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Innledning - Fra fossil til grønn særstilling 

Klimakrisen er vår tids største samfunnsutfordring. Gjennom Paris-avtalen er vi kommet til enighet 
om å begrense global oppvarming til to grader, med ambisjon om å holde den under 1,5 grader. Fra 
2020 skal rike land finansiere opp 100 milliarder dollar årlig til klimateknologi i utviklingsland. I dette 
ligger det også store forretningsmuligheter for et land som Norge.  
 
Statsbudsjettet for 2017 må være et budsjett som gjør grønne intensjoner om til grønn handling, og 
tar i bruk konkrete verktøy for å kutte utslipp. Stortinget må ruste Norge for fremtiden, utvikle nye 
klimaspydspisser og sørge for at Norge går fra fossil særstilling til grønn særstilling. Vår ambisjon som 
nasjon må være å utvikle en politikk som kombinerer verdiskaping og konkurransekraft med store 
utslippsreduksjoner.  
 
Målene for norsk klimapolitikk, kan ikke nås uten en full transformasjon av energiproduksjon, 
energidistribusjon og energibruk i bygg, industri og transport. Klimapolitikkens suksess avhenger av 
at den bidrar til at denne transformasjonen skjer raskest mulig, og billigst mulig. Det er tre år siden H, 
FrP, V og KrF inngikk samarbeidsavtale og regjeringsplattformen ble skrevet for perioden 2013-2017. 
Dette er det siste budsjettet Stortinget skal behandle i denne Stortingsperioden.  
 
Sentralt i samarbeidsavtalen stod det at “samarbeidspartiene bygger sin politikk på forvalteransvaret 
og føre var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi 
overtok den fra våre forfedre. Utbyggingen av fornybar energi må økes. Samarbeidspartiene vil føre 
en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.” Grønt skatteskift ble pekt ut som viktig grep for å 
nå målene i klimaforliket. Ved inngangen til Statsbudsjettet for 2017 er klimagassutslippene høyere 
enn i 2013. Klimaforlikets målsetning om 45-47 mill. tonn i 2020 virker fjern. Å sette et nytt klimamål 
for 2030 og knytte dette opp mot EU, betyr heller ikke at man kan vente med tiltak. Statsbudsjettet 
for 2017 må innebære kraftige tiltak som bidrar til utslippsreduksjoner, og som tar Norge mot 100 % 
fornybart. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Grønt skatteskift  
 

 

Det grønne skiftet krever kraftige virkemidler, som spiller sammen. Vi trenger politisk lederskap, 
teknologiske endringer og at det skapes muligheter for næringslivet. Bruk av økonomiske virkemidler 
kan bidra til å skape nye marked, gjøre fornybare alternativer mer konkurransedyktige og stimulere 
til nye innovasjoner. Et grønt skatteskift må skape endring og akselerere utviklingen mot et 
nullutslippssamfunn. Det er ikke et mål å avgiftsbelegge klimagassutslipp for å øke statens inntekter 
og ikke ønskelig å flytte klimagassutslipp til andre land. Målet er å oppnå en endring hvor vanlige folk 
og næringsliv opplever de grønne valgene som de lette og gunstigste valgene. Skal skatteskiftet ha 
effekt og bidra til at utslippene går ned, må det være mulig å finne egnede alternativer. 
 
Det foreligger gode fossilfrie alternativer på stadig flere områder. Ingen er i tvil om at energi kan 
komme fra fornybare kilder. Både el og varme, grunnlast og spisslast, til bygg, transport, industri og 
offshore. I transportsektoren er biodrivstoff et alternativ for eksisterende kjøretøy, fartøy og fly og 
nullutslippsløsninger finnes for kjøretøy og lette lastebiler og busser, og til sjøs med sjark og ferje. I 
flere industriprosesser kan biobaserte alternativer, nye produksjonsprosesser og CCS realiseres, og 
for de fleste materialer og kjemikalier finnes det fossilfrie alternativer til olje, kull og gass. 
 

Lav kostnad på bruk av fossilt begrenser bruken av fornybart. Selv med avgift på CO2-utslipp og/eller 
CO2-kvoter framstår det som svært billig å slippe ut. Dette påvirker konkurranseevnen for fornybare 
alternativer, gir mindre innovasjon og vanskeliggjør Norges muligheter til å gjennomføre et grønt 
skifte. For å gjennomføre omstillingen er det viktig å sikre konkurransekraften til fornybarløsninger 
mener ZERO kostnadene for utslipp av CO2 må økes minst tilsvarende fallet i oljepris i Statsbudsjettet 
for 2017. 

 

Øk kostnadene ved utslipp av CO2 

Prisen på fossil energi og drivstoff er viktig 
for at fornybare alternativer kan konkurrere. 
Nedgang på 10 USD/fatet tilsvarer en 
redusert pris på olje på ca. 50 øre/liter, som 
tilsvarer en CO2 avgift på ca. 200kr/tonn CO2 
for råolje. Med nedgang i oljeprisen på over 
80 $/fat siden 2014, tilsvarer den en nedgang 
på over 4 kr/liter og ca. 1500 kr/tonn CO2. 
For å nå utslippsmålene i både 2020 og 2030 
trengs det CO2 avgift på mer enn 1500 
kr/tonn og/eller andre tilsvarende 
virkemidler for å utløse tilstrekkelige tiltak 
for utslippsreduksjoner.  

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskift som en 

del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon. Et slikt skift skal innebære en 

økning av avgifter på utslipp av CO2 motsvart av en sektorvis reduksjon av andre skatter og 

avgifter. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir 

betydelige reduksjoner i klimautslippene.»  

Budsjettavtalen høsten 2015 



 
 

 
 

Miljødirektoratets rapport fra 2015 viser at det er behov for tiltak med antatt tiltakskostnad over 
1500 kroner per tonn CO2-ekvivalent. Derfor er det viktig med en forutsigbar opptrapping av CO2-
avgiften. Langsiktig forutsigbarhet er avgjørende for at miljøavgifter skal utløse nødvendige 
langsiktige investeringer.   
 

Forslag 
● CO2-avgiften bør økes for alle utslipp av CO2.  (Kap. 5543, post 70) Se sektorvis omtale. 
● Alle sektorer bør ha en kostnad knyttet til utslipp av CO2. Ved behov for særlige unntak bør 

dette være godt begrunnet og være en prosentsats av avgiften, - ikke en bestemt kronesats 
som står stille. 

● CO2-avgiften kan være ulik fra sektor til sektor avhengig av hva som er nødvendig for å 
gjennomføre endring i sektoren, konkurransemessig betydning og modell for å oppnå 
utslippsreduksjoner. 

● CO2-avgiften bør være på utslipp av som er mulig å måle og redusere, og ikke som 
sjablongmessige beregninger. 

● CO2-kvoter er ikke et tilstrekkelig virkemiddel for utslippsreduksjoner i kvotepliktig sektor, og 
man bør fortsette med avgift på CO2 som virkemiddel. 

 

Fossilfri plast  

Fossil plast står globalt for omtrent like store klimagassutslipp som all flytrafikk. Plast laget av 
fornybart råstoff finnes for mange plasttyper og er et marked i stor vekst globalt. Fornybar råstoff er 
noe dyrere enn fossilt uten incentiver.  For å gjøre fornybar plast konkurransedyktig og få til et grønt 
skifte i plastbransjen trengs det incentiv gjennom avgiftssystemet, slik som det er innført for fossil 
energibruk i andre sektorer.  Norge har naturgitte forutsetninger for å kunne bli en pioner innenfor 
denne typen fornybar materialbruk. Dette kan gi framtidige næringsmuligheter i anvendelse av blant 
annet tre og representerer en mulighet med høy verdiskapningseffekt. 

 

Forslag 

● Innføre avgift på fossilt CO2-innhold på min. 5 kr./kg på ny fossil plast. Avgiften graderes 
etter fossilt plastinnhold, med null avgift for 100 % fornybart eller resirkulert råstoff. Avgiften 
innføres i første omgang for plastemballasje fra 1.1.2017. Avgiften utvides til all fossil 
plastbruk innen 1.7.2017.  (Kap. 5559. Ny post 75.) 

 

 

Endre grunnavgiften på drikkevareemballasje 

Avgiftspolitikken for drikkevareemballasje er utdatert og må endres. Grunnavgiften ble innført for 20 
år siden med miljøbegrunnelse, men er i dag kun en fiskal avgift uten miljøbetydning. ZERO mener 
dagens grunnavgift bør endres slik at den skaper et incitament for reduserte klimagassutslipp og 
miljøbelastning gjennom økt bruk av resirkulert og fornybar plast. Økt etterspørsel etter gjenvunnet 
plast vil samtidig bidra til å styrke incentivet for en god innsamlingsordning og en mer sirkulær 
ressursbruk.  

 

Forslag 

 Grunnavgiften på drikkevareemballasje for plastflasker endres til miljøavgift på 
materialbruken og graderes etter fossil plastinnhold. Full avgift for drikkevareemballasje med 
kun nytt fossilt råstoff, og avgiftsfritak for 100 % resirkulert eller fornybar plast. (Kap.5559, 
post.70) 

  



 
 

 
 

Transport 
En tredjedel av alle klimagassutslippene i Norge kommer fra transportsektoren. Miljødirektoratet har 
beskrevet hvordan vi kan halvere utslippene i sektoren innen 2030, og det er nødvendig hvis vi skal 
nå målet om minst 40% klimakutt innen 2030. Samtlige tiltak i Miljødirektoratets tiltakspakke 3 må 
derfor realiseres. 
 

Grønn tungtransport 

Et grønt skifte til fornybar tungtransport gir både store utslippsreduksjoner av klimagasser, 
framtidsrettede transportløsninger og nye næringsmuligheter. Transportnæringen ønsker å velge 
fornybare transportløsninger der disse er tilgjengelige. En forutsetning er at de fornybare løsningene 
ikke er mye dyrere enn de fossile. Derfor må avgiftsincentivene vris videre i grønn retning.  

 

I dag er CO2-utslipp fra drivstoff priset for lavt til at det blir lønnsomt å bruke fornybart drivstoff. Slik 
drivstoffprisene for fossilt og fornybart er nå, er det for veigående transport behov for en økning av 
CO2-avgiften på ca. 1 kr/l, og for ikke-veigående transport, det dobbelte. Det er verdt å merke seg at 
avgiftene på drivstoff i Sverige er høyere enn i Norge. Samtidig må det etableres nye positive 
incentiver for nullutslippsteknologi og biodrivstoff i tungtransport og ikke-veigående transport. Et 
CO2-fond etter modell av NOx-fondet, og som støtter merkostnadene ved kjøretøy- og 
infrastrukturinvesteringer bør etableres (se eget forslag). 

 

Forslag 
● Veibruksavgift på naturgass innføres fra 1.1.2017. 1 

● CO2-avgiften for drivstoff til veigående transport økes med 400 kr./tonn i 2017. Videre 
opptrapping til minimum 1500 kr./tonn i 2020. 

● CO2-avgiften på merket diesel/mineralolje økes med 750 kr./tonn i 2017. Videre opptrapping 
til minimum 1500 kr./tonn i 2020. 

 

 
 
 
 

                                                           
1 Veibruksavgift på naturgass ble innført fra 1.1.2016, men opphevet igjen under behandlingen av Revidert 
budsjett 2016. 



 
 

 
 

CO2-fond for klimatiltak 
NOx-fondet har utløst store investeringer i NOX-reduserende tiltak finansiert av næringslivet i stedet 
for innbetaling av NOx-avgift. NHO har foreslått å innføre en tilsvarende modell med CO2-fond for 
næringslivets transporter. ZERO mener en slik løsning vil utløse større midler til investeringer i skifte 
til utslippsfrie løsninger Med en mer aktiv bruk av miljøavgiftene vil aktørene kunne unngå avgiften 
mot en forpliktelse til å gjennomføre tiltak for omlegging. Dette vil bidra til omstilling med lavere 
kostnad og med økt grad av medvirkning og engasjement fra bransjene som blir berørt, fordi de kan 
bruke midlene til investeringer i omlegging. 
  
Et CO2-fond kan etableres gjennom en miljøavtale mellom næringsorganisasjonene og staten om 
utslippsreduksjoner, hvor næringsaktører som er tilsluttet avtalen fritas for CO2-avgift mot at de 
betaler medlemsavgift til fondet. De samme aktørene kan så søke om tilskudd fra fondet til 
investering i nullutslippskjøretøy og utbygging av infrastruktur for fylle- og ladestasjoner. Dette vil gi 
nødvendige midler til å sikre full markedsintroduksjon som krever både infrastruktur og 
markedsstimulering i introduksjonsfasen. Et slikt CO2-fond kan avgrenses til transporten, men kan 
også omfatte andre sektorer der det mangler tilsvarende virkemidler. 
  
  
Forslag 

 Etablering av et CO2-fond for tungtransport (buss, vare- og lastebil, anleggsmaskiner, 
innenriks sjøfart og innenriks luftfart): Myndighetene og næringene inngår en forpliktende 
avtale om at næringene kan betale 85 % av økningen av CO2-avgiften inn til et fond som 
støtter skifte til nullutslippsteknologi og fornybare drivstoff. Næringene forplikter seg samlet 
i avtalen til å kutte CO2-utslippene fra tungtransporten med minst 50% innen 2030, og bidra 
til at sektoren er fossilfri i 2040. 

 

Raskt skifte til en utslippsfri personbilpark 

Norge har en elbilpolitikk som virker. I dag er hver fjerde bil som selges en ladbar bil. Likevel er mer 
enn 75 % av nybilsalget er fortsatt rene bensin- og dieselbiler. En bil er på veien i nærmere 20 år, så 
selv med 100 % salg av nullutslippsbiler vil det ta lang tid å skifte ut hele den norske bilparken. Dess 
flere nye fossile biler som selges, jo lengre tid vil omstillingen i transportsektoren ta. Stortinget har 
vedtatt at alt nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler i tråd med Miljødirektoratets anbefaling. 
Kostnadsutvikling for elbiler er en viktig faktor, men ikke noe Stortinget kan bestemme. Derfor er det 
viktig å innrette avgiftssystemet slik at nullutslippsbiler alltid er de mest gunstige i innkjøp for alle, og 
øke avgiftene på fossilt drivstoff.  Dagens insentiver for nullutslippsbiler må utvikles, med mål om en 
raskere innfasing av nullutslippsbiler enn det vi ser i dag. 

 
Ladbare hybridbiler kan bidra til store utslippskutt fra bilparken hvis de har tilstrekkelig elektrisk 
rekkevidde til at folk kan kjøre utslippsfritt med dem i det daglige. I dag belastes ladbare hybridbiler 
med engangsavgift, men får 26 % rabatt på vektkomponenten i engangsavgiften, for å kompensere 
for den økte vekten for elmotor og batteri. I praksis utgjør ikke vekten fra elmotor og batteri så mye 
som 26 % av disse bilenes vekt, og de modellene ladbare hybrider som selges på markedet i dag har 
svært varierende miljøegenskaper. Noen har relativt lang elektrisk rekkevidde og kan bidra til 
reduserte utslipp fra bilparken, andre har liten reell elektrisk rekkevidde og relativt høye CO2-utslipp. 
Dagens vektrabatt premierer ladbare hybridbiler likt uavhengig av miljøegenskaper. Engangsavgiften 
bør innrettes slik at den premierer ladbare hybrider med betydelig elektrisk rekkevidde, men ikke 
premierer ladbare hybrider med ubetydelig elektrisk rekkevidde.   
 

 

  



 
 

 
 

Forslag 

●       Elbilfordelene videreføres og forsterkes på følgende måte: 
o       Videreføre fritaket for engangsavgift og nullsats for moms for elbiler til 2020. 
Momsfritaket må notifiseres for en ny periode, til minimum ut 2020, og 
notifiseringen må starte umiddelbart, så momsfritaket er godkjent av ESA i god tid 
før 1.1. 2018. 
o       Videreføre alle dagens elbilfordeler for brenselscellebiler til 2025. 
o       Etablere en bindende nasjonal regel om at elbiler aldri skal betale mer enn 50 % 
av takstene for parkering, bompenger og fergetakster sammenlignet med biler som 
ikke har 100 % elektrisk fremdrift. 
o       Enova gis i oppgave å etablere et program for utrulling av lading i borettslag og 
sameier. 
o       Enova gis i oppgave å støtte merkostnaden for oppgradering i strømnettet, i 
tilfeller der denne utgjør en fordyrende barriere for lade- eller landstrømanlegg. 
o       Enova gis i oppgave å iverksette et program for utbygging av et nasjonalt 
nettverk av hydrogenfyllestasjoner, med oppstart 1.1. 2017 

 

    Engangsavgiften skjerpes som vist i tabellen under: 
o CO2-komponenten strammes inn ved at det tas inn to nye knekkpunkter og satsene 

skjerpes  

o NOx-avgiften dobles 
o Effektavgiften halveres 
o Vektfradraget for ladbare hybrider differensieres mellom biler med lang elektrisk 

rekkevidde og biler med kort elektriske rekkevidde. Den elektriske rekkevidden 
beregnes som forholdet mellom batterikapasitet og bilens egenvekt, slik at: 

 Ladbare hybridbiler med over 0,5 kWh batteri per 100 kg egenvekt gis 20 % 
vektfradrag over engangsavgiften.  

 Ladbare hybridbiler med under 0,5 kWh batteri per 100 kg egenvekt gis 10 % 
vektfradrag over engangsavgiften i en overgangsperiode i 2017, men 
fradraget reduseres deretter gradvis, slik at det etter 2020 ikke lenger gis 
vektfradrag for denne gruppen hybrider. 

o Vektfradraget for ikke-ladbare hybrider reduseres til 5 % i 2017, og trappes videre 
ned til 0 fram mot 2020. 

 

 

 



 
 

 
 

Tabell: ZEROs innspill til engangsavgift 2017

 
 

 
Kjøpsavgifter for øvrige kjøretøy 
Den viktigste driveren for utviklingen av elbilmarkedet i Norge har vært en effektiv bruk av 
engangsavgiften for personbil. Stort omfang av rabatterte satser og fritak gjør at engangsavgiften for 
andre typer kjøretøy enn personbiler i praksis er så lav i Norge at det er vanskelig å få til elbilutrulling 
andre segmenter enn personbil, - til tross for gode teknologiske løsninger. Derfor bør det over tid 
innføres kjøpsavgift med CO2-komponent for alle kjøretøy, og dagens rabatter bør justeres eller 
kompenseres slik at nullutslipp blir det gunstigste alternativet. 
 
ZERO foreslår en spesielt sterk satsing på overgang til nullutslippsteknologi innen varebilsegmentet. 

Overgangen til nullutslipps varebiler har gått tregt, til tross for at det i flere år har vært gode 

elbilmodeller i salg. En viktig årsak til det er at varebiler har mye lavere engangsavgift enn 

personbiler, og at momsfritaket for elbil ikke gir effekt når kjøperne er næringsliv med momsfradrag. 

Varebilene har i dag en avgiftsrabatt mot personbil på over 70% på CO2, 50% på NOx og 78% på 

effekt og vekt2. Engangsavgiften for de små varebilene er i dag på mellom 20-25.000 kr, mens en 

                                                           
2 http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/Artikler/Avgiftssatser-2016/ 

https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2015-12-14-1570#KAPITTEL_3 

Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser.

Vekt (kg) kr/kg Endr fra 2016

650 0 0 %

1150 38 0 %

1400 83 0 %

1500 166 0 %

over 193 0 %

Effekt KW (forbrenningsmotor) kr/KW Endr fra 2016

70 0 -50 %

100 63 -50 %

140 182 -50 %

over 450 -50 %

Ladbar hyb. vektfradrag (kWh/kg)

0,005 20 % Grenseverdi for fradrag

under 10 % Fases gradvis ut

Hybrid vektfradrag 5 %

CO2 (g/km) kr/g Endr fra 2016

0 -1622 50 %

25 -1351 25 %

40 -1149 25 %

70 0

95 673 -25 %

110 1121 25 %

140 1356 50 %

210 2633 25 %

over 4228 25 %

NOx - avgift kr per mg/km 174 200 %

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/Artikler/Avgiftssatser-2016/
https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2015-12-14-1570#KAPITTEL_3


 
 

 
 

tilsvarende personbil vil ha avgift på 75-90.000 kr. Listepris for små bensin- / dieselvarebiler er fra ca. 

145.000 kr, mens elektriske ligger fra ca. 220.0003.  

Varebiler står for en raskt økende del av utslippene i transportsektoren, og det finnes gode 
nullutslippsløsninger. I 2017 kommer det flere nye elektriske varebiler. Transportnæringen har selv 
påpekt i sitt veikart til myndighetene at varebilsegmentet kan bli utslippsfritt raskt hvis insentivene 
kommer på plass. Insentiver som gjør nullutslippsvarebiler konkurransedyktige fra og med 2017 bør 
prioriteres. 
 
  
Forslag 
 
Varebil 

 Det etableres en støtteordning for nullutslippsvarebiler som skal bidra til at minst 20 % av 
nybilsalget av varebil er nullutslippsteknologi eller biogassbiler i løpet av to år.  

 * Alternativt til støtteordning: Rabatten for utslipp av CO2 og NOx over engangsavgiften for 
varebiler fases ut over 2 år. Effektavgiften fases ut og vektavgiften endres slik at all vekt over 
1150 kg belastes samme sats per kg (det progressive elementet fjernes). Dette gjøres for å vri 
mer av avgiften over til utslipp og mindre på effekt og vekt for de store varebilene.  

 Totaleffekten av avgiftsendringene vil være en økning av engangsavgiften på 20.-30.000 kr 
for de små varebilene. Det reduserer prisgapet til elvarebilene med mellom 1/3 og ½ av 
prisforskjellen i dag. For store varebiler vil avgiften øke med 45.-65.000 kr. Merpris for en 
stor elektrisk varebil som kommer på markedet nå er oppgitt til en god del mer, så 
avgiftsendringen vil ikke alene gjøre store elvarebiler konkurransedyktige, men vil kunne 
virke positivt sammen med de viktige bruksfordelene, som bompengefritak m.m.  

 
Beltebiler, motorsykler og beltemotorsykler 
●       Det innføres en CO2-komponent for kjøp av alle kjøretøy i klassene E, F, G. 

 
Drosjer (kjøretøygruppe H)  

 Rabatten på effekt- og vektavgift reduseres fra 60 % til 40 %. De to høyeste nivåene for CO2-
komponenten innføres også for drosjer. 

 
 
Lastebiler over 7,5 tonn 

● Den miljødifferensiert årsavgiften for tyngre dieseldrevne kjøretøy dobles, og alle satsene 
flyttes til en høyere Eurokategori (Dagens avgift for Euro 5 blir til Euro 6).  

● Vektårsavgiften dobles og det presiseres at det er fritak for nullutslippkjøretøy. 
 
 

Raskere overgang fra fossilt til fornybart drivstoff  

Overgangen fra kjøretøy med forbrenningsmotor til nullutslippsløsninger for all transport skjer ikke 
over natta, og for deler av transportsektoren er det langt fram. Det er viktig å kutte utslipp allerede 
nå, og samtidig skape marked for ny produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Omsetningskravet er et 
sentralt og kraftfullt virkemiddel for umiddelbare utslippsreduksjoner i transportsektoren.  

ZERO mener det er behov for en langsiktig og ambisiøs opptrappingsplan som sikrer 1) utfasing av 
fossile drivstoff og 2) stimulerer til bærekraftig biodrivstoff med høy klimaeffekt og 3) langsiktige 
rammevilkår som bidrar til produksjon av biodrivstoff i Norge.  

                                                           
3 Eksempel Peugeot Partner. http://www.peugeot.no/modell/varebiler/partner.htmlelectric.html 



 
 

 
 

Økningen i omsetningskravet kan de første årene gjennomføres ved lavinnblanding, og kravet bør 
gjelde drivstoff utover veigående transport. E10 (10 % etanol innblandet i bensin) bør bli 
bransjestandard, som eks. i Finland, for å øke muligheten for lavinnblanding. En opptrapping av 
omsetningskravet utover 7 % vil bidra til å drive fram en økt etterspørsel etter mer avanserte 
biodrivstoff. Biogass bør ikke inngå i omsetningskravet. En vedtatt opptrappingsplan til 2020 vil gi en 
viktig langsiktig trygghet for produsenter, leverandører og transportører. 

 

Forslag til opptrappingsplan 

 7 % i 2017,  

 Utvidelse til å omfatte avgiftsfri diesel (7% av omsetningen) i 2018 

 Innføre E10 som bransjestandard i 2018 

 15 % i 2019 

 20 % i 2020 
 

Fritak for veibruksavgift for fornybart drivstoff 

Fritak for veibruksavgift er en effektiv metode for å redusere kostnadsdifferansen mellom fossilt og 
fornybart drivstoff. Fritaket for veibruksavgift for fornybart drivstoff må garanteres i minimum 10 år 
eller til CO2-avgiften er økt og representerer en tilsvarende kostnadsforskjell. Denne 
forutsigbarheten er avgjørende for investeringer i norsk biodrivstoffproduksjon. 

 

Biogass bør tas ut av omsetningskravet og behandles for seg. ZERO mener at det biodrivstoffet som 
omsetter er pålagt å omsette (omsetningskravet) skal ha avgift. 

Fornybart drivstoff kan lages av alle former for biomasse, men også fra avfall som eksempelvis 
avfallsplast som ikke er egnet for resirkulering. Flere initiativ er på gang for å etablere produksjon av 
dette i Norge, og det er anlegg i produksjon andre steder. Per i dag gis det ikke reduksjon i avgifter 
for denne typen fornybart drivstoff.  

 

Forslag 

 Alt biodrivstoff som unntas for avgift skal tilfredsstille EUs bærekraftskriterier. 
 Fornybart drivstoff fra ikke-biologiske kilder får avgiftsmessig lik behandling som flytende 

biodrivstoff. 
 Stortinget gir en garanti om at flytende biodrivstoff utover omsetningskravet skal være fritatt 

veibruksavgift fram til 2025, - eller til CO2-avgiften skaper samme avgiftsdifferanse som i dag. 
 

Fornybar maritim sektor 

Miljøvennlig skipsfart er et prioritert 
innsatsområde i regjeringens klimapolitikk og 
regjeringen har sagt at et grønt skifte i den 
maritime næringen er viktig. Norge har de 
beste forutsetninger for å gå foran med å skape 
fossilfrie skipsløsninger i maritim sektor. Bruk 
av mer miljøvennlig drivstoff, ny teknologi og 
nye løsninger for operasjon av skip vil bidra til å 
redusere klima- og miljøutslipp og skape et 
framtidig konkurransefortrinn.  

Lave avgifter på fossilt drivstoff og utslipp fra maritim sektor har bidratt til lavt fokus og få tiltak for 
en overgang til fornybare og utslippsfrie løsninger. Ifølge beregninger fra statsbudsjettet, er bruk av 



 
 

 
 

fossilt drivstoff i maritim sektor subsidiert med 815 millioner (i budsjettet for 2016) gjennom fritak 
for CO2-avgift. Reduksjonen i elavgift som er innført er estimert av regjeringen til å utgjøre 17 
millioner.  

Hovedårsaken til den positive utviklingen som kan spores i deler av maritim sektor er det offentliges 
rolle som kritisk kunde, som har stilt krav til null- og lavutslippsløsninger for ferger. I tillegg er den 
første elektriske sjarken i full drift i Troms. Det er viktig at arbeidet framover bidrar til utvikling av 
kostnadseffektive og gode nullutslippsløsninger innen alle skipstyper, og en fornyelse av skipsflåten 
er en glimrende anledning til dette.   

Regjeringen har styrket innovasjonslåneordningen i Innovasjon Norge med 28 mill. kroner, slik at det 
kan tas høyere risiko i prosjekt knyttet til miljøvennlige nybygg i nærskipsfarten, og 12 mill. kroner til 
tilskudd til kondemnering av gamle skip. Et skipsfornyelsesprogram for miljøvennlige nybygg av skip i 
nærskipsfarten kan bli viktig for fornybar skipsfart. Dette er en start på ferden mot investeringer i 
morgendagens fornybare skipsfartløsninger. Ordningene bør forsterkes og midlene må kanaliseres til 
nye skip på fornybare løsninger.  

 

Forslag 

● CO2-avgiften utvides til å omfatte alt maritimt fossilt drivstoff, også i utenriks fart (Kap.5543 
post 70) 

● Bransjeavtalen med Næringslivets NOx-fond utvides til å også gjelde tiltak og utslipp av CO2, 
for å stimulere til investeringer i batterier og hydrogen til framdrift av skip. 

● Styrke innovasjonslåneordningen hos Innovasjon Norge for miljøvennlige nybygg av skip i 
nærskipsfarten med 100 mill. Ordningen skal kanaliseres mot skip som med fornybare 
løsninger (Kap. 5325). 

● Støtteordning til null- og lavutslippsferger i fylkessambandene (vedtatt revidert budsjett 
2016) utvides til å inkludere midler til gjennomføring, ikke bare arbeid. 

● Midlene til Maroff og Transport 2025 økes med 50 mill. og rettes mot fornybart og 
nullutslipp. (Kap. 1301 Post 50)  

 

NÆRING OG ENERGI OG MILJØ  
 
Økt behov for midler til Enova 

Ny avtale for Enova er under utarbeidelse og vil tre i kraft fra 1.1.2017. Stortingets behandling av 
Energimeldingen våren 2016 ligger til grunn for avtalen, og inneholder tydeliggjøring av Enovas 
oppgaver, økte ambisjoner og et sterkere klimafokus. Dette skaper et sterkt behov for en økning i 
avsatte midler til Enovas disposisjon. På veien mot nullutslippsamfunnet er Enova gitt en av de aller 
viktigste rollene, blant annet i industri, transport og bygg. Dagens rammer vil ikke være tilstrekkelig 
for å kunne gi det klimabidraget samfunnet forventer av Enova, og Stortinget må lage en ny 
opptrappingsplan for midler til Enovas disposisjon. 

 

Forslag 
● Øk midler til disposisjon for Enova for 2017 med 1 mrd. (Kap. 4825 post 50) 

 

Behov for teknologiutvikling og utslippskutt i industrien 

Norge kan bidra i klimakampen på mange måter, og har valgt “Utvikling av lavutslippsteknologi i 
industrien og ren prosessteknologi” som et prioritert klimainnsatsområde. For tiden finner vi flere 



 
 

 
 

globale industriselskaper som ligger i front på produksjon med lave utslipp og som utvikler løsninger 
som muliggjør utslippskutt i Norge og i industri over hele verden. Norge har en høykompetent 
industriell sektor med muligheter for å utvikle ren prosessteknologi for våre industrigrener.  

Norsk prosessindustri har lagt fram et veikart for utvikling mot lavutslippssamfunnet med mål om 
nullutslipp. For å muliggjøre dette er det avgjørende med støtte til å ta teknologien i bruk og utvikle 
løsninger utover pilotering. Det er først når teknologien tas i bruk i fullskala at den bidrar med store 
utslippskutt. Fra 1.1.2017 vil det være på plass en ny avtale for Enova med nye oppgaver, mål og økt 
behov for midler (ref. Stortingets behandling av Energimeldingen). Miljøteknologiordningen hos 
Innovasjon Norge har de senere år blitt styrket, men det er fortsatt mange kvalifiserte og gode 
prosjekt som de ikke har midler nok til å støtte.  

 

Forslag 

● Sikre Enovas løftehøyde for store klimaprosjekter (Kap. 4825 post 50) 
● Øk miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge til 1 mrd. (Kap 2421, Post 76) 
● Utrede mulighetene for at deler av CO2-avgiften øremerkes Enova. 
 

 
Økt avskrivningssats for klimainvesteringer 

Klimatiltak i industrien handler i stor grad om å 
investere. Realisering av ny teknologisk fremgang 
betyr blant annet å bytte ut utstyr. Forbedrede 
avkastningsregler vil legge forholdene bedre til rette 
for slike investeringer. Avskrivingssatsen for 
saldoavskrivning er i dag på 20 prosent og er lavere 
enn i våre naboland, som for eksempel Sverige. Dette 
har lagt en demper på evnen til fornyelse og 
omlegging i Norge. Spesielt viktig er det å fremme 
fornyelse gjennom endring av avskrivingsreglene i en situasjon hvor arbeidsledigheten stiger og 
investeringsevnen i næringslivet synker. Det er neppe hensiktsmessig å bruke avskrivingsregler som 
et generelt konjunkturpolitisk virkemiddel, men det er gunstig å foreta endringene i en periode hvor 
det også er ønskelig å fremme investeringstakten i næringslivet for å sysselsette ledige 
arbeidskraftressurser. 

 

Forslag 

● ZERO foreslår å øke den årlige avskrivingssatsen for saldoavskrivning for klimainvesteringer 
i industrien til 30 prosent. 

 

Fra svart til grønt karbon: Bioøkonomiordning 

Bioøkonomi handler om å bruke grønt karbon i stedet for fossilt karbon - både i materialer, 
kjemikalier og til energi/drivstoff. Overgangen fra et fossilbasert til et fornybart samfunn handler om 
mer enn energibruken i samfunnet. Både i produksjon av produkter og i mange produkter er det 
betydelig innhold av fossile innsatsfaktorer. Norge har store muligheter for å øke verdiskapningen 
knyttet til bioøkonomi. Norge har store ressurser innenfor havbruk. Utvalget SKOG22 har anslått at 
det er mulig å firedoble verdiskapningen fra skogbruket, og vi har en moderne og teknologiorientert 
jordbrukssektor. 

  

 



 
 

 
 

For å realisere mulighetene innen bioøkonomi er det behov for en sterk og tydelig satsing. Det er 
behov for tiltak som bidrar til å bygge kunnskap, og til å støtte markedsorienterte 
utviklingsprosjekter. Det hjelper ikke med teknologiutvikling dersom den aldri kommer til markedet, 
og det er et behov for å bygge markeder for nye produkter, som eksempelvis bioplast/-kompositter, 
industriell bruk av tre og biobaserte reduksjonsmidler m.m.  

 

Forslag 

● Det opprettes en ny bioøkonomiordning med 150 millioner i årlig bevilgning hos Innovasjon 
Norge. Ordningen skal bidra til markedsorientering, kunnskapsutvikling og FoU knyttet til nye 
biobaserte produkter utover energiformål. Denne ordningen kan erstatte flere av dagens 
mindre programmer hos Innovasjon Norge, eksempelvis Trebasert innovasjonsprogram og 
bioraffineringsprogrammet. 

 

Mer privat kapital til investering i grønn verdiskapning 

Nye produkter vil også kreve økte investeringer i ny teknologi og er områder forbundet med 
betydelig risiko. Dagens virkemiddelapparat er ikke tilstrekkelig for å realisere investering i storskala 
pilotanlegg for disse nye områdene. På flere industriområder er tilgang på kapital en utfordring, - 
spesielt innen nye industrigrener, og norsk kapital har lett for å havne i tradisjonelle 
investeringsområder, som petroleumsvirksomhet og eiendom. For å ta Norge gjennom en krevende 
omstilling, - fra fossil til grønn særstilling, må det stimuleres ekstra til økte investeringer i grønn 
verdiskapning. Redusert risiko vil være sentralt for å utløse privat kapital og nødvendige langsiktige 
banklån for industrielle prosjekter der det er behov. Derfor foreslås det at staten er med på å dele 
risiko gjennom å etablere en tapsgarantiordning hvor Innovasjon Norge gjennom en tilsagnsfullmakt 
vil kunne garantere for dekning av inntil 50 % av eventuelt tap på lån. 

 

Forslag 
● Innovasjon Norge gis mulighet til å stille (og mobilisere) kapital for riskoavlastning i demo-, 

pilotering-, og investeringsfase gjennom lån og tapsgaranti for industri. Det avsettes 2 mrd. 
kroner til formålet. (NY - post under Innovasjon Norge) 
 

Fullskala CO2-håndtering 

Klimaforliket har satt et mål om å realisere minst et norsk fullskala CCS-prosjekt innen 2020. Målet er 
fortsatt mulig å nå, men det fordrer at bevilgninger til en effektiv videre planleggings- og 
investeringsperiode gjøres nå.  Den viktigste rollen for staten er å etablere vilkår, drive frem og 
bevilge midler til planleggingen av de tre gode CCS prosjektene som er pekt ut etter en rekke 
utredninger.  Erfaringene fra CCS-arbeidet i Norge har vist at det ikke er tilstrekkelig med kun direkte 
offentlig støtte alene. Karbonfangst gir økte driftskostnader og rammebetingelsene for 
gjennomføring av CCS prosjekter må løse dette og ikke bare investeringskostnadene. Erfaringer fra 
andre steder viser at det er mulig å utløse CCS gjennom politiske virkemidler, som streng 
forurensningsstandard, skattefritak, regionalt samarbeid og ulike typer fond og støtteordninger. CO2-
avgiften offshore i Norge har fungerte utløsende for CO2-lagringsprosjektene på Sleipner og Snøhvit. 
 

Et norsk myndighetsbidrag i internasjonale fora og ikke minst for å utvikle gode rammevilkår for CCS, 
er essensielt. Det er vel så viktig å sikre deltakelse fra sivilsamfunnet og andre ikke-offentlige arenaer 
i denne sammenheng. 

Med den motgangen som CCS har møtt i mange land øker behovet for et godt internasjonalt arbeid 
for CCS som klimatiltak, både når det gjelder informasjon og støtte til gjennomføring av større 
demonstrasjons- og fullskalaprosjekter. 



 
 

 
 

 

Forslag 
● Det bevilges tilstrekkelig med midler til gjennomføring av alle de 3 utpekte CCS-prosjekter 

(Norcem, Yara og Klemetsrud), samt transport og lagerløsning slik at det ikke blir nye 
perioder med tidstap i påvente av nye politiske budsjettvedtak. Midler for gjennomføring ut 
over 2017 løses med en tilsagnsfullmakt. (Kap. 1840, post 73) 

● Det utarbeides og etableres en driftsgaranti for det/de valgte prosjektene.  
● Tilskudd, CO 2 -håndtering internasjonalt: Øk potten for det internasjonale arbeidet for CO2 

håndtering til 10 millioner kroner. (Kap 1840. Post 75) 
 

Panteordning for lagring av CO2 

Fremtidig fossil bruk er uløselig knyttet til CCS. Norge kan tilrettelegge for fangst og lagring av det 
fossile karbonet vi selgergjennom å etablere en ordning for returordning for CO2 – som 
pantesystemet på flasker. Kjøperne betaler en panteavgift og får panten tilbake når de leverer tilbake 
CO2 til et etablert godkjent lager. En slik ordning vil være viktig for realisering av CCS, for å etablere 
et mer markedsbasert virkemiddel som kan løse driftsutfordringen og som ikke er 100 % avhengig av 
statlige støtteordninger. Finansiering av panten kan gjøres etter modell for flaskepant hvor staten 
har satt en returprosentavhengig avgift som bransjen håndterer sammen. Ifm. Stortingets behandling 
av Energimeldingen våren 2016 ble det vedtatt å utrede hvordan økte driftskostnader kunne dekkes, 
herunder en panteordning for lagring av CO2. 
 

Forslag 
● En panteordning på CO2 for langsiktig finansiering av fangst og lagring av CO2 innføres fra 

1.1.2018. Regjeringen bes om å gjennomføre en åpen prosess på dette og framlegge forslag 
til gjennomføring i Revidert budsjett 2017. (NY) 

 
 

 
 
 
 
  



 
 

 
 

FINANS og UTENRIKS 
 
Den viktigste råvaren i det grønne skiftet er kapital. Utbyggingen av fornybar energi globalt vokser 
raskt, og 2015 ble nytt rekordår for investeringer i fornybar energi. Globalt investeres det nå mye 
mer i fornybar enn i fossil energi. 
 
Flere fremvoksende økonomier står overfor store og viktige avgjørelser når det gjelder fremtidig 
energistruktur. Både politikere, næringsliv og finansinstitusjoner fokuserer nå på hvordan man kan 
mobilisere den nødvendige kapitalen for å implementere klimamålene satt blant annet i Paris-avtalen 
i 2015. Avtalen flyttet grønn finans fra periferien til kjernen av verdens fremtidige kapitalmarked. 
Grønn finans er i ferd med å utvikle seg fra å være en nisje til en sektor som er med på å forme en 
rekke lands nasjonale ambisjoner for utvikling av finanssektoren.  
 
Norge har alle forutsetninger for å kunne innta en 
sentral posisjon på dette feltet. Det vil være viktig for 
Norge fremover å legge til rette for fornuftige 
investeringer både med tanke på omstillingen vi skal 
gjennom, verdiskapingsmulighetene som ligger i det 
grønne skiftet, og for å nå klimamålene. Utvikling og 
finansiering av fornybarprosjekter internasjonalt, kan bli 
et av Norges hovedbidrag i klimaarbeidet, og bli en 
livskraftig og verdiskapende nærings- og finansklynge i 
Norge.  
 

Fornybar AS 
Opprettelsen av et Fornybar AS kan bli et godt virkemiddel. Hovedformål for Fornybar AS bør være å 

bidra til teknologiutvikling og kommersialisering av energi- og klimateknologier. Det vil være viktig at 

det gjøres investeringer fra tidlig kommersialisering til sen kommersialisering. 

Formål 

Fornybar AS bør bidra til å kutte utslipp gjennom: 

 Teknologiutvikling og kommersialisering av fornybare energi- og klimateknologier 

 Utvikling av selskaper av betydelig størrelse med base i Norge innenfor klimateknologi 
 

Fornybar AS bør ha et åpent mandat som sikrer at investeringer gjøres i de sektorer som bidrar til 

utslippskutt, kommersialisering av klimaløsninger og utvikling av internasjonalt posisjonerte, norske 

selskaper. Fondet bør dessuten kobles mot Norges politiske målsetninger innen klima. Dette betyr at 

investeringer kan gjøres i: 

 Fornybarteknologier som sol og vind 

 Klimateknologier i industrien, transport og landbruk 
 

Det bør investeres i flere ledd av verdikjeden enn fornybar produksjon av energi, både knyttet til 

teknologiutvikling og teknologiimplementering. Som for eksempel hydrogen, lagring, materialer, 

kjemikalier, prosessering av biomasse og sluttbrukerteknologi for elektrifisering og hydrogen.  

Dette vil bidra til at fondet kobles mot Norges prioriterte innsatsområder i klimapolitikken; 1) 

redusere utslipp i transportsektoren, 2) utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og ren 



 
 

 
 

produksjonsteknologi, 3) CO2-håndtering, 4) styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi 

og 5) miljøvennlig skipsfart.  

Kommersialisering av energi- og klimateknologi 

Både teknologiutvikling og teknologiimplementering bør være et mål for fondet. Fornybar AS har et 

potensial til å dekke et hull i det norske virkemiddelapparatet, og har mulighet til å være sentralt for 

å ta i bruk ny klimateknologi. Fornybar AS bør derfor innrettes for å støtte teknologiutvikling av 

energi- og klimateknologi, og utfylle de eksisterende virkemiddelene for dette i Norge. 

Fornybar AS bør innrettes for å dekke den delen av teknologi- og markedsutviklingen som ikke 

dekkes av virkemiddelapparatet i dag. Fornybar AS bør investere i alle energi- og klimateknologier 

med potensial for kommersialisering og internasjonale utslippskutt. Dette gjøres ved å bidra med 1) 

risikovillig kapital i kommersiell oppstart og oppskalering og 2) kapital til «massekommersialisering» 

av markedsbaserte klimateknologier. Fornybar AS vil med dette kommersialisere teknologi som 

typisk har fått støtte til markedsintroduksjon fra Enova, og vil med et bredt mandat utfylle Investinor 

sitt virkeområde. Fornybar AS dekker med dette et hull i det norske virkemiddelapparatet. 

Kapitalens egenskaper 

 Langsiktig – mer langsiktig enn det som er normalt for privat kapital 

 Risikoavlaste privat kapital – redusert avkastningskrav 

 Fleksibilitet i type investering: 
o Evne å ta høy risiko 
o Spisses mot kommersialisering; fra tidlig vekstfase til ekspansjon og markedsbaserte 

klimateknologier 

 Samordning med resten av virkemiddelapparatet (Investinor, GIEK, Eksportkreditt, Norfund4) 
 

Geografisk nedslagsfelt 

For å fremme teknologiutvikling bør investeringer gjøres i de markedene som til enhver tid tilbyr de 

beste betingelser. Dette vil variere avhengig av teknologi. Fondet bør få et globalt mandat med norsk 

tilknytning, og kan med fordel fokusere på Europa i første omgang, Nord-Amerika i annen omgang, 

før det eventuelt går bredere. Markeds- og rammebetingelser bør være bestemmende for hvilket 

land fondet investerer i, slik at det raskest mulig bidrar til kommersialisering og avkastning. Et fond 

med et globalt mandat vil kunne være viktig for å trekke teknologiutvikling og verdiskaping til Norge. 

ZEROs anbefaling 

 Fornybar AS skal bidra til å kutte utslipp gjennom teknologiutvikling og kommersialisering av 
fornybarenergi- og klimateknologier og etablering av selskaper med tilknytning til Norge. 

 Fondet bør bidra med både egenkapital og lånekapital. Kapitalen må være langsiktig og ha 
mulighet til å ta høy risiko. 

 Geografisk nedslagsfelt bør være internasjonalt, og selskapene bør ha en norsk base. 

 Forvalterne bør disponere fondet i sin helhet. 

 Fornybar AS bør brukes for å bygge et grønt finansmiljø i Norge. 
 

 

 

                                                           
4 Norfund støtter også fornybarprosjekter. Når Norfunds formål er utvikling skal Fornybar AS’ formål alltid være teknologifokusert 



 
 

 
 

Internasjonalt 

 
Konkurransedyktige rammebetingelser for norske 
investeringer i fornybar energi i utviklingsland er et 
sentralt virkemiddel i klima- og 
utviklingspolitikken. Det er viktig å styrke Norges 
rolle som leverandør av fornybar energi, og legge 
til rette for at norsk kapital og kompetanse settes i 
arbeid for å bygge ut fornybar kraft i 
fremvoksende økonomier. 
 
Regjeringen bør styrke partnerskap med aktører 
som kan bistå utviklingsland med å realisere de 
økonomiske mulighetene i det grønne skiftet. 
Store deler av klimagassutslippene globalt er 

knyttet til produksjon og bruk av energi. Levetidskostnadene for fornybar kraft, både sol-, vind- og 
vannkraft, er i dag på nivå med fossil kraftproduksjon. Men det forutsetter tilgang på kapital, og at 
kapitalen er fornuftig priset. Det forutsetter imidlertid at Norge forbedrer sitt system for å tilby 
lånefinansiering til fornybar kraft, spesielt i utviklingsland.  
 
Kombinasjonen av Eksportkreditt Norge (EK) og GIEK er statens virkemiddel for å gi lån til norske 
aktører. Den såkalte u-landsordningen benyttes der GIEK anser risikoen som for høy til at garantiene 
kan føres under alminnelig ordning. GIEK bør få økt kapasitet i sin u-landsordning ved å øke 
grunnfondet, for å sikre nok kapital til investeringer i fornybar energi i utviklingsland med høyere 
risiko, hvor behovet kan være stort. GIEK og Eksportkreditt Norge har i dag ulike krav til hva som skal 
til for at eksportkontrakter anses å ha tilstrekkelig norsk innhold til å være i norsk interesse. Dette 
bør samordnes. 
 
Norfund har som formål å bidra til utvikling av bærekraftig næringslivsvirksomhet i utviklingsland. 
Hensikten er å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av 
høy risiko. Norfunds arbeid med å sikre ren energi i utviklingsland i samarbeid med norske 
næringslivsaktører bør styrkes, og Norfund bør derfor videreutvikles som en sentral kanal for støtte 
til næringsutvikling og investeringer i fornybar energi. Norfunds strategiske samarbeid med bl.a. 
Statkraft har vist seg viktig for å sikre bærekraftig og lønnsom utvikling av fornybar energi i 
utviklingsland.  
 
Statkraft har muligheten til å være et lokomotiv som kan bli avgjørende for om Norge får en stor 
leverandørindustri til for eksempel offshore vind. Det er avgjørende at selskapet har forutsigbare 
rammevilkår, gjennom stabil eierstyring og får beholde tilstrekkelig kapital til å kunne planlegge for 
en offensiv satsning innen fornybar industri. 
 
Forslag 
 

● GIEK må få økt kapasitet i sin u-landsordning ved å øke grunnfondet. 
● Statkraft: videreføre styrking av egenkapital ved å avstå fra utbytte til staten de neste 2 

årene. 
● Styrke Norfund for å sikre økt satsing på fornybar energi i utviklingsland  



 
 

 
 

KOMMUNAL 
Byer og kommuner som spydspisser for klimakutt 
 

Alle klimagassutslipp skjer lokalt. 
Mange norske kommuner og 
fylkeskommuner har laget ambisiøse 
klimaplaner for å kutte egne utslipp 
og gå foran som spydspisser på veien 
mot nullutslippssamfunnet. Det kan 
ofte være fornuftig å få prøvd ut og 
vist nye løsninger på lokalt/regionalt 
plan før det gjøres til nasjonal 
politikk. For Staten kan nettopp dette 
være en fordel i tillegg til at utslipp 
kuttes. Derfor bør staten aktivt støtte 
aktørene som ønsker å gå lengre i sitt klimaarbeid, og gi dem det handlingsrommet og de 
virkemidlene de trenger for å nå målene sine.  Ordningen “Klimasats” som ble opprettet for lokale 
klimatiltak i 2016 har allerede generert mye aktivitet og stor interesse. Tilfanget av søknader har vist 
at denne ordningen treffer et udekket behov.  

Blant de største kildene til klimagassutslipp, og lokal luftforurensing i byene, er transport og 
stasjonær energibruk. De viktigste virkemidlene for å kutte utslipp fra transportsektoren i de større 
byene er en total omlegging fra fossilt til fornybart drivstoff for alle transportmidler, inkludert busser 
og varetransport, og en storstilt omlegging fra privatbil til kollektiv og sykkel.  

 

Forslag 

● Øke det statlige bidraget til kollektivtiltak og fornybar transportinfrastruktur i byene ved å 
videreføre ordningen med belønningsmidler på minst samme nivå som i 2016, i påvente av at 
bymiljøavtaler kan sikre forutsigbar og kraftfull finansiering av fossilfri transportinfrastruktur 
i byene.  

● Ordningen med bymiljøavtaler bør utvides til flere områder. Ordningen bør omfatte, og 
måles på, utslipp av klimagasser. Øk bevilgningene til bymiljøavtalene med 400 mill. (kap. 
1320 post 30) 

● Styrk ordningen «Klimasats» med 200 mill. (kap. 1420 post 61) 
 

Grønne offentlige anskaffelser  

I juni vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. Loven inneholder en skjerping av 
miljøbestemmelsene, og innebærer at det offentlige heretter må ha en plan for sine anskaffelser, 
ikke bare for å unngå eller forebygge miljøskade, men også for hvordan anskaffelsene kan fremme 
klima og miljøvennlige løsninger. Loven åpner med andre ord dørene vidåpne for at stat og 
kommuner skal bruke sin innkjøpsmakt strategisk for å fremme klima- og miljøvennlige produkter og 
tjenester. I 2017 vil det offentlige trolig anskaffe for om lag 600 milliarder kroner. Ved å stille strenge 
miljøkrav kan det skapes svært kraftfulle incentiver for å utvikle de beste og mest miljøvennlige 
løsningene. Den delen av næringslivet som skal levere produktene til nullutslippssamfunnet kan 
oppnå markedsgjennombrudd og nye grønne innovasjoner kan se dagens lys.  

Som Nærings- og fiskeridepartementet selv skriver i proposisjonsteksten, forutsetter etterlevelse av 
den nye loven både økt kompetanse og økt grad av profesjonalisering hos oppdragsgiver. 
Departementet viser til at utarbeidelse av oppdatert veiledningsmateriale vil bidra til å løse disse 



 
 

 
 

utfordringene. Dette innebærer økt ressursbruk i Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) for å 
oppdatere og videreutvikle veiledningsmateriale. 

ZERO mener at Difi må tilføres tilstrekkelige midler til å etterleve sitt mandat for kompetanseheving 
om klima, miljø og LCC (Livsløpskostnader) i offentlige anskaffelser. Difi må legge en tydelig strategi 
for sitt klimaarbeid og bør få anledning til i større grad å drive oppsøkende virksomhet. Alle midler er 
i dag bundet opp i andre øremerkede aktiviteter.  

 

Forslag 

● Reetablere og styrke Difis arbeid innen grønne offentlige anskaffelser med 15 mill. 

Utfasing av fossil oppvarming i offentlige bygg 

Forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020 var sentralt i 
klimaforliket. I en overgangsperiode fram til forbudet ble innført skulle støtteordninger og øvrige 
virkemidler bidra. Stortinget ba i et vedtak i februar 2015 Regjeringen i tillegg vurdere å inkludere 
fossil olje til spisslast i øvrige bygg. Regjeringserklæringen slår fast at alle statlige bygg skal fase ut sin 
fossile oljefyring innen 2018.  

KLD presenterte i statsbudsjettet for 2016 en oversikt over planlagt utfasing av fossil oppvarming 
(grunnlast) i statens bygg. Det ble avdekket at 216 av 265 er planlagt utfaset. I kommune-Norge er 
gjennomføringskraften varierende. Kommuner og foretak med liten erfaring har mye å lære av de 
som har kommet langt i energiomlegging. Fossil fyring kan erstattes gjennom investering i ny 
energiløsning eller overgang til biofyringsolje. Førstnevnte løsning er lønnsom sett over anleggets 
levetid, mens sistnevnte innebærer økte driftskostnader (opptil 2 kr/l. avhengig av leverandør, 
anleggstype og kvalitet).  

ZERO foreslår at det opprettes et treårig program for utfasing av fossil oppvarming i kommunale 
bygg. Programmets aktiviteter bør inkludere plan for energiomlegging, kompetansespredning, 
rådgivning samt utvikling av lokalt næringsliv innen omlegging. 

 

Forslag 
● Økt CO2-avgift på mineralolje med 750 kr./tonn. 
● Det settes av midler til investering i nye varmeløsninger og til økte driftskostnader ved 

konvertering av alle gjenstående fyringsanlegg i statlige bygg (Statsbygg kap 2445, post 24, 
Forsvarsbygg kap 1710, post 47).  

 
 
Skattefradrag for enøk 
Stortinget har vedtatt mål om energieffektivisering av 10 TWh innen eksisterende bygningsmasse. 
For å oppnå dette kreves det en forsterket virkemiddelbruk. Enkeltvise bygningsskalltiltak (tak, 
vegger, vinduer) omfattes i dag ikke av Enovatilskuddet til tross for at ca. 60% av energiforbruket i 
boligmassen går til oppvarming og oppgradering av fasade gjennomføres høyst hvert 30. år. Disse 
tiltakene må inkluderes i en enøkordning og komme i tillegg til dagens tiltak: produksjon av fornybar 
kraft, omlegging fra fossil oppvarming og tekniske energitiltak. 
 

Skattefradragsordning for enøk har blitt lovet et utall ganger siden regjeringen tiltrådte. Enovas 
rettighetsbaserte ordning, «Enovatilskuddet», skulle kun være en overgangsordning. På et år har kun 
ca. 3000 husholdninger mottatt 50 millioner til tiltak under Enovatilskuddet.  ZERO mener dette ikke 
er bra nok og at dette henger sammen med støttenivå og tiltakstyper. Nå skal det innføres at 
boligeier kan velge å få rettighetsbasert tilskudd utbetalt over skatteoppgjøret, men finansiert av 



 
 

 
 

Enova. Dette er ikke et reelt skattefradrag, inneholder ikke nok midler og er ikke utløsende for å nå 
10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. 

Dersom Stortinget velger å ikke innføre en reell skattefradragsordning for Enøk vil det være behov 
for en økning av rammen fra 250 til 500 MNOK for enøktiltak i eksisterende boliger, og 
tilsagnsfullmakten for overføring fra Energifondet må økes tilsvarende. 

 

Forslag 
● Reell skattefradragsordning for Enøk innføres fra 1.1. 2017. Ordningen bør ha som mål å 

realisere energiresultater i størrelsesorden 0,5 TWh per år. 
● Enøkordning, uansett innretning, må inneholde en bredde av tiltak. Dette bør inkludere 

ambisiøs etterisolering, energieffektive vinduer/dører, i tillegg til dagens tiltak. Rammen må 
reflektere dette. 

● Støtte/fradragsnivå må være utløsende 
● Boligselskaper må være en del av enøk-ordningen. 

 

 

 

 

 

 


