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Høringsuttalelse til revidert nasjonalbudsjett 2018
Satsing på miljøteknologi avgjørende for at Norge skal nå målene i Parisavtalen
Forum for Miljøteknologi (FFM) er en landsdekkende organisasjon med en rekke av
landets største bedrifter innen prosessindustri, maritim sektor, papirindustri,
energiproduksjon og byggenæringen som medlemmer. FFMs ambisjon er at norske
bedrifter skal være ledende i utvikling og bruk av miljøteknologi.
Miljøteknologiordningen kap 2421 post 76
I revidert nasjonalbudsjett for 2018 har regjeringen redusert bevilgningene til
Miljøteknologiordningen med 10 millioner kroner, fra 565,5 millioner til 555,5 millioner
kroner. Innovasjon Norge mottok i 2017 søknader knyttet til ordningen på rundt 1,4
milliarder kroner, dvs nesten tre ganger beløpet som er bevilget for 2018.
Det er behov for en kraftig opptrapping av ordningen for at Norge skal kunne ligge i
front når det gjelder utvikling og bruk av miljøteknologi. Økte bevilgninger er også en
forutsetning for at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen.
Reduserte bevilgninger til Miljøteknologiordningen svekker også industriens tillit til
ordningen. Bedrifter som ønsker å satse på utvikling av innovativ miljøteknologi, er
avhengige av forutsigbar risikoavlastning. Industrien har mange og store prosjekter
under utvikling. For å ta disse videre gjennom utviklingsløpet er det avgjørende for
bedriftene at de kan ha tillit til at det er ordninger tilgjengelig når prosjektene kommer
til de krevende pilot-, demonstrasjons- og kommersialiseringsfasene.
Vi mener derfor Stortinget bør vedta en tilleggsbevilgning til Miljøteknologiordningen i
revidert nasjonalbudsjett og etablere en ambisjon om å øke bevilgningene til 1,5
milliarder kroner per år.
Fornybar AS kap 950 post 52
FFM registrerer at regjeringen ikke har økt bevilgningene til Fornybar AS. Vi forventer
imidlertid at bevilgningene vil øke i takt med utviklingen av investeringsselskapet og
behovet for kapital.
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FFM er opptatt av at det nye investeringsselskapet skal ha fleksibilitet og kunne tilby
langsiktig kapital tilpasset det enkelte selskap eller prosjekt. Selskapets midler må
kunne inkludere ulike former for lån, ansvarlig kapital (ansvarlig selskap eller indre
selskap) og andre former for hybridkapital. Det bør vurderes om selskapet skal kunne
delta med garantier av ulik art.
CO2-håndtering kap 1840 post 72
FFM ser det som svært positivt og viktig at regjeringen satser videre på forprosjekter
for fullskala fangst og lagring av CO2. Erfaringene fra de inntil to prosjektene som får
bevilgning, vil være viktige for utviklingen av slik teknologi i Norge.
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