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Statsbudsjettet 2021 – Vekstkraft og grønn omstilling 
 
Regjeringen har vist stor handlekraft i den akutte håndteringen av pandemien. Det 
var særdeles viktig at det i utformingen av de mer langsiktige tiltakene før sommeren 
ble lagt vekt på grønn omstilling. 
 
Det er imidlertid fremdeles et betydelig stykke vei å gå før de offentlige virkemidlene 
er tilpasset og kalibrert for at vi skal kunne nå de miljø- og klimamålene Norge har 
satt seg og som er meldt inn under Parisavtalen. Verken kvotesystemet eller dagens 
nasjonale virkemidler er tilstrekkelige til å sikre de nødvendige utslippsreduksjonene.  
 
Klima- og miljøutfordringene krever nye teknologiske løsninger raskt. Utviklingstakten 
innen miljøteknologi må være svært hurtig. Like viktig er det at vi evner å ta i bruk 
tilgjengelig teknologi raskt. 
 
Vi vil i det følgende peke på tre eksisterende virkemidler som må styrkes kraftig i 
statsbudsjettet for 2021:  
 
Enova 
Umiddelbare utslippskutt må også prioriteres 
 
Styrkingen av Enova før sommeren var svært positiv. Enova vil ha en sentral rolle i å 
sikre at offentlig innsats etter pandemien resulterer i et klimavennlig og energieffektivt 
næringsliv på lang sikt.  
 
Men Enovas mandat og virkemidler må også rettes mot umiddelbare 
utslippsreduksjoner med tilgjengelig teknologi i kvotepliktig sektor. Mulighetene for 
store utslippskutt i fastlandsindustrien er til stede, også med tilgjengelig teknologi.  
Opp mot halvparten av utslippene i fastlandsindustrien (anslagsvis 5 til 6 millioner 
tonn CO2) kan reduseres ved bruk av i stor grad tilgjengelig teknologi de neste ti 
årene fram mot 20301. FFM mener denne muligheten for utslippskutt glipper med det 
mandatet og den innretningen Enova har i dag.  
 
Regjeringen skal denne høsten utforme mandatet for Enova for de neste fire årene. 
Da må regjeringen sørge for at de mest nærliggende og lett tilgjengelige 

 
1 Dette er beskrevet og dokumentert i våre innspill til KLD angående revisjonen av Enovas mandat 
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utslippskuttene lar seg realisere med Enovas hjelp. Dette krever endringer i Enovas 
mandat og tilhørende økte bevilgninger til Enova. 
 
Nysnø Klimainvesteringer 
Forvaltningskapitalen bør økes med minst 5 milliarder kroner 
 
Nysnø Klimainvesteringer er allerede et svært viktig virkemiddel for utvikling og 
kommersialisering av miljøteknologi. Investeringsselskapet dekker et konkret og 
tydelig behov og har raskt tatt en sentral rolle i markedet, både ved selv å investere 
og ved å mobilisere andre investorer. Vi mener selskapet vil være en nøkkel 
framover i å sikre at norske bedrifter plasseres helt i front innen et viktig og 
framtidsrettet markedsområde, ikke minst i etterkant av pandemien. 
 
Investeringsselskapet har i dag en forvaltningskapital som raskt er ferdiginvestert. 
Tilførselen av kapital i revidert nasjonalbudsjett var positiv, men monner lite. Det er 
viktig at tilførsel av kapital til selskapet ligger godt i forkant av selskapets behov. Kun 
dersom selskapet har en god og solid forvaltningskapital, vil det framstå som en 
forutsigbar partner for bedrifter og medinvestorer. Også for oppbyggingen av 
selskapets kapasitet til å vurdere nye investeringer er det sentralt at det bevilges 
betydelig mer forvaltningskapital. 
 
Stortinget har vedtatt en langsiktig forvaltningskapital på 20 milliarder kroner. Vi 
mener det må vedtas en tilførsel på minst 5 milliarder kroner i statsbudsjettet for 
2021. Samtidig må det erklæres tydelig fra Stortinget at Nysnø Klimainvesteringer vil 
få tilført ytterligere kapital etter hvert som behovet er til stede. 
 
Styrkingen av Nysnø kan og bør gjøres som rent kapitaltilskudd. Så langt er 35 
prosent av kapitalen bevilget som risikokapital. Det er det ingen grunn til framover. 
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 næringsvirksomhet. Det er allerede avsatt betydelig 
midler til risikokapital. 
 
Miljøteknologiordningen 
Bør økes til minst 1 milliard kroner 
 
Vi mener det var et godt grep av regjeringen og Stortinget å øke bevilgningene til 
Miljøteknologiordningen fra 565,5 til 750 millioner kroner som en del av krisetiltakene. 
Innovasjon Norge mottok i fjor søknader for 1,4 milliarder kroner. Økte bevilgninger til 
ordningen er en forutsetning for at bedriftene skal kunne realisere sine 
miljøteknologiprosjekter. FFM mener at Miljøteknologiordningen bør økes til minst 1 
milliard kroner i 2021. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Forum for Miljøteknologi 
 
 
Marianne Lie (sign) 
Sekretariatsleder 
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Forum for Miljøteknologi (FFM) består av en rekke av de største bedriftene i Norge 
innen prosessindustri, papirproduksjon og byggenæringen. Våre medlemmer har 
egne prosjekter innen miljøteknologi og fornybar energi. FFMs mål er at norske 
bedrifter skal være verdensledende i utvikling og bruk av miljøteknologi. 
 
FFMs medlemmer: 
Yara International   Selvaag Gruppen   Fellesforbundet 
Elkem     Hellefoss Paper    Alcoa Norway 
Borregaard    Glencore     Norsk Hydro  
Terrawatt     Energi Norge 


