Norge og
utlandet.
Tallene innebærer at hver av oss i Norge i 2006 gjorde krav på ca. 3,3 mål fylldyrka areal. Det var halvannen
gang mer enn det som var tilgjengelig for hver verdensborger (ca. 2,2 mål). Tilgangen på dyrka areal per
verdensborger faller årvisst, ettersom befolkningen øker mens det dyrka arealet nå vokser svært lite fra år til
år.
Det norske jordbruksarealet, som nesten i sin helhet brukes til å produsere for norsk forbruk, har ellers vist
en synkende tendens siden 2002. De siste ti åra er det redusert med 433.000 daa eller 4,2 %, og det fulldyrka
arealet med hele 6,6 %. Fra 2011 til 2012 var reduksjonen på hhv. 0,7 % og 0,8 %69. Tempoet er økende
snarere enn avtakende. Det er altså ikke nedbygging som er hovedårsak til utviklinga. Snarere er den at de
stadig færre bøndene i mindre sentrale strøk, som hver får stadig større arealer å rekke over, finner det
umulig og/eller ulønnsomt å holde de minste, fjerneste eller på annet vis mest tungdrevne jordstykkene i
hevd.
Samtidig er det nokså sannsynlig at arealet som kreves i utlandet for å dekke norsk matvareforbruk nå er
økende, ved at importmengdene av matvarer og fôr stiger fortere enn avlingsnivået per daa i utlandet.
Tabell 16 viser utviklinga i importen av matvarer, drikkevarer og fôr siden 2006. For fire av de fem
varegruppene som veier tyngst viser importen en klar økning fra 2006-2012, nemlig korn og kornvarer,
grønnsaker og frukt, dyrefôr unntatt korn og ”forskjellige matvarer». Den siste kategorien består for en stor
del av foredlede matvarer med blandinger av forskjellige ingredienser.
Avlingsnivåene per daa som ble lagt til grunn for å regne ut hvor mye jord norsk forbruk la beslag på i
utlandet i 2006 (tabell 14) var globale gjennomsnitt for perioden 2004-2006 ifølge statistikken til FNs
organisasjon for mat og landbruk, FAO. Fordi avlingene kan svinge fra år til år grunnet værforhold, bør en
minst bruke treårige gjennomsnitt ved slike beregninger.. Tallene viser at de globale avlingene per daa av
korn økte med 9 % mellom 2004-2006 og 2010-2012, og av oljevekster med 13 %. For frukt og grønnsaker

69

https://www.ssb.no/a/kortnavn/jordbruksareal/tab-2012-11-26-01.html
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var 2012-tall ennå ikke tilgjengelige da dette ble skrevet, men fra 2004-2006 til 2009-2011 økte de globale
avlingene per daa av både frukt grønnsaker med mellom 8-9%70. Til sammen utgjør disse varegruppene også
en betydelig del av ingrediensene i «forskjellige matvarer». Om de globale avlingene av de viktigste
jordbruksvarene økte omkring eller litt over 10 % på seks år, er det likevel langt fra nok til å hindre at veksten
i norsk import fra 2006-2012 medførte at vi la beslag på et større dyrka areal i utlandet.
Tabell 15. Import av matvarer, drikkevarer og fôr, 2006-2012. Tusen tonn
2006
Animalske matvarer (kjøtt,
meierivarer og egg)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28

39

37

28

29

42

52

Korn og kornvarer

564

733

785

583

770

786

954

Grønnsaker og frukt

635

717

762

681

758

782

776

Sukker, sukkervarer og honning

241

238

226

226

226

212

223

79

83

82

79

83

85

82

”Forskjellige matvarer”

125

174

194

238

371

398

460

Drikkevarer

168

166

173

171

182

205

219

Dyrefôr, unntatt umalt korn

562

630

644

712

611

721

783

Oljefrø og oljeholdige frukter

463

488

478

456

439

458

428

Kaffe, te, kakao, krydderier

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken, tabell 03064
Energi
Den direkte stasjonære energibruken til norske husholdninger ble omtalt i avsnitt 6.4., der vi viste at den
med unntak for væravhengige svingninger har vært nokså stabil siden 1994, på et nivå omkring 160-165 PJ
per år. Den var 163 PJ i 2011, det siste året vi har tall for. Den direkte mobile energibruken i husholdninger –
altså forbruket av bensin og diesel til private biler – har vært nesten uendret siden 1990, på litt over 60 PJ
per år71. Mer bilkjøring har omtrent veid opp for at bilene har blitt mer miljøeffektive. Den samlede direkte
energibruken til husholdningene i 2011 var 228 PJ72. Det er sannsynlig at den økte i 2012, gitt at ikke bare
den stasjonære energibruken, men også kjørelengden for personbiler økte – det siste trolig nok til å veie opp
for det meste av energieffektiviseringen i bilparken i 2012.
Det har skjedd en viss endring i sammensetning av den stasjonære energibruken i denne perioden. Bruken
av fyringsolje og –parafin, som allerede fra mindten av 1970-tallet tok yil å falle sterkt, sto ennå i 1990 for 12
% av husholdningenes stasjonære energibruk, men var i 2011 kommet ned i 3 %73. Ved har økt sin del fra vel
13 % til 16 % og fjernvarme fra godt under 1 % til nærnere 2 %. Den dominerende energibæreren i hele
perioden har likevel vært elektrisitet. Når det gjelder husholdningenes direkte forbruk til transport, altså til
egne biler og motorsykler, stod oljeprodukt i 1990 for så godt som 100 % av energibruken og er fortsatt
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FAOSTAT database, Crops, http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor . Klikk på «yield» og på «World+» for å få fram
verdensgjennomsnittlige avlinger i hg/ha (=kg/100 daa).
71
http://www.ssb.no/energiregn/arkiv/tab-2011-12-12-19.html
72
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp
73
Forbruk fra 1990-2010, se http://www.ssb.no/a/kortnavn/energiregn/tab-2011-12-12-19.html . Forbruk av ved her svarte til 20 PJ i 1990 og av
fyringsoljer og parafin til 16 PJ samme år, mens fjernvarme utgjorde 1 PPJ. Forbruk i 2011, se Statistikkbanken, tabell 09380.
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fullstendig dominerende. Unntakene gjelder fremst biodiesel som blandes inn i vanlig diesel og strøm til
eletriske bilr. Gitt at el-bilparken ved utgangen av 2012 bare utgjorde 4 promille av personbilparken, og elbilene nok kjøres færre km per år enn biler med forbrenningsmotor og bruker mindre energi per km, var
deres betydning for energibruken ennå minimal.
Den direkte energibruken i offentlig tjenesteyting i 2008 (det siste året det er publisert tall for) var på 40 PJ,
mot 37 PJ i 2000. I 1992 var den på 46 PJ.74 Reduksjonen på 1990-tallet skyldes i hovedsak redusert aktivitet i
Forsvaret. Tallet har ellers svingt noe opp og ned fra år til år.
I sum har private og offentlige forbrukere til sammen brukt en ganske stabil mengde på ca. 270 PJ eller 75
TWh energi årlig gjennom det meste av 1990- og 2000-tallet. Dette er likevel bare en del av bildet. Det første
som mangler er den indirekte energibruken, altså det som går med i Norge og i utlandet til å produsere alle
de varene og tjenestene (utenom energivarer) som vi forbruker. I Norsk forbruk i miljøperspektiv 2012 ble
det referert tre studier med referanseår mellom 1998-2006 som kunne indikere at den indirekte
energibruken lå mellom 1,3 og 1,5 ganger den direkte, samt én studie med referanseår 2001 som egentlig
gjaldt klimagassutslipp og ikke ga tall for energibruken, men kunne indikere at den indirekte energibruken
måtte være enda større. Én av studiene omfattet også historiske beregninger tilbake til 1987, og fant at den
indirekte energibruken var klart økende, særlig som følge av flere flyreiser, mer langtransporterte varer og et
generelt økende vareforbruk. Disse faktorene slo altså sterkere ut enn den energieffektiviseringen som
hadde skjedd i produksjonen. Vi er ikke kjent med at det har kommet nye analyser av vår indirekte
energibruk i 2012-2013.
Den primære energibruken som forbruket utløser – inkludert energi som brukes eller går tapt i kraftverk,
raffinerier, rør, ledninger og kabler før den kommer fram til forbrukerne eller produsentene av varer og
tjenester – er selvsagt større enn sluttforbruket. Tapene påvirkes også av trender som kan være motsatt
rettet: energisystemene blir gradvis mer effektive i de fleste land, men vareproduksjonen flytter også på seg,
delvis i retning av land der energisystemene er mindre effektive. Jfr. kapitel 6.6.
Materialer
Vi har langt dårligere grunnlag for å si noe om hvilket forbruk av materialressurser folk i Norge utløser, og
hvordan det utvikler seg over tid, enn når det gjelder areal eller energi.
I kapitel 6 ble det gitt tall som viser den fysiske utviklinga i deler av det private vareforbruket – for eksempel
boliger målt i kvadratmeter (avsnitt 6.3.), personbiler i antall stykk (avsnitt 6.5.).klær og diverse andre varer
målt enten i stykk eller i tonn (avsnitt 6.2. og 6.6.). Langsiktig har vi sett en sterk økning i det aller meste,
men det forteller oss likevel ikke alt om utviklinga i det samlede forbruket av materialer som forbruket vårt
utløser.
Teknologiske endringer påvirker materialforbruket per ferdig vare, akkurat som de påvirker energibruken.
Selv om vi kjenner forbruket av en varetype i tonn, så kan det være andre materialer som inngår i dag enn
for 10 år siden, og det kan være en større eller mindre andel av materialene som er resirkulert, og dermed
en mindre eller større andel som må graves ut av naturen. Når vi har stykktall for forbruket, må vi også
spørre om vekta per stykk har økt eller minsket.
Det er en annen og viktigere grunn til at statistikk over import eller omsetning av forbruksvarer ikke forteller
oss mye om det samlede forbruket av materialressurser. Den største delen av materialene – særlig
mineralene – som utvinnes fra naturen, ender ikke opp i varer som husholdninger forbruker direkte og kan
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Statistisk sentralbyrå, Energiregnskap, http://www.ssb.no/energiregn/arkiv/tab-2011-12-12-13.html jfr. tidligere utgaver av samme tabell.
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ta og føle på, men i investeringsvarer som trengs for å muliggjøre forbruket og holde det i gang. Det kan
være veger, jernbaner og flyplasser, fabrikker og andre næringsbygg, maskiner, traktorer, lastebiler, tog, skip
og fly, kraftstasjoner og oljeplattformer, kabler og rørledninger og mye annet. Norsk forbruk utløser ikke
bare investeringer i Norge, men også i utlandet.
I prinsippet er det likevel mulig å gjøre anslag over hvilket forbruk av for eksempel stål eller sement eller
aluminium norsk forbruk utløser, på samme måte som når det gjelder energibruk eller klimagassutslipp. I
praksis er dette likevel spørsmål som forskningen – både i Norge og internasjonalt - har interessert seg
mindre for.
EUs statistikkbyrå Eurostat har likevel begynt å føre et regnskap over materialstrømmer – mengdene av alle
slags faste materialer som utvinnes i, importeres til og eksporteres fra medlemslanda samt enkelte andre
land, deriblant Norge. Disse tallene kommer med flere års forsinkelse. I Norsk forbruk i miljøperspektiv 2012
refererte vi tall som gjaldt 2007. Disse er seinere oppdatert til 2009, men bare til 2008 for Norge. Norge
figurerte i den forrige publiseringen som det av 31 land som hadde det tredje høyeste materialforbruket per
person; i den siste har vi gått forbi Finland og ligger nest høyest etter Irland, med et materialforbruk på 34,8
tonn per innbygger mot et EU-gjennomsnitt på 14,6 tonn75. Begge tallene er samtidig noe lavere enn dem for
2007 – et sannsynlig resultat av finanskrisen.
Det må samtidig påpekes at disse tallene omfatter alle slags materialer – malmer, industrimineraler,
byggematerialer som sand, grus og stein, biomasse (spesielt tømmer) og fossile brensel. Det må også
påpekes – som i fjor – at det er en del metodiske svakheter ved beregningene. Én som nevnes av Eurostat
selv gjelder måten import- og eksportstrømmer behandles på. Land som for eksempel har mye egen skog
eller egne mineralressurser vil tendere til å komme ut med høyere tall enn land som ikke har. Det de måtte
eksportere – for eksempel i form av papir eller sagtømmer eller sement – regnes ikke med i det innenlandske
forbruket, men det gjør hele råvaren til det innenlandske forbruket – i disse eksemplene hele vekten av
tømmerstokkene og av kalkstein som brytes. Et land som importerer alt sitt papir og all sin sement vil
derimot bare bli tilskrevet vekten av papir eller sement som passerer grensen, og de veier mindre enn
råvarene. Samtidig synes Norge spesifikt å ha blitt tilskrevet for høyt et forbruk av fossile brensel. Det skal
ikke være og er heller ikke slik at hele vår produksjon av olje, gass og kull blir regnet til norsk forbruk – det
meste blir jo eksportert – men tallene for fossile brensel er likevel urimelig høye, som påpekt i fjorårets
utgave. Det norske materialforbruket er nok høyt, men neppe så mye høyere enn EU-gjennomsnittet som
tallene til Eurostat viser.
6.2 Miljøbelastninger
Statistisk sentralbyrå publiserer bare statistikk over én gruppe av direkte miljøbelastninger fra norske
forbrukere, nemlig deres utslipp av ulike forurensningskomponenter til luft. I tillegg finnes statistikk over
husholdningenes avfallsproduksjon, som ikke er en miljøbelastning i helt direkte forstand, men som kan gi
opphav til større eller mindre miljøbelastninger når avfallet enten brennes eller legges på deponi, og som
dessuten gir en indikasjon på forbruket spesielt av materialer med kort omløpstid. (Når mer langlivede varer
som f.eks. våre boliger eller biler utrangeres, regnes de ikke med til husholdningsavfallet.)
Husholdningenes eller offentlig forvaltnings direkte utslipp til vann – f.eks. de malingsrestene vi slår ned i
vasken og som i neste omgang opptrer som miljøgifter i kloakkslammet eller i fjorden – er ikke kartlagt, ei
heller direkte utslipp til jord.
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-022/EN/KS-SF-12-022-EN.PDF , tabell 1.
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Ingen av de indirekte miljøbelastningene som produksjonen av varene og tjenestene vi forbruker gir opphav
til dekkes av statistikk. Det er likevel gjort noen forsøk i seinere år på å estimere de samlede
klimagassutslippene som kan knyttes til norsk forbruk.
Utslipp til luft
Tabell 16 gjengir Statistisk sentralbyrås oppgaver over utviklinga i utslipp til luft som skjer direkte fra norske
husholdninger fra 1990 til 2012, For noen utslippskomponenter er tall ennå bare tilgjengelige fram til 2011.
Tabell 16. Utslipp til luft fra husholdninger i Norge, 1990-2012
1990

2000

2010

2011

2012

CO2, 1000 tonn

5.906

4.922

5.301

5.091

4.876

Metan (CH4), tonn

8.441

8.006

8.849

7.890

7.847

179

242

166

156

150

6.141

5.256

5.751

5.537

5.336

SO2, tonn

2.313

887

505

430

430

NOx, tonn

33.242

20.842

14.075

13.449

12.749

77.482

52.588

40.524

38.831

38.027

Kullos (CO), tonn

523.723

373.422

252.603

225.836

220.473

Partikler (PM10), tonn

24.516

26.983

27.555

24.241

Bly, kg

136.757

1.428

1.839

1.843

Kadmium, kg

152

152

181

162

Kvikksølv, kg

134

61

65

60

Arsen, kg

268

272

322

291

Krom, kg

298

312

369

339

Kopper, kg

12.509

13.925

17.666

17.687

Polysykliske aromatiske
hydrokarboner (PAH, PAH-4 i
parentes), kg

67.083
(3.223)

64.362
(3.345

50.595
(2.765)

(2.455)

Dioksiner, mg

10.007

9.367

11.573

9.601

Lystgass (N2O), tonn
Klimagasser i alt, 1000 tonn
CO2-ekvivalenter

Flyktige organiske forbindelser
(NMVOC), tonn

43.918

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken, tabell 09288,, 09289, 02990 og 02991.
Vi ser at det er noe ulike tendenser i utslippene av de enkelte forurensningskomponentene. Utslippene av
CO2 falt noe mellom 1990 og 2000, først og fremst på grunn av overgang fra olje- til vedfyring og elektrisk
oppvarming. Det var også en liten nedgang i forbruket av motordrivstoff i denne perioden. Utviklinga
deretter og fram til 2010 vekslet, ettersom omfanget av oljefyring fortsatte å falle langsiktig, men med
væravhengige avbrudd (som nettopp i 2010), og utslipp fra private biler økte svakt først på 2000-tallet. Tallet
for 2011 er revidert opp i forhold til det som ble publisert i fjor, men viser likevel at utslippene falt med
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210.000 tonn fra året før. Storparten av dette skyldes fortsatt mindre oljefyring, en mindre del reduserte
utslipp fra biler76. Dersom det foreløpige tallet for 2012 blir stående, skyldes det nok igjen hovedsakelig
mindre oljefyring. Bilkjøringa økte vesentlig mer i 2012 enn i 2011, og det er tvilsomt om utslippene derfra
falt siste år.
Utslippene av metan (der vedfyring er en hovedkilde) har vært nokså stabile. Det er nettoeffekten av to
trender med motsatte virkninger - mer vedfyring på den ene sida, mer rentbrennende ovner på den andre.
Andre utslipp som i hovedsak skyldes vedfyring er partikler, der utslippene er ganske stabile, og sot (PAH)
der det derimot har lyktes å redusere utslippene noe. Partikkelutslippene påvirkes også av at flere har fått
dieselbiler.
En hovedårsak til at utslippene av NOx, NMVOC og kullos har gått ned er innføringen av katalysatorer i
personbiler. Blyutslippene ble dramatisk redusert i 1990-åra grunnet utfasingen av blybensin, og SO2utslippene er sterkt redusert dels gjennom mindre oljefyring og dels gjennom strengere krav til maksimalt
svovelinnhold i fyringsolje så vel som drivstoff.
For de fleste av miljøgiftene utenom bly, kopper og PAH er det bare små og uregelmessige endringer i
utslippene. Her skal det likevel påpekes at utslipp av miljøgifter til vann og jord, eller til luft ad veger som
statistikken ikke fanger opp, kan være betydelig større og i noen fall alvorligere enn utslippene til luft. Vi har
imidlertid ikke egne beregninger av husholdningenes utslipp til vann eller jord.
SSB gir også data for utslipp til luft fra statlig og kommunal administrasjon, forsvar, undervisning og helse- og
sosialtjenester samt kommunale tekniske tjenester, som med god tilnærming til sammen utgjør offentlig
sektor, altså den andre hovedgruppen av forbrukere ved siden av husholdningene. (Det inngår noen private
aktører i undervisning og helse- og sosialtjenester, og det er på den andre sida noe offentlig virksomhet som
faller utenfor de nevnte kategoriene, men ingen av delene har stor betydning her, med unntak for utslipp av
kvikksølv). Når dette skrives er tallene for disse sektorene ikke oppdatert til 2012, men i 2011 stod de for
klimagassutslipp som tilsvarte 40 % av dem fra husholdninger. Over to tredeler av disse utslippene igjen kom
fra avløps- og renovasjonsvirksomhet, mest i form av metan fra kommunale deponier. Metanutslippene er
langsomt synkende etter forbud mot deponering av organisk avfall, men på 2000-tallet er dette mer enn
oppveid av økende utslipp av HFK-gasser fra renovasjonssektoren, som må skyldes utrangert kjøleutstyr. De i
hovedsak offentlige sektorenes utslipp av SO2 var vel halvparten, men av NOx bare en femtedel av
husholdningenes. Deres utslipp av miljøgifter svarte bare til én eller få prosent av husholdningenes unntatt
når det gjaldt krom (24 %) der renovasjonsvirksomhet og Forsvaret var de viktigste kildene, og kvikksølv (22
%). Når det gjelder kvikksølv sto imidlertid sektoren ”tjenesteytende næringer ellers” for større utslipp enn
husholdningene (78 tonn). Denne består for en stor del av privat virksomhet, men det er nok offentlige
tjenester, nemlig drift av krematorier, som forklarer mye av dette utslaget,
Noe annet og mye viktigere er at forbrukeres direkte utslipp kan utgjøre en svært liten del av utslippene som
skjer for å muliggjøre deres forbruk. Produksjonen av varene og tjenestene fører til større utslipp av de fleste
forurensningskomponentene. Dette er mest studert når det gjelder klimagassutslipp, blant annet av
Hertwich og Peters (2009) og Peters og Solli (2010), hvis resultater ble omtalt i Norsk forbruk i
miljøperspektiv 2012. Begge studiene fant at det norske forbruket utløste utslipp på ca. 70 millioner tonn
CO2-ekvivalenter, med referanseår henholdsvis 2001 og 2004. Det tilsvarer nær 15 tonn per (daværende)
innbygger. Til sammenlikning var de direkte utslippene fra husholdninger og offentlig forbruk i 2012 på 7,5
millioner tonn eller 1,5 tonn per innbygger. Vi er ikke kjent med at det er publisert nye analyser av det
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Utslippene frå oppvarming i husholdninger falt med 145.000 tonn fra 2010 til 2012 (SSB, Statistikkbanken, tabell 08940).
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norske forbrukets avtrykk på klimaet siden 2010, men grovt sett kan vi si at det likner på isfjellet: bare en
tiendedel er synlig over den statistiske overflaten
Avfallsmengder
Avfallsmengdene gjenspeiler delvis vårt forbruk av materialer, selv om noen varer, for eksempel bygninger,
først blir til avfall med lang forsinkelse. Husholdningsavfallet består derimot overveiende av varer og rester
fra varer med kort til mellomlang levetid – der matvarer, emballasje til mat- og drikkevarer samt trykksaker
(spesielt aviser) veier aller tyngst.
Mengden avfall som kommunene tok imot fra husholdningene satte fra 1992 til 2008 ny rekord hvert eneste
år, med forbehold om at det ikke finnes statistikk for 1993 eller 1994. I 2009 falt mengden for første gang,
men økte igjen i 2010 og 2011. Veksten i avfallsmengdene har vært tilnærmet lik veksten i privat forbruk
siden 1992.
Siste år falt avfallsmengden likevel marginalt, fra 2.183.000 tonn i 2011 til 2.172.000 tonn i 2012. Hver av oss
kastet 430 kg avfall i 2012, 8 kg mindre enn året før – men likevel nesten 200 kg mer enn i 1992.
Statistikken vedrørende behandling av avfallet er lagt om av SSB i 2010. Tidligere oppgaver over mengden
som ble utsortert til materialgjenvinning viste at denne økte jevnt, men bare omtrent i takt med økningen i
samlet avfallsmengde, slik at mengden avfall som gikk til forbrenning eller deponi i hele perioden 1992-2009
holdt seg nesten konstant på litt over eller under 900.000 tonn per år. Nye oppgaver for åra fra 2004 og
framover viser at en noe mindre andel av avfallet gikk til gjenvinning. Dessuten har denne andelen falt siden
2008. I 2012 var den uendret. Det er nå en svært liten andel av avfallet – vel 2 % i 2011 – som blir deponert,
men det er forbrenning og ikke gjenvinning som i hovedsak har overtatt.
Figur 9. Mengde avfall samlet inn fra husholdningene i Norge, 1992-2012.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, statistikk over kommunalt avfall, http://www.ssb.no/natur-ogmiljo/statistikker/avfkomm
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7. Forhold som kan påvirke forbruksmønsteret
I dette siste kapitlet vil vi se nærmere på ett forhold som kanskje kan bidra til å forklare noe av utviklinga vi
har sett i forbruksmønsteret – nemlig prisutviklinga på ulike varer og tjenester – og dernest på noen områder
der politiske og økonomiske grep kan tenkes enten å ha påvirket forbruket, eller å ville gjøre det i
kommende år. Det inkluderer avgifts- og skattepolitikken, rentepolitikken og sektorpolitikken på områder
der forbrukets miljøpåvirkning er særlig stor – samferdsels-, energi- og landbruks- og matpolitikken. Helt til
slutt vil vi se kort på signaler om forbruket i noen overordnede politiske dokument som omhandler den
økonomiske utviklinga framover.
7.1 Prisutviklinga
Prisene er blant de tingene som påvirker vårt forbruksmønster mest. Fra et økologisk synspunkt er det derfor
ønskelig at de tingene som krever mye ressurser og fører til store miljøbelastninger blir dyrere, og at de som
belaster miljøet lite, blir forholdsvis billigere. Å endre prisrelasjonene – gjennom ”grønne” avgifter – er et av
de viktigste politiske grepene som kan gjøres for å påvirke forbruksmønsteret i positiv retning.
Når vi ser bort fra mat- og drikkevarer, energi og transport, har én tendens gjort seg nesten systematisk
gjeldende helt fra 1970-tallet til i dag. Det er at varer reelt sett blir stadig billigere, mens tjenester blir stadig
dyrere. Det har vært bare to vedvarende unntak fra dette mønsteret: blant varene har trykksaker blitt jevnt
dyrere, og blant tjenestene blir teletjenester stadig billigere. Fra 2006 ble også ”sosiale omsorgstjenester” –
som i hovedsak vil si barnehagetjenester – vesentlig billigere som følge av politiske vedtak, men realprisene
på disse har gått svakt opp i 2011 og 2012.
Tabell 14 viser utviklinga i realprisene på ulike varer og tjenester fra 1990 t.o.m. 2012. Med realprisene
menes prisene korrigert for økningen i konsumprisindeksen. Denne økningen var på 0,8 % fra 2011 til 2012.
Det vil si at goder som økte mer enn 1,2 % i nominell pris også økte i realpris, mens de som økte mindre enn
0,8 % nominelt, falt i realpris.
Matvarer
Realprisene på matvarer var i gjennomsnitt uendret fra 2011 til 2012. Siden 1990 har matvareprisene falt
med 11 %, hvilket vil si at prisene før moms har endret seg ganske lite. Momssatsen på mat var på 25 % i
1990 og er etter flere justeringer på 15 % i dag.
Derimot har det vært større utslag for noen enkeltgrupper av matvarer. Det langt sterkeste utslaget er for
kjøtt, der realprisene har falt med hele 37 % siden 1990. De falt også i 2012, selv om utslaget dette året var
marginalt. Det at kjøtt blir billigere i forhold til andre matvarer er uheldig fra miljøsynspunkt. Alle de andre
matvaregruppene som er vist har blitt dyrere relativt til matvarer under ett – dvs. at realprisene har falt med
mindre enn 11 % - men utslagene er moderate unntatt for meierivarer og egg. Det var ikke store utslag for
noen av dem i 2012.
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Tabell 17. Realprisvekst på ulike vare- og tjenesteslag, 1990-2012. Prosent
Vare/tjenesteslag

1990-1998

1998-2011

1990-2012

2011-2012

Matvarer totalt

- 3,3

- 7,8

0,0

- 11

Kornvarer

- 4,3

- 1,4

+ 1,2

-5

Frukt og grønnsaker

+ 5,6

:

:

:

Poteter og –produkt

+18,3

:

:

;

Frukt

:

- 15,2

+ 0,9

ca. - 9

Grønnsaker og poteter

:

- 7,1

- 1,8

ca. - 3

Kjøtt og kjøttvarer

- 21,0

- 20,2

- 0,1

- 37

Fisk og fiskevarer

- 10,2

+ 7,6

+ 0,9

-2

+ 8,8

+ 5,6

+ 0,2

+ 15

- 5,8

+ 72,6

- 18,1

+ 33

- 2,3

+ 73,4

- 19,6

+ 36

+ 8,5

+ 7,7

+ 1,7

+ 19

- 0,8

- 13,1

- 1,2

- 15

+ 15,4

+ 32,6

+ 3,0

+ 58

+ 4,6

+ 18,9

- 0,5

+ 24

Ca. + 7,6

+ 32,0

+ 6,1

ca. + 51

+ 17,3

- 7,5

+ 3,9

+ 13

Klær og sko

- 13,5

- 57,1

- 2,0

- 64

Fritidsvarer, unntatt lesestoff

- 14,3

- 34,3

- 3,4

- 46

Aviser, bøker, blad
(fra 1995 inkl. skrivemateriell)

+ 22,1

+ 25,8

+ 3,2

+ 59

Møbler, husholdningsartikler

- 11,2

- 18,8

- 0,7

- 28

- 9,2

+ 4,8

+ 4,0

-1

Helsetjenester

+ 28,6

+ 43,5

+ 2,9

+ 90

Utdanning

+ 12,7

+ 29,5

+ 4,6

+ 53

+ 5,6

+ 21,2

+ 3,2

+ 32

+ 11,2

- 3,6

- 4,9

+2

Sosiale omsorgstjenester
(NB Barnehager 1990-95)

ca. + 9,0

- 24,4

+ 1,2

- 17

Kultur- og fritidstjenester

+ 15,2

+ 38,8

+ 1,4

+ 62

Hår- og skjønnhetspleie

+ 15,5

+ 22,0

+ 2,8

+ 45

Post- og teletjenester

- 51,0

- 45,6

- 6,6

- 75

Mjølk, ost, egg
Energi totalt
Elektrisk strøm
Transport totalt
Kjøp av egne transportmiddel
Drift og vedlikehold av egne transportmiddel
Offentlig transport med tog, trikk, T-bane
Offentlig transport med buss og drosje
Offentlig transport med fly
Andre varer

Andre personlige varer
Andre tjenester

Restaurant- og kafétjenester
Hotelltjenester

61

Norsk forbruk og miljøet

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Konsumprisindeksen. For perioden 1998-2012, der vare- og tjenestegruppene
har vært de samme, er tallene fra Statistikkbanken, tabell 03014. Tall for 1990-1998, der grupperingen var
noe annerledes, særlig før 1995, er de samme som vist i tidligere utgaver av Norsk forbruk i miljøperspektiv
og hentet fra Statistisk Månedshefte eller for noen av gruppene (de enkelte typene offentlig transport, samt
for restaurant- og kafétjenester, hotelltjenester, barnehagetjenester og hår- og skjønnhetspleie) fra tabellen
”Indekstall for enkelte varer og varegrupper” som ble publisert månedlig på www.ssb.no fram til 1999. Hver
av kategoriene "tog, trikk og T-bane" og "buss og drosje" omfatter to atskilte kategorier i den eldre
statistikken, som her er vektet etter skjønn. Kategorien ”Møbler og husholdningsartikler” dekket fram til
1995 også ”leid hjelp til hjemmet inkl. barnehager”. Denne underkategorien er skilt ut fra «møbler og
husholdningsartikler» i tabellen ovenfor, og i stedet knyttet til Sosiale omsorgstjenester. Kategorien
”transport” for 1990-95 inkluderer alle vare- og tjenestegrupper som da inngikk i SSBs kategori ”reiser og
transport” unntatt post- og teletjenester. Kategorien "Fritidsvarer" inkluderer f.o.m. 1995 de tre kategoriene
"Audiovisuelt utstyr", "Andre varer, kultur og fritid" og "Annet utstyr, fritid og hage" i SSBs nye inndeling.
Prisendringene på disse er veidd sammen med de vektene som gjaldt ved inngangen til året. Kategorien
"Andre personlige varer" er for 1990-95 den tidligere kategorien "Andre varer". Fordi det kan forekomme
små avvik mellom de vare- eller tjenestegruppene som dekkes før og etter 1995 eller før og etter 1998, må en
del av tallene i siste spalte betraktes som omtrentlige, hvilket er markert ved at desimalene her er sløyfet.
Energi og transport
Realprisen på elektrisitet, som dominerer norske husholdningers energibruk, har økt på 2000-tallet, men
med til dels store svingninger fra år til år. Etter en markert topp i det kalde året 2010 har den falt betydelig
tilbake både i 2011 og 2012. Realprisen på fyringsolje økte derimot med 3,4 % i 2012, etter å ha økt markert
året før hovedsakelig som følge av at avgiften på mineralolje ble økt. Kombinasjonen av billigere strøm og
dyrere fyringsolje er egnet til å påskynde utfasingen av sistnevnte, men det at strømmen – som dominerer
husholdningenes energibruk – blir billigere, svekker samtidig incentivet til å gjennomføre enøk-tiltak.
Realprisen på autodiesel var uendret fra 2011 til 2012, mens den på 95 oktan bensin med 5,0 %, noe som
bidro til at ”drift og vedlikehold av egne transportmiddel” ble reelt dyrere også dette året. Også realprisene
på reservedeler og på vedlikehold og reparasjoner økte noe. Samtidig fortsatte trenden til at realprisene på
biler som sådanne faller. Det siste kan ha vel så stor betydning for miljøkonsekvensene som det første. Som
vi så i avsnitt 6.5 har bilparken økt meget sterkt de siste åra, og trass i økte priser på drivstoff og vedlikehold
og økte utgifter til bompenger, har bilkjøringa økt nesten like sterkt. Dessuten er det ressurskrevende og
miljøbelastende å produsere bilene.
Prisene på skinnegående kollektivtransport har over hele perioden 1990-2012 økt mindre enn på drift og
vedlikehold av egne transportmiddel, men det er svært sjelden at de har økt mindre enn inflasjonen, som de
likevel gjorde i 2012. Prisene på kollektivtransport på veg har derimot økt nesten like sterkt som dem for å
kjøre bil, og betydelig mer enn kostnadene ved å eie og bruke bil sett under ett. De økte igjen markert i
2012. Den reisemåten som har økt minst i pris siden 1990 er fly. Realprisen på flyreiser slik den måles i
konsumprisindeksen økte i 2012, men det følger på synkende priser i alle de tre foregående åra.
Konsumprisindeksen fanger neppe fullt ut opp utviklinga i prisene på internasjonale flyreiser, som langsiktig
har vært fallende. Ifølge Transportøkonomisk institutts rapport om Reisevaner på fly 2011 ble fritidsreiser til
Nord-Amerika nominelt ca. 7 % dyrere mellom 2003-2011, reiser innen Europa og til Asia ca. 7 % billigere og
reiser til Afrika ca. 25 % billigere77. Reelt vil det si at de ble hhv. 7 %, 20 % og 35 % billigere i dette
tidsrommet.

77

Denstadli, Jon Martin og Arne Rideng 2012: Reisevaner på fly 2011, TØI, Oslo
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2012/1209-2012/1209-hele%20rapporten%20nett.pdf (figur 4.10b).
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Andre varer og tjenester
Bortsett fra de innledningsvis nevnte unntakene som trykksaker og barnehagetjenester ser vi at alle
kategoriene av «andre varer» har blitt reelt billigere, mens alle kategorier av «andre tjenester» har blitt reelt
dyrere. Nærmest ved å bryte mønsteret er på den ene sida den nokså blandede kategorien «andre
personlige varer», som inkluderer alt fra smykker til toalettartikler, og der realprisene har økt merkbart de
tre siste åra, og på den andre sida hotelltjenester, der realprisene tvert imot har falt i flere av de siste åra.
Møbler og husholdningsartikler, fritidsvarer og ifølge prisindeksen særlig klær og sko har alle blitt klart
billigere reelt sett siden 1990. Alle disse ble reelt billigere også i 2012, mens det regelmessige unntaket blant
varene – lesestoff – nok en gang ble dyrere. Når det gjelder klær og sko kan det likevel være at utviklinga er
noe overdrevet. Dette er én av flere mulige forklaringer, eller delforklaringer, på den overraskende spriken
mellom de to kurvene i figur 4 (kapitel 5.5). Om prisindeksen viser for stort et fall i prisene på klær og sko, vil
nemlig Nasjonalregnskapet vise for sterk en volumvekst.
Blant tjenester ble alle gruppene reelt dyrere i 2012, unntatt det regelmessige unntaket post- og
teletjenester og altså hotelltjenester. Hotelltjenester er betydelig mer internasjonalt konkurranseutsatt enn
andre tjenester og bedriftene har derfor et større press på seg til å trosse utviklinga i det generelle norske
prisnivået.
Forklaringa på den økologisk ugunstige hovedtrenden – at varer blir billigere og tjenester dyrere – er todelt.
Generelt er det mye vanskeligere for tjenesteprodusenter enn for vareprodusenter å rasjonalisere
produksjonen og dermed kutte lønnskostnadene per produsert enhet. Det er samtidig vanskeligere å ”sette
bort” produksjonen av de fleste tjenester til lavkostland. Teletjenester er et unntak særlig på det første
punktet (de har gjennomgått en rivende teknisk utvikling) og delvis på det andre – en del oppgaver i denne
bransjen kan faktisk settes bort til lavkostland. Produksjon av trykksaker er et unntak blant varene dels fordi
at selv om trykkeprosessene kan rasjonaliseres, så består en stor del av kostnadene i skrive- og
redigeringsarbeid, som i liten grad kan det. Det er samtidig umulig å sette bort skriving av norskspråklige
trykksaker til land der folk ikke kan norsk, å sette bort avisreportasjer om norske saker til journalister i India
(selv om de skulle kunne norsk) eller engang å trykke avisene i India, ettersom transporten derfra tar for lang
tid.
7.2 Avgiftspolitikken
Politiske myndigheters fremste mulighet til å påvirke forholdet mellom prisene på ulike varer og tjenester,
og dermed i neste omgang forbruksmønsteret, ligger i avgiftspolitikken. Det gjelder dels merverdiavgifta,
som til tross for at den i utgangspunktet er generell praktiseres slik at fritak eller reduserte satser gjelder for
noen varer og tjenester; og dels særavgifter, som pålegges bestemte varer og tjenester, i noen tilfeller med
en eksplisitt miljømessig begrunnelse. Det siste gjelder i dag avgifter på utslipp av CO2, NOx, PFK- og HFKgasser, på svovelinnhold i oljeprodukter, på bruk av to miljøfarlige kjemikalier, på drikkevareemballasje og
på deponering av avfall. I tillegg finnes noen avgifter som opprinnelig ble innført av fiskale grunner – altså
ganske enkelt for å skaffe inntekter til statskassa – men som også har vesentlig miljøpolitisk betydning og i
dag ofte blir begrunnet ut fra det siste. Det gjelder avgiftene på biler og andre kjøretøy, på bensin, på
mineralolje og på strøm.
Statsbudsjettet for 2012 (vedtatt i 201178) var det som fikk innvirkning på prisutviklinga i 2012. Med dette ble
momsen på matvarer økt med ett prosentpoeng, men da andre avgifter i matvaresektoren var fjernet
gjennom Jordbruksavtalen i 2011 var nettoeffekten på matvareprisene forventet å bli nøytral. Som vi har
sett var da også realprisene på matvarer under ett uendret fra 2011 til 2012.
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Ellers medførte budsjettet for 2012 noen justeringer i engangsavgiftene på biler. Innslagspunktene for den
progressive avgiften på CO2-utslipp ble alle redusert med 5 g/km, og fradraget per gram lavere utslipp for
biler med utslipp under 110 g/km ble økt, begge delene for å styrke incentivet til å kjøpe biler med lave
utslipp. Avgiftskomponenten knyttet til motoreffekt ble samtidig redusert, for å motvirke skatteunndragelse
ved at folk «trimmer» biler til høyere effekt enn de hadde ved registrering. Etter Finansdepartementets
beregninger skulle disse endringene verken gjøre nye biler dyrere eller billigere i gjennomsnitt.
Engangsavgiftene på varebiler ble ellers justert svakt opp, og vrakpanten på biler ble økt fra 1.500 til 2.000
kroner.
En siste endring i budsjettet for 2012 var at CO2-avgiften på drivstoff til innenriks luftfart ble redusert med 39
% eller 27 øre per liter. Dette skulle kompensere for at luftfarten fra 1.1.2012 ble innlemmet i EUs
kvotesystem. Til dette kan det sies at effekten av EUs kvotesystem blir stadig mindre. Prisen på CO2-kvoter
falt også i 2012 og var ved utgangen av året kommet ned i vel 30 kroner per tonn CO2. Om en innenlands
flyreise på 400 km medfører utslipp på 100 g CO2/km per passasjerkilometer, som er mindre enn
gjennomsnittet, blir det 40 kg CO2 og et forbruk på 16 liter parafin totalt for reisen. Avgiftsreduksjonen i
2012 tilsvarer da en lettelse på kr. 4,30 per reise, hvilket betyr at hele avgiften har neglisjerbar betydning for
tilbøyeligheten til å reise med fly. Men de «kompenserende» CO2-kvotene koster under samme
forutsetninger og ved en kvotepris på kr 30/tonn bare kr. 1,20 for den samme reisen. Om prisene på flyreiser
økte fra 2011 til 2012 er det på tross av og ikke på grunn av disse endringene.
Bortsett fra det nevnte ble de miljørelaterte avgiftene med få unntak inflasjonsjustert fra 2011 til 2012.
Ettersom justeringen skjedde ut fra en forventet inflasjon på 1,6 % mens den faktiske inflasjonen bare ble
0,8 %, betyr det at avgiftene i virkeligheten ble marginalt skjerpet.
Med statsbudsjettet for 201379 ble det igjen gjort enkelte endringer i systemet for engangsavgift på
personbiler: komponenten knyttet til moreffekt ble igjen redusert, men komponenten knyttet til NOx-utslipp
derimot økt. Avgiftsfradragene for biler med CO2-utslipp under 110 g/km og under 50 g/km ble igjen økt
samtidig som innslagspunktene for økt avgift for biler med høye utslipp ble redusert med nye 5 g CO2/km.
Som året før var nettoeffekten på prisen per gjennomsnittlig kjøpt bil forventet å bli liten. Vrakpanten ble
igjen økt, både i det regulære budsjettet og ved budsjettrevisjonen våren 2013, De øvrige miljørelaterte
avgiftene som treffer forbrukerne direkte ble bare inflasjonsjustert.
7.3 Skattepolitikken
Statsbudsjettet for 2012 medførte svært få endringer i personskattesystemet, ut over at noen innslagspunkt
og fradragssatser ble regulert i samsvar med den forventede reallønnsveksten på 4 % mens andre ble
videreført på samme nominelle nivå. Den ene endringen som er verdt å kommentere er at innslagspunktet
for formuesskatt ble hevet mer, nemlig med 16 %. Å redusere formuesskatten betyr å stimulere til sparing –
det vil si til å utsette forbruk – men effekten kan neppe kalles stor. De som har kr. 870.000 eller mer i netto
formue, fikk med dette grepet redusert skatten med kr. 1.320 per år.
Statsbudsjettet for 2012 medførte flere mindre endringer i personskattesystemet, men i hovedsak uten noe
klart fortegn fra miljøsynspunkt. Unntaket var det ble mulig å kreve høyeste fradragssats (kr. 1,50 per km)
for arbeidsreiser inntil 50.000 km per år, mot før 35.000 km. Det var til gunst for dem som pendler mer enn
ca. 76 km daglig til jobb, hver veg. Fra miljøsynspunkt er det ingen fordel at folk bosetter seg så langt fra
arbeidsstedet, eller finner jobb så langt fra bostedet.
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Personskattesystemet kan i prinsippet få virkninger for forbruket (inkludert boliginvesteringene) på flere
måter. For det første og mest opplagte vil generelt høyere skattesatser redusere det private forbruket (med
mindre hele provenyet deles ut igjen som overføringer til personer), og muliggjøre større offentlig forbruk.
For det andre kan skattetyper og skatteregler ha særlige virkninger for visse deler av forbruket; eksempelvis
kan fradragsreglene for arbeidsreiser ha betydning for valg av transportmiddel til og fra jobb, og både
rentefradrag og verdsetting av boliger ved formuesbeskatningen kan ha betydning for valget mellom å sette
penger i en stor bolig eller i banken. For det tredje har ulike grupper i samfunnet – ikke bare fattige og rike,
men også for eksempel yngre og eldre, familier med og uten barn, bønder og funksjonærer osv., ulike
forbruksmønstre. Noen grupper utløser større miljøbelastninger for hver krone av inntekta de har igjen etter
skatt enn andre. Ved å skjerpe beskatningen av grupper som har et mer miljøvennlig forbruksmønster og gi
lettelser til grupper med et mindre miljøvennlig forbruksmønster vil en øke summen av miljøbelastningene og omvendt.
7.4 Rentepolitikken
I likhet med formuesskatten – og potensielt i betydelig høyere grad enn den – påvirker rentesatsene folks
valg mellom å forbruke nå eller å spare. Jo høyere innskuddsrente i banken, desto mer attraktivt er det å
spare, og jo høyere utlånsrente, desto mindre attraktivt å sette seg i gjeld for å kunne forbruke mer nå. Det
kan diskuteres om vi i dag har noen rentepolitikk i Norge, ettersom Storting og regjering ikke lenger prøver å
påvirke rentesatsene direkte, men bare gjennom et overordnet inflasjonsmål som styringssignal til Norges
Bank og ellers i den grad de tar hensyn til at mer eller mindre stramme budsjetter vil kunne påvirke
sentralbankens rentesetting.
Om vi likevel tar Norges Banks dagslånsrente som uttrykk for en rentepolitikk, så står vi overfor et paradoks.
Dagslånsrenten avgjør langt på veg bankenes rentesetting overfor forbrukerne, selv om de enkelte bankene
alltid vil ha flere rentesatser både på innskudd og utlån, der innskuddsrentene kan være lavere eller litt
høyere enn Norges Banks rente men utlånsrentene alltid ligger høyere, siden det er differansen bankene i
hovedsak lever av. Dagslånsrenten var gjennom det meste av 2012 på 2,5 %, som var det laveste på 30 år om
vi ser bort fra noen måneder under finanskrisen i 200980. Som figur 2 viste, var likevel spareraten svært høy i
2012. I 2006 var spareraten negativ – vi brukte m.a.o. mer enn vi tjente - til tross for at dagslånsrenten da lå
på mellom 4,25 og 5,5 %.
Rentene må likevel sammenholdes med inflasjonen. Om en setter penger i banken til 2,5 % rente og det er
null inflasjon, har en tjent 2,5 % av summen etter et år. Er inflasjonen på 5 % har en tvert imot tapt omtrent
like mye, ettersom pengene er mindre verd, selv med tillegg av renter. Det hjelper likevel lite til å forklare
utviklinga i den norske spareraten de siste åra. Inflasjonen har imidlertid lenge vært nokså lav; den var på 2,2
% gjennom året 2006 og 1,4 % gjennom året 201281, hvilket vil si at også realrenten var lavere i det siste året.
Økningen i spareraten i denne perioden har skjedd på tross av snarere enn på grunn av utviklinga i
rentenivået.
7.5 Andre politiske initiativ som berører viktige sider ved forbruket
Ut over vedtak som gjelder avgifts- og skattepolitikken, er det tatt enkelte andre politiske initiativ i 2010 og
første halvdel av 2011 som kan få betydning for det private og/eller det offentlige forbruksmønsteret
framover.
Blant disse er framlegg og vedtak om bevilgninger, enten over de regulære budsjettene eller i egne saker.
Gitt at de største miljøbelastningene fra forbruket er knyttet til transport, energi og matvarer, er de
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offentlige bevilgningene som har størst betydning i sammenhengen trolig dem som går til investeringer og
tilskudd i samferdselssektoren, samt bevilgningene til energiomlegging via Enova. Dessuten har strukturen i
bevilgningene over Jordbruksavtalen betydning for prisforholdet mellom ulike matvarer, men de virker i et
komplekst samspill med tollregler, andre jordbrukspolitiske tiltak og markedsmessige forhold.
Transport
Statens bevilgninger til samferdselsinvesteringer økte både i statsbudsjettet for 2012 og det for 2013. Dette
gjaldt investeringer både i veger og i jernbaner. Uten å regne med rassikringstiltak, økte bevilgningene til
riksveginvesteringer med 7,5 % i 2012 og nye 8,1 % i budsjettet for 2013, til 7,635 milliarder kroner82. De
samlede veginvesteringene i Norge var mye høyere. I 2012 ble mer riksvegutbygging finansiert med
bompenger enn med statlige bevilgninger. Bompengefinansieringen økte fra 5,1 milliarder kroner i 2011 til
7,5 mrd. I 2012 og anslagsvis 9,25 mrd. I 2013 (Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon 2013, tabell
s. 59). Fylkeskommunene investerte samtidig ca. 7,9 milliarder i vegutbygging i 201283. Også fylkesveger
finansieres delvis med bompenger, anslagsvis 4,6 milliarder i 2012. Til sammen vil det si at investeringene i
riks- og fylkesveger i 2013 kom opp i mellom 29-30 milliarder kroner.
Bevilgningene til investeringer i jernbanen ble økt med 6,8 % i 2012 og hele 37,4 % i budsjettet for 2013, til
6,417 milliarder (summen inkluderer også her tilleggsbevilgninger i det reviderte statsbudsjettet). Det er
likevel bare litt over en femtedel av hva stat og fylkeskommuner til sammen investerer i veger.
De samlede statlige bevilgningene både til veg- og til jernbaneformål – inkludert midler til vedlikehold - fra
2010 t.o.m. 2013 lå ifølge Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon så vidt over det som var forutsatt
for fireårsperioden i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019. Oppfyllingsgraden lå på 100,3 % hhv. 103,5 %.
Noen mål i den gamle transportplanen er derimot langt fulgt langt dårligere opp: Det gjelder målene for
utbygging av gang- og sykkelveger (74 %), etablering av kollektivfelt (56 %) og universell utforming av
kollektivholdeplasser (61 %) (budsjettproposisjonen, tabell 3.1).
I april 2013 la regjeringa fram stortingsmeldinga om NTP 2014-2023. Den beskriver innledningsvis blant
annet drivkreftene bak stadig økende transport: Det forventes en betydelig inntektsvekst i Norge fram mot
2040. Inntektsutvikling er en viktig drivkraft for transportetterspørselen. For persontransport påvirkes
spesielt etterspørselen etter lange reiser, særlig ferie og fritidsreiser. Lange flyreiser øker mest, men også
bilreiser øker betydelig. Korte reiser påvirkes lite av inntektsvekst, men desto mer av befolkningsvekst. Det er
en tilsvarende sterk sammenheng mellom inntektsutvikling og vekst i godstransport.
I tillegg til veksten, påpekes det at godstransporten også øker på grunn av at varene reiser stadig lengre. At
inntektene bør vokse, problematiseres derimot ikke, ei heller globaliseringen av vareproduksjonen. NTP
legger til grunn at godstransporten på sjø vil øke med 60 %, på veg med 140 % og på bane med 160 % fram
til 2060. Persontrafikken på vil «bare» øke litt over 1,6 ganger og med fly litt over 1,8 ganger – men det
gjelder vel å merke innenlands reiser. Som det også påpekes i planen er det særlig de lange flyreisene – altså
den til og fra utlandet – som øker, men noen prognose over den utviklinga rommer planen ikke.
Når det ikke er tale om å begrense veksten i trafikken, er svaret i stedet økte bevilgninger til infrastruktur for
å kunne avvikle den. NTP 2014-2023 legger opp til at det i kommende fireårsperiode skal brukes 41
milliarder årlig på riksvegnettet (inkludert bompenger) og 16,8 milliarder årlig på jernbanen. Det er
inkluderer vedlikehold så vel som investeringer. Summen til riksveger er 63 % høyere enn i NTP 2010-2019,
og summen til jernbane 72 % høyere. Det er altså ikke snakk om noen vesentlig omprioritering til fordel for
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jernbanen. – Sjø- og lufttransport krever etter sin natur mindre infrastruktur enn landtransport. NTP 20142023 legger opp til at det skal brukes vel 1,9 milliarder årlig på havner og annen infrastruktur for
sjøtransporten, også det en sterk økning fra forrige periode. Flyplasser er nå i hovedsak Avinors ansvar, men
det nevnes i NTP at Avinor planlegger å investere 37 milliarder kroner i utbygging av flyplasser de kommende
ti åra. Denne summen gjelder altså bare investeringer, ikke vedlikehold.
Hva vil all denne utbyggingen bety for miljøet? Om dette har NTP 2014-2023 et eget kapitel, som fokuserer
mest på klimagassutslipp. Det anslås at veginvesteringene vil gi en ganske liten økning og
jernbaneinvesteringene en ganske liten reduksjon i utslippene, slik at nettoen blir minus 25.500 tonn CO2 i
året – to promille av utslippene fra transportsektoren, og ført etter 2023. Selve utbyggingen vil i mellomtida
gi utslipp på 92.700 tonn årlig. Svært små er også de forventede virkningene av en del «andre tiltak på
Samferdselsdepartementets område» som nevnes i planen. Bare to nevnes som kan redusere utslippene fra
transporten innenlands med hele prosenter, nemlig det å redusere utslippene fra nye biler til
gjennomsnittlig 85 g CO2/km i 2020 og det å styre hele veksten i trafikken i de ti største byområdene over på
sykkel og kollektivtransport. Potensialet anslås i begge tilfellene til en reduksjon på 1 million tonn CO2/år
eller vel 7 % av utslippene fra transport innenlands. Noen referansebane presenteres derimot ikke, slik at det
er uklart om disse – fortsatt utilstrekkelige – reduksjonene tenkes i forhold til dagens nivå eller et som har
økt som følge av trafikkveksten.
Energi
I 2012 ble det gjort vedtak som medfører en sterkere satsing på effektivisering og omlegging av
energibruken i boliger. I forbindelse med behandlingen av Klimameldingen i juni vedtok Stortinget både å
forby oljefyring i boliger fra 2020 og å be regjeringa om å legge fram nye forslag og inkludert mål for
energieffektivisering i bygg.
Seinere i samme måned ble det inngått en ny avtale mellom regjeringa og Enova, som innebar at Enova
heretter skulle satse vesentlig mer av ressursene nettopp på disse formålene, inkludert energieffektivisering
i boliger, som til forskjell fra boligbygg tidligere falt utenfor Enovas regulære økonomiske støtteordninger.
Disse endringene er nærmere omtalt i Norsk forbruk i miljøperspektiv 2012.
Enovas midler kommer dels fra et påslag på nettariffen for elektrisitet, dels fra avkastningen av et Fond for
klima, fornybar energi og energiteknologi og dels – men i langt mindre omfang – fra direkte bevilgninger
over statsbudsjettet og renteinntekter av tildelte men foreløpig udisponerte middel. Fondets kapital ble i
samsvar med tidligere stortingsvedtak økt med 10 milliarder kroner over statsbudsjettet for 2013, og nådde
dermed opp i 35 milliarder. Ettersom det er avkastningen fra året før som hvert år stilles til disposisjon for
Enova, medfører dette likevel ingen økning i summen Enova har til disposisjon i 2013. Den var tvert imot
forventet å falle med ca. 3 % fra 2012, da den også falt svakt fra 2011. Det skyldes bl.a. en omlegging av
påslaget på nettariffen for næringskunder. F.o.m. 2014 bør derimot midlene igjen øke.
I mai 2013 har Enova lansert det nye registeret av støtteordninger til boligeiere, sameier og borettslag84. I
tillegg til omlegging av oppvarmingssystem (noe det tidligere fantes et begrenset tilbud om støtte til,
finansiert gjennom særskilte bevilgninger fra Stortinget) er det nå mulig å få støtte både til energirådgivning i
eget hjem og til enøk-tiltak som gjelder selve huset, for eksempel etterisolering.
I en stortingsproposisjon fra november 2012 fulgte Olje- og energidepartementet opp Stortingets ønske om
et mål for energieffektivisering i bygg fram til 2020. Målet ble satt til 15 TWh, jfr. en faktisk energibruk på 83
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TWh i boliger og andre bygg i 200985. Det ble likevel ikke annonsert egentlig nye tiltak for å oppfylle målet:
det var ventet å følge av allerede vedtatte eller annonserte innstramminger i byggeforskriftene, allerede
vedtatte EU-direktiv om energieffektivitet i produkter og økningen i Enovas midler til energieffktivisering i
bygg. Tallet på 15 TWh var såpass høyt at det utløste flere spørsmål om hvordan departementet hadde
kommet fram til det. Departementet måtte gå ut med en egen pressemelding der det ble presisert at det
ikke var snakk om en forventet reduksjon fra dagens energibruk men om en effektivisering i forhold til et
nivå som ellers hadde økt86.
Mat
Når det gjelder den tredje av de forbrukskategoriene som veier tyngst når det gjelder miljøbelastninger,
nemlig matvarer, er Jordbruksavtalen – ved siden av toll og avgifter - det viktigste virkemidlet som kan
påvirke forbruksmønsteret. I 2012 ble det brudd i jordbruksforhandlingene og dermed ingen avtale – i stedet
vedtok Stortinget statens tilbud uendret. Dette medførte bare svært små endringer i de såkalte målprisene
på ulike norskproduserte jordbruksvarer, og ingenting som kunne ventes å gi store utslag i prisforholdet
mellom ulike matvareslag i butikkene. Som vi har sett, var også de faktiske endringene små i 2012.
I mai 2013 ble det oppnådd enighet om en Jordbruksavtale for 2013-201487. Denne medfører noe større
endringer i de relative prisene bøndene får for ulike jordbruksprodukt, slik at det blir mer lønnsomt å
produsere matkorn, grønnsaker og mørkt kjøtt, men mindre lønnsomt å produsere lyst kjøtt og egg. Det
betyr likevel ikke at forbrukerne trenger å møte vesentlig høyere priser for de førstnevnte varene og lavere
på de sistnevnte. For matmjøl er det eksplisitt forutsatt at summen av tiltak i Jordbruksavtalen ikke skal føre
til noen prisendring (ut til forbruker eller bakeri). For lyst kjøtt er noe av formålet å skape «bedre
markedsbalanse», dvs. å begrense produksjonen slik at prisene til bonde i neste omgang stiger. Landbruksog matdepartementet regner med at effekten av den siste Jordbruksavtalen blir å øke realprisen på
matvarer i butikk med gjennomsnittlig en halv prosent, men har ikke publisert anslag for de enkelte
matvaregruppene.
Tidlig i 2012 la departementet fram en stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken88, som er omtalt i
Norsk forbruk i miljøperspektiv 2012. Denne inneholder avsnitt både om kostholdet, om tiltak for å fremme
økologisk produksjon og forbruk, og om å redusere matavfallet. Meldinga inneholdt få nye tiltak for å påvirke
noe av dette, men i september 2012 ble det publisert en ny veiledning som skal gjøre det enklere for
offentlige virksomheter å kjøpe inn økologisk mat89, og i juni 2013 er det bebudet en forpliktende avtale
mellom tre departement og berørte næringsorganisasjoner for å redusere matsvinnet i
næringsmiddelindustrien og handelen, samt om mulig i husholdningene90. Tiltak for å påvirke forbrukernes
valg mellom kjøtt og vegetabilske produkter har derimot ikke kommet.
7.6 Langsiktige politiske signaler om forbruksmønsteret
Regjeringen publiserte i 2012 og første del av 2013 tre stortingsmeldinger der det kunne ha vært naturlig å
forvente en overordnet omtale av forbrukets miljøkonsekvenser og tiltak for å redusere de negative
konsekvensene. Den første var Klimameldingen, so ble lagt fram i april og behandlet av Stortinget i juni, og
er omtalt i Norsk forbruk i miljøperspektiv 2012. Den inneholdt ingen omtale av det norske forbrukets
fotavtrykk på klimaet og ingen forslag om å redusere forbruket, ei heller om å påvirke forbruksmønsteret på
andre måter enn ved å stimulere til mer bruk av sykkel og kollektivtransport, samt å fase ut oljefyring.
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Den andre meldinga var det årlige Nasjonalbudsjettet, som nå i flere år har inneholdt et eget kapitel om
Bærekraftig utvikling. Nasjonalbudsjettet 2011 inneholdt dette kapitlet en påpekning av at det norske
forbruket ikke er bærekraftig, og at det er nødvendig med endringer i livsstilen vår. Tiltak for å fremme en
livsstilsendring glimret likevel med sitt fravær. I neste utgave var også situasjonsbeskrivelsen av det spesifikt
norske forbruket borte, og forbruk bare nevnt én gang, i en helt selvfølgelig setning som ble gjentatt nesten
ordrett i Nasjonalbudsjettet 201391: «Produksjon og forbruk legger beslag på naturressurser og energi. I
tillegg belastes miljøet, og naturmangfoldet kan bli redusert.». Det er alt Finansdepartementet har å si om
forbruk når bærekraftig utvikling drøftes over 15 sider.
Den tredje meldinga kom også fra Finansdepartementet, i februar 2013. Dette var den såkalte
Perspektivmeldingen, som kommer hvert 4. år og skal beskrive utsiktene for norsk økonomi i et lengre
tidsperspektiv, samt hva regjeringen ser som viktige utfordringer og hvordan de kan møtes. I
Perspektivmeldingen legges det til grunn at den disponible realinntekten per innbygger vil øke med 1,4 % per
år fram til 2060, det vil si at vi blir omtrent dobbelt så rike da som nå. Til tross for det var finansministerens
budskap da meldinga ble lagt fram at vi måtte jobbe mer for å trygge velferden92. Den tanken at vi kunne gi
avkall på å bli rikere og jobbe vesentlig mindre, er fremmed for Finansdepartementet: det mest radikale
scenariet for «mindre jobbing» som vises i Perspektivmeldingen, medfører bare at vi blir ca. 9 % mindre rike i
2060 enn i referansebanen (Perspektivmeldingen, figur 3.14).
Perspektivmeldingen inneholder også et kapitel om bærekraftig utvikling. Dette har det til felles med det
tilsvarende kapitlet i Nasjonalbudsjettet 2013 at ordet «forbruk» forekommer én eneste gang, her i dette
avsnittet:
Dagens forbruks- og produksjonsmønstre er samlet sett ikke bærekraftige. Strategier for å gjøre utviklingen
bærekraftig, ofte omtalt som grønn vekst, legger til grunn at økonomiske beslutninger i større grad må
ivareta miljøhensynsiden feil ikke alltid kan rettes opp.
Noen påpekning av hva ved dagens norske forbruksmønster som ikke er bærekraftig følger imidlertid ikke.
Enda mindre reises spørsmålet om det vi trenger er grønn ikke-vekst i forbruket, snarere enn «grønn vekst»
Storparten av kapitlet om bærekraftig utvikling handler om klimagassutslipp. Det presenteres en
referansebane for norske klimagassutslipp, som viser at de vil øke fram til 2020, til 10 % over 1990-nivået.
Noen omtale av de store utslippene norsk forbruk forårsaker i andre land finnes ikke. Ei heller finnes noe
alternativt scenario der de innenlandske utslippene reduseres med 25-40 % fram til 2020 slik FN anbefaler,
og dermed heller ikke noen drøfting av hvilke vesentlige omstillinger i norsk økonomi dette kan kreve.
Vi må konstatere at muligheten for at økende forbruk ikke skulle være ønskelig fortsatt faller utenfor
Finansdepartementets perspektiv.
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