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Til Stortingets finanskomité          
                                                                                         
                                                                                                                      Oslo, 10. oktober 2019 
 
 

Regjeringens forslag til nasjonalbudsjett, statsbudsjett og skatteendringer: 

2030-målene krever kraftigere tiltak 
 
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. 
  
Ifølge FNs klimapanel må klimagassutslippene reduseres med 40 til 50 prosent innen 
2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Framskrivningene fra 
Finansdepartementet viser at verken kvotesystemet eller dagens nasjonale 
virkemidler er tilstrekkelige til å sikre nødvendige utslippsreduksjoner. Dette sier 
med all tydelighet at det kreves en radikalt sterkere satsing enn det regjeringen 
foreslår – både på kort og lang sikt.  
 
FFM mener det må satses langt sterkere på å utvikle og ta i bruk teknologi som 
kan redusere klimagassutslipp: 

 

• Umiddelbare utslippsreduksjoner i industrien er tilgjengelige, men krever nye 
virkemidler for å bli realisert. FFM foreslår at det etableres en egen ordning for 
å stimulere til prosjekter som fører til umiddelbare utslipp, i eller utenfor Enova.  
Det er fremdeles et potensial innenfor tilgjengelig teknologi på minst en million 
tonn CO2-ekvivalenter. FNs klimapanel påviser den store verdien av 
umiddelbare utslippsreduksjoner.  
 

• Miljøteknologiordningen må økes til 1,5 milliarder kroner. I statsbudsjettet for 
2020 foreslår regjeringen at bevilgningene til Miljøteknologiordningen 
beholdes på samme nivå som i 2018 og 2019 – 565,5 millioner kroner. 
Innovasjon Norge hadde allerede pr august i år mottatt søknader for 735 
millioner kroner. Økte bevilgninger er en forutsetning for at våre medlemmer 
skal kunne realisere sine miljøteknologiprosjekter.  

 

• Ambisjonene for Nysnø Klimainvesteringer må oppfylles. Nysnø 
Klimainvesteringer er et sentralt virkemiddel i kampen for klimaet. Nysnø vil 
mest sannsynlig ha behov for en kapitaltilførsel på minst det dobbelte av 
foreslått bevilgning. Vi forventer at regjeringen og Stortinget følger opp med 
tilleggsbevilgninger i revidert budsjett i tråd med selskapets faktiske behov.  I 
tillegg forutsetter Nysnøs troverdighet som langsiktig finansieringspartner at 
Stortinget bekrefter sin ambisjon om en forvaltningskapital på 20 milliarder 
kroner etter hvert som selskapets portefølje av prosjekter materialiseres. FFM 
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er av den oppfatning at det ikke er behov for tapsavsetninger knyttet til Nysnø 
Klimainvesteringer.  

 

• Enovas mandat må inkludere virkemidler rettet mot utslippskutt i kvotepliktig 
sektor. Kvotesystemet gir langt fra tilstrekkelige insentiver til nødvendige 
omlegginger.  

 
Maksimalgrensen i Skattefunn må ikke reduseres. 
Ordningen er svært sentral for innovasjon og utvikling av ny teknologi, også rettet 
mot å redusere klima- og miljøutslipp. De foreslåtte forbedringene av ordningen er 
positive. Men halveringen av maksimalt fradragsgrunnlag fra 50 til 25 millioner er 
svært uheldig. Endringen rammer større virksomheter, som er viktige for 
innovasjonskraft og det grønne skiftet. 
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Medlemmer i Forum for Miljøteknologi 
Elkem    Yara International  Fellesforbundet 
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