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Innspill til regjeringens prosess for statsbudsjettet 2020 
 
 

Klimautfordringene krever langt kraftigere investeringer i 
utslippsreduksjoner! 
 
Forum for Miljøteknologi (FFM) består av en rekke av de største bedriftene i Norge 
innen prosessindustri, maritim næring, papirproduksjon, energiproduksjon og 
byggenæringen. Våre medlemmer har egne prosjekter innen miljøteknologi og 
fornybar energi. FFMs ambisjon er at norske bedrifter skal være verdensledende i 
utvikling og bruk av miljøteknologi. 
 
Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at klimagassutslippene må reduseres 
med 40 til 50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 
grader. Til sammenligning viser finansdepartementets framskrivninger en reduksjon i 
de norske utslippene på 13 prosent frem mot 2030. Dette sier med all tydelighet at 
det kreves en radikalt sterkere satsing framover, og at det haster. FFM mener 
regjeringen må prioritere en slik satsing i statsbudsjettet for 2020. For å nå 
klimamålene er det nødvendig med tiltak rettet mot umiddelbare utslippskutt som er 
tilgjengelige med dagens teknologi og utvikling av ny teknologi.     
 
 
Miljøteknologiordningen må økes til 1,5 milliarder kroner 
For 2019 er det bevilget 565,5 millioner kroner til Miljøteknologiordningen. Innovasjon 
Norge mottok i fjor søknader for 1,2 milliarder kroner. Økte bevilgninger er en 
forutsetning for at bedriftene skal kunne realisere sine miljøteknologiprosjekter. FFM 
mener Miljøteknologiordningen bør økes til minst 1,5 milliarder kroner i løpet av de 
neste par årene. 
 
Nysnø Klimainvesteringer – ambisjonene må oppfylles 
Nysnø Klimainvesteringer er et svært viktig virkemiddel for utvikling og 
kommersialisering av miljøteknologi, og samtidig vil det bidra til at norske bedrifter 
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plasseres helt i front innen et viktig og fremtidsrettet markedsområde. 
Investeringsselskapet vil dekke et konkret og tydelig behov. 
 
Stortinget vedtok etablering av Nysnø med en langsiktig forvaltningskapital på 20 
milliarder kroner. Det er viktig at Stortinget følger opp med å bevilge tilstrekkelig 
kapital til selskapet etter hvert som selskapet har behov for kapital, slik at Nysnø kan 
framstå som en forutsigbar partner for norske bedrifter. 
 
Så langt er 35 prosent av kapitalen bevilget som risikokapital, mens resten er 
bevilget som kapitaltilskudd. Det er ingen grunn til at staten skal betrakte deler av 
kapitalinnskuddet som risikokapital og ikke som rent kapitalinnskudd. Selskapet skal 
investere lønnsomt og ha en forventet god avkastning over tid. 
Investeringskapitalens omfang gjør at det ikke er noen grunn til å gjøre særskilte 
avsetninger for tap. Selskapets investeringer er beheftet med risiko, men ikke mer 
enn kapitalinnskudd i annen ordinær næringsvirksomhet.   
 
Enova må styrkes og være et virkemiddel både for umiddelbare og langsiktige 
utslippskutt 
Enova og Klima- og energifondet har en nøkkelrolle i klimapolitikken. Stortinget må 
følge opp med ytterligere bevilgninger for å dekke behovet. 
 
Industrien har tatt ut en stor del av potensialet for utslippsreduksjoner med 
tilgjengelig teknologi. Men det er fremdeles et potensial innenfor tilgjengelig teknologi 
på minst en million tonn CO2-ekvivalenter. Realisering av dette potensialet forutsetter 
virkemidler rettet mot utslippstiltak basert på tilgjengelig teknologi i og utenfor 
kvotepliktig sektor. Kvotesystemet er ikke i seg selv tilstrekkelig til å utløse 
potensialet. Det er nødvendig at Enovas mandat og virkemidler er rettet også mot 
umiddelbare utslippsreduksjoner med tilgjengelig teknologi. 
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