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Koronakrisen: Maritimt Forums tredje innspillspakke til 

strategiske myndighetstiltak for å opprettholde aktiviteten i 

maritim næring 
 
I dette notatet fremmer Maritimt Forum sine innspill til strategiske myndighetstiltak for å 
opprettholde aktiviteten i maritim klynge gjennom koronakrisen. Maritimt Forum 
representerer den hele norske maritime klyngen, med alle segmenter på sjøen og på land, 
samt både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i næringen.  
 
Den største krisen i moderne tid 
Den norske maritime næringen står ovenfor svært utfordrende tider, nesten uavhengig av 
den videre koronautviklingen. I et sannsynlig scenario med gjentatte smittebølger globalt 
og nasjonalt, viser prognoser utarbeidet av Menon Economics at det kan bli nesten 20 000 
færre arbeidsplasser i næringen ved utgangen av 2022 enn ved inngangen til 2020. Krisen 
vil også medføre store negative konsekvenser for industrikompetansen og -utviklingen til 
en av landets viktigste eksportnæringer. I 2015, før offshorekrisen slo inn, jobbet 115 000 
i maritim næring, i dag er tallet 86 500. Menon anslår at sysselsettingen kan falle videre til 
66 000, noe som vil bety en halvering fra 2015 til 2022. 
 
Maritimt Forum fremmet 3. april d.å. et innspillsnotat til myndighetene som var rettet mot 
fase tre i myndighetenes respons til koronakrisen. Noen av tiltakene er gjennomført av 
regjeringen. Men flere av de viktigste tiltakene, som ville gitt økt aktivitet gjennom krisen, 
er fortsatt ikke gjennomført. Disse bør iverksettes nå for å sikre maritim 
sysselsetting og verdiskaping.  
 
Menon-rapporten fra august bekrefter at de gjennomførte myndighetstiltakene ikke vil 
være tilstrekkelig for å hindre et betydelig nedtrekk i sysselsettingen frem mot 2022. 
Spesielt verfts- og offshoreservicesegmentene vil merke følgene av fallende etterspørsel 
og ordretørke. Det ligger nå an til at over 200 offshoreskip blir lagt i opplag frem mot 
utgangen av året. Flere av de store norske skipsverftene har alvorlige problemer.  
 
Konjunkturrapporter den siste tiden viser til at maritim næring vil få en lengre vei tilbake 
til normalen enn andre sammenlignbare næringer. Dette får store konsekvenser for mange 
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kystsamfunn som er helt avhengig av en næring som til sammen sysselsetter nesten 
90 000 kvinner og menn i hele Norge. 
  
 
Skjebnetid for klyngen 
Høsten 2020 blir avgjørende for den norske maritime klyngen. Vi har de beste 
forutsetningene for å lykkes med å utvikle ny maritim klimateknologi som hele verden 
trenger, utvinne mineraler fra havbunnen samt produsere ren mat og energi fra havet. 
Men først må vi komme oss velberget gjennom denne krisen med fortsatt livskraftige 
maritime bedrifter og ansatte. Regjeringen har signalisert at den vil komme med en ny 
krisepakke denne høsten. I tillegg vil statsbudsjettet for 2021 bli avgjørende for hvor 
mange arbeidsplasser vi klarer å bevare. De valgene som myndighetene tar denne høsten, 
får langsiktige konsekvenser for fremtidig innovasjonskraft, sysselsetting og eksport i den 
maritime klyngen. 
 
Fire styrende prinsipper  
Da vi lanserte våre innspill til strategiske myndighetstiltak i april la vi til grunn fire 
styrende prinsipper. Disse fire ligger fortsatt til grunn for våre oppdaterte innspill. Vi 
mener at myndighetstiltakene bør:  
 

1. Iverksette konkrete tiltak som gir umiddelbar effekt for sysselsettingen og 
verdiskapingen, så tidlig som mulig 

 
2. Sette krav om høyest mulig norsk innhold i offentlige anbud  

 
3. Bygge på bærekraftperspektivet, og bidra til det grønne skiftet 

 
4. Må ha et stort eksportpotensial på lengre sikt 

 
Gryteklare prosjekter 
Med basis i de fire ovennevnte prinsipper lanserer vi tiltak som er basert på innspill fra 
våre medlemsbedrifter og samarbeidsorganisasjoner. Tiltakene vi fremmer i dette notatet 
bygger videre på, og er en oppdatering av, tiltakene vi lanserte i april. Vi presenterer 
tiltakene først i kortform i følgende tabell, og deretter i mer detalj i påfølgende flak.  

Tiltaksområder Konkret tiltak Effekt 

1. Forsering av statlige skip 
Forsere bygging av nye statlige 
skip, som staten allerede har 
planer om å bygge, vil gi økt 
aktivitet i hele klyngen 

• Avklare fremtidig skipssegment i 
Sjøforsvaret. Avsette 500 mill. kroner til 
videre utredning av minerydderkonseptet 
«Vanguard» til Sjøforsvaret 
 

Vil ha umiddelbar og særdeles høy 
aktivitetseffekt for store deler av 
maritim industri. Gir også nye og 
utvidede kapasiteter som staten har 
stort behov for 

2.  Forlenge tiltaket om 
midlertidig fjerning av taket i 
refusjonsordningen for norske 
sjøfolk  

• Fjerning av beløpsbegrensninger i 
tilskuddsordning for sysselsetting av 
sjøfolk for femte og sjette termin, 2020 

Vil trygge norsk maritim kompetanse, 
og bidra til å bevare innovasjonskraften 
i klyngen 
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Vennligst ta kontakt ved behov for avklaringer eller utdypninger av ovennevnte punkter.  
 
Med vennlig hilsen,  
Maritimt Forum  

 
Ivar Engan 
Daglig leder  

Vil forhindre permitteringer og 
oppsigelser av norske sjøfolk 

• Videreføre fjerningen av 
beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen 
for hele 2021 

3.  Finansieringsordninger for 
krisetider 
Maritim industri er en 
kapitalintensiv næring. Etter hvert 
som koronakrisen utvikler seg, vil 
store deler av næringen få et 
betydelig finansieringsproblem 

• Etablere en ny og midlertidig ordning 
gjennom GIEK der staten stiller garantier, 
herunder refundgarantier til verftene  
 

• Endrer kompensasjonsordningen, slik at 
tilskuddet ikke reduseres som følge av et 
regnskapsmessig underskudd i selskapet. 

 

• Etablerer ekspertenhet med høy 
kompetanse på offentlige anbud  

 

• GIEK stiller refundgarantier mot verftenes 
kunder på 100 pst.  

 

• Bidrag til å dekke ekstraordinære utgifter 
til smittevern, testing og karantene. 

 

Vil bidra til å lette på situasjonen for 
selskaper som har livets rett, trygge 
arbeidsplasser og kompetanse  

4.  Grønn omstilling i 
skipsfarten 
Grønn maritim omstilling vil gi en 
betydelig sysselsettingseffekt og 
nye muligheter for økt eksport i et 
voksende globalt marked 
 
 

• Etablere ordning for resirkulering av 
utrangerte norske fartøy  
 

• Styrke ordningene som muliggjør klima- 
og miljøutbedring i eksisterende flåte 

 

• Utrede handlingsrommet for å forlenge 
løpetiden for statlig skipsfinansiering 

 

• Nye ordninger under ENOVA som gir 
støtte til lasteeiere, og åpner for at Nysnø 
kan gi støtte til flere maritime prosjekter 

 

En grønn maritim omstilling vil gi en 
betydelig sysselsettingseffekt og 
muligheter for økt eksport i et voksende 
marked. Om tiltakene iverksettes i 2020 
eller første halvdel av 2021, vil de kunne 
ha stor betydning for å skape ny 
aktivitet i næringen etter korona. 
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1. Vanguard-konseptet med autonome 
tilleggskapasiteter  
 

Saken gjelder: Forsering av bygging av nye mineryddere til sjøforsvaret er et 
konkret og gryteklart krisetiltak som raskt vil bidra til å sikre kompetanse, 
sysselsetting og verdiskaping i den norske maritime klyngen. I tillegg til de 
krisepolitiske aspektene vil Vanguard, som et multirollefartøy, tilføre sjøforsvaret 
med nye kapasiteter for autonom minerydding og fylle viktige sikkerhets- og 
beredskapsbehov for Norge.  

 
En samlet maritim næring har 
siden koronakriseutbruddet foreslått 
at staten forserer byggingen av 
allerede planlagte, nye minefartøy 
med autonome tilleggskapasiteter for 
sjøforsvaret.  
 
Dette vil være et kraftig og 
konkret motkonjunkturtiltak som 
vil sikre kompetanse, sysselsetting og 
nasjonal beredskap. På sikt ligger det 
også et stort eksportpotensial for dette konseptet.  
 
Vanguard-systemet er i stor grad basert på sivil og kommersiell skipsdesign, kombinert 
med fleksible, militære oppdragspakker. Dette innebærer bl.a. at et Vanguard-fartøy har 
klare fordeler med hensyn til vedlikehold og operative evner sammenlignet med andre, 
tradisjonelle militære fartøy.  
 
Vanguard representerer en dramatisk endring i marineoperasjoner. Ved å kombinere 
nasjonal kompetanse og erfaring fra maritim, offshore og marine sektorer, vil konseptet gi 
en svært rimelig løsning på behovet kystnasjonen Norge har.  
 
Skipene vil være billigere å anskaffe enn en fregatt, men også rimeligere enn en vanlig 
korvett. Og like viktig: Fartøyet vil kunne bygges på kun to år med 95 % norsk innhold og 
vi understøtte 20 000 årsverk langs hele norskekysten. Vi anslår behov for 4 fartøy med en 
totalramme på 5 mrd. kroner. 
 
Fartøyet er 90 meter langt med 4 500 tonn deplasement. Vanguard vil være en 
modulbasert løsning. Hangaren kan huse helikopter, droner eller ubemannede 
overflatefartøy, og de ulike utstyrspakkene kan byttes ut på relativt kort tid. Eksempelvis 
vil det være en annen konfigurasjon om skipet skal ut på kystvaktoppdrag enn om det skal 
på minesøk. Det vil være i stand til å operere med kun 16-20 besetningsmedlemmer. 
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De forskjellige utstyrspakkene plasseres i standard iso-containere og kan inneholde 
eksempelvis luftvern og sjømålsmissiler. Når oppdraget er minejakt, vil de inneholde AUV-
en Hugin som Sjøforsvaret bruker for deteksjon, klassifisering og identifisering av miner. 
Vanguard er også basert på en åpen systemarkitektur for å kunne integrere og nyttiggjøre 
seg ny teknologi, etter hvert som den blir tilgjengelig. Konseptet har ellers plass til en 30-
76 mm-kanon foran og en 30-40 mm-kanon bak i tillegg til to Sea Protector-
våpenstasjoner. 
 
Vanguard vil være en god erstatter for de tre minejakt- og tre minesveiperne i henholdsvis 
Oksøy- og Alta-klassene som begynner å nærme seg slutten av sin levealder etter 25 år i 
tjeneste. 
 

Tiltak: Regjeringen avsetter 500 mill. kroner til videre utredning av 
minerydderkonseptet «Vanguard» til Sjøforsvaret 

 
*** 
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2. Forlenge tiltaket om midlertidig fjerning av taket i 
refusjonsordningen for norske sjøfolk 

 

Saken gjelder: Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er en av de 
viktigste rammevilkårene innen maritim næring. Den sørger for å opprettholde en 
høy andel av norske sjøfolk innen flere viktige skipsfartsegmenter.  

 
Tilskuddsordningen for sysselsetting av 
norske sjøfolk er en av de viktigste 
rammevilkårene innen maritim næring. Den 
sørger for å opprettholde en høy andel av 
norske sjøfolk innen flere viktige 
skipsfartsegmenter, blant annet 
energiforsyning og frakt. Per i dag har 
ordningen noen begrensninger for noen 
segmenter som kan slå hardt ut gjennom krisen.  
 

I budsjettavtalen 11. juni 2020 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig 
Folkeparti ble det vedtatt å oppheve maktstakene i nettolønnsordningen for fjerde termin 
2020. Dette er et viktig krisetiltak som vil bidra til å bevare sysselsettingen av norske 
sjøfolk. Men tiltaket burde sikret at beløpsbegrensningen ble fjernet for hele 2020. Dette 
ville bidratt til å sikre større langsiktighet og trygghet  
 
Ukene som har gått siden budsjettforliket viser at det er et stort behov for å videreføre 
dette krisetiltaket til også å omfatte hele 2021. Markedssituasjonen fremover vil være 
krevende, og en videreføring av dette krisetiltaket vil hindre permitteringer og oppsigelser 
av norske sjøfolk.  
 

Tiltak: Regjeringen fjerner beløpsbegrensninger i tilskuddsordning for sysselsetting av 
sjøfolk også for femte og sjette termin, 2020. 

 
Konkurransedyktige nettolønnsordninger er avgjørende for å bidra til rekrutteringen av 
norske sjøfolk på norskregistrerte skip og dermed sikre norsk operativ maritim 
kompetanse. Det er bred enighet i næringen om at praktisk og operativ erfaring fra sjøen 
representerer en kritisk type kompetanse for hele næringen – også i de landbaserte delene 
av næringen. 
 

Tiltak: Regjeringen viderefører fjerningen av beløpsbegrensningen i 
tilskuddsordningen for norske sjøfolk på petroleumsskip i NOR og konstruksjonsskip i 
NIS for hele 2021.  

 
***  
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3. Finansieringsordninger for krisetider 
 

Saken gjelder: Maritim industri er en kapitalintensiv næring. Etter hvert som 
koronakrisen utvikler seg, vil store deler av næringen få et betydelig 
finansieringsproblem. Dette gjelder også solide selskaper som vil få 
finansieringsutfordringer som følge av lavere aktivitet. Det er avgjørende at 
myndighetene bidrar til å lette på situasjonen med gode finansieringsordninger.  

 
Følge opp Stortingets vedtak om ny 
midlertidig garantiordning gjennom GIEK 
Det er behov for å innføre en ny midlertidig 
garantiordning gjennom GIEK. Formålet med 
ordningen er å sikre maritime selskaper som 
hadde en sunn finansiell situasjon før 
koronakrisen nødvendig likviditet og 
arbeidskapital for å opprettholde driften og 
dermed bidra til at virksomhetene overlever 
krisen.  
 
For å opprettholde tilstrekkelig likviditet i selskapene gjennom krisen er det et akutt 
behov for å utsette avdrag og forlenge lån som forfaller til betaling i 2020 med 12-24 
måneder. I den rådende markedssituasjonen er dette svært krevende og en statlig 
garantiordning vil derfor være svært viktig. 
 
Maritimt Forum viser også til budsjettavtalen 11. juni 2020 mellom Høyre, 
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vedrørende låneordning gjennom GIEK 
hvor det står følgende; «Stortinget ber regjeringen, frem mot 2021-budsjettet, vurdere om 
det er behov for supplerende ordninger for solide, store bedrifter som i utgangspunktet 
har en sunn drift, men mangler nødvendig likviditet, som følge av virusutbruddet. Alle 
ordninger av denne typen må være i tråd med EØS-regelverket og godkjennes av ESA». 
 
Maritimt Forum mener at det haster med å opprette en midlertidig garantiordning 
gjennom GIEK med formål å gi garantier for å muliggjøre utsettelse av forfall og avdrag på 
lån hos norske og utenlandske långivere. Hvis det vurderes som formålstjenlig kan det 
også åpnes for at Eksportkreditt kan gi lån til refinansiering mot slik garanti. 
 

Tiltak: Regjeringen etablerer en ny og midlertidig ordning gjennom GIEK der staten 
stiller garantier for norske selskaper, slik at forfall kan utsettes i 12-24 måneder på lån 
fra norske og utenlandske lånegivere. 

 
Innretning av ny kompensasjonsordning 
Flere maritime bedrifter har de siste årene hatt utfordringer som følge av en krevende 
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markedssituasjon, blant annet som følge av oljeprisfallet i 2014. Flere av disse bedriftene 
hadde derfor et regnskapsmessig underskudd i forkant av virusutbruddet, blant annet 
som følge av nedskrivninger av verdier.  
Som følge av virusutbruddet har de fått en enda mer krevende markedssituasjon, med 
lavere aktivitet og økte tap.  
 
For disse selskapene fremstår det som urimelig at et tilskudd skal reduseres som følge av 
et underskudd i 2018, i forkant av virusutbruddet, som skyldes store utgifter til omstilling 
etter offshorekrisen. Selskapene trenger tilskuddet i sin helhet. Det samme gjelder nye 
selskap som ikke hadde omsetning i 2018, men som har blitt rammet like hardt av 
koronakrisen. 
 

Tiltak: Regjeringen endrer kompensasjonsordningen, slik at tilskuddet ikke reduseres 
som følge av et regnskapsmessig underskudd i selskapet. 

 
Offentlige anbud – etablere ekspertenhet 

Myndighetene må være mer ambisiøse i bruken av offentlige anbud og i større grad 
etterspørre lav- og nullutslippsteknologi. Det bør etableres en ekspertenhet som kan gi 
råd til fylkeskommunene og andre statlige aktører. Her trenger vi mer profesjonalitet, og 
styre offentlige anbudskontrakter mot norsk verdiskaping. Enheten må ha sterk 
teknologisk kompetanse samt juridisk EØS-kunnskap.  
 

Tiltak: Regjeringen etablerer en egen ekspertenhet med høy kompetanse på offentlige 
anbud som kan gi råd til fylkeskommunene om lav- og nullutslippsteknologier. 

 
GIEK stiller refundgarantier mot verftets kunde på 100 pst. 
I de situasjonene der verftene har greid å forhandle frem gode betalingsbetingelser på 
lønnsomme prosjekter (kundene betaler inn 70-80 pst. av kontraktspris før levering) 
foreslås det at GIEK stiller refundgarantier mot verftets kunde på 100 pst. «stand-alone»- 
basis og uten krav til egenlikviditet. Per i dag avlaster GIEK kommersiell bank med 50 
pst.). Dette vil frigi kundens forskudd til arbeidskapital ved bygging av kundens skip. 
 

Tiltak: GIEK stiller refundgarantier mot verftets kunde på 100 pst. «stand-alone»- basis 
og uten krav til egenlikviditet. 

 
Dekke utgifter til smittevern og karantene 
Smitteverntiltakene hos verftene har for flere resultert i svært høye operasjonelle 
kostnader. På det meste har et av de største verftene hatt utgifter på om lag 8 millioner 
kroner pr. uke. I tillegg kommer kostnader fordi prosjekter har blitt forsinket på grunn av 
smitteverntiltak. Verftene har tatt smittevern på det største alvor og har ikke hatt noen 
smitteutbrudd til tross for utstrakt innreise av utenlandske arbeidere. For de største 
verftene kommer disse utgiftene på toppen av en svært anstrengt økonomi som følge av 
omstilling fra offshore til nye segment. Verftene har etterlyst tiltak for å sikre likviditet 
igjennom koronakrisen uten at noen tiltak har blitt realisert. Dekking av utgifter til 
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smittevern og karantene kan være et bidrag til å bedre likviditeten. Regjeringen vil dekke 
kommunesektorens utgifter til testing og smittesporing, og bør bidra til å dekke utgifter til 
smittevern og karantene i aktuelle næringer. 
  

Tiltak: Regjeringen etablerer en kompensasjonsordning for ekstraordinære utgifter til 
smittevern og karantene 

 
         *** 
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4. Grønn omstilling i skipsfarten 
 

Saken gjelder: Det grønne maritime skiftet er godt i gang. Næringen vil kunne 
bidra til nasjonal målsetting om utslippskutt på 50 pst. innen 2030, jfr. 
Handlingsplan for grønn skipsfart. En omstilling til grønn skipsfart vil være en del 
av løsningen for en bærekraftig framtid. En grønn maritim omstilling vil gi en 
betydelig sysselsettingseffekt og muligheter for økt eksport i et voksende marked. 
Om tiltakene iverksettes i 2020 eller første halvdel av 2021, vil de kunne ha stor 
betydning for å skape ny aktivitet i næringen etter korona. 

 
Grønn resirkuleringsordning for offshorefartøy og andre segmenter 
En vrakpantordning for eldre norske skip vil gi store miljøgevinster, det vil bygge opp 
kompetanse og skape et nytt marked og nye arbeidsplasser. Dessuten vil det gi incentiver 
til en fornyelse til moderne klimavennlige fartøy offshore og i nærskipsfarten. Den norske 
offshoreflåten er verdens mest avanserte og i stor grad bygget på norske verft. Men selv 
disse eldes, og rundt 50 skip er eldre enn 20 år og ytterligere 20 nærmer seg kostbar 20-
årsklassing. Det er nå seks EU-godkjente resirkuleringsverft i Norge og resirkuleringen vil 
kunne skape aktivitet og et betydelig antall arbeidsplasser på disse verftene.  
 
Vi foreslår derfor en kontantstøtteordning for grønn resirkulering av 
eldre og mindre miljøvennlig tonnasje ved norske verft. Støtten foreslås betinget av at 
skipet håndteres iht. skipsgjenvinningsforordningen (Europaparlaments- og 
rådsforordning nr. 1257/2013). Satsen foreslås til 1 000 NOK/tonn lettskipsvekt.  
 
Et typisk offshoreskip er fra 2 500 tonn og oppover, mens en større ankerhåndterer kan 
være 6 000 tonn eller mer. Maritimt Forum mener ordningen bør omfatte skip som har 
vært eid av et norsk selskap i mer enn tolv måneder, uavhengig av flagg. Huggingen må 
skje i Norge.  
 

Tiltak: Staten oppretter ordning for resirkulering av utrangerte norske fartøy i offshore 
og nærskipsfarten 

 
Klima- og miljøutbedringer i eksisterende flåte 
For å nå de nasjonale og internasjonale klimamålsettingene for skipsfarten, må det både 
bygges nye fartøy samtidig som flere fartøy får lav- og nullutslippsteknologi som for 
eksempel hydrogen, ammoniakk, elektrifisering eller hybridløsninger. Derfor må det 
etableres incentivordninger og tilskuddsordninger for utbedring, ombygginger og 
tilpasning i den eksisterende flåten 
 
Vi mener slik ombygging vil være en forutsetning for at offshorerederiene i fremtiden skal 
være i stand til å gå inn i nye markeder som havvind, offshore oppdrett, havbasert 
gruvedrift og biomarine næringer. Dagens offshorerederier har ikke nødvendig finansiell 
styrke til å gjennomføre slik ombygginger uten økonomisk støtte eller andre insentiver.  
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Tiltak: Regjeringen må styrke ordningene gjennom virkemiddelapparatet som 
muliggjør klima- og miljøutbedring i eksisterende flåte 

 
Nedbetalingstiden i statlig skipsfinansiering bør økes fra 12 til minst 18 år 
GIEKs skipsfinansieringstilbud og definisjon av skip er hentet fra OECDs sektoravtale for 
skip og regelverk fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Maksimal løpetid på GIEKS 
garanti er 12 år med lineær nedtrapping. Dette gir dessverre en for bratt 
nedbetalingsprofil for segmenter som nærskipsfart med mer, og medfører at rederier ikke 
klarer å imøtekomme nedbetalingsprofilen. Som et resultat kan nye prosjekter med 
miljøteknologi havarere.  
 
CCSU – Klimasektoravtalen kan tilby gunstigere finansieringstilbud og har en OECD-
godkjent låneprofilramme på 18 år. Vi mener derfor det bør utarbeides en 
skipsfinanseringsavtale under CCSU. Klimasektoravtalen som treffer investering i skip 
med miljøteknologi, og som har en betydelig CO2-reduksjon sammenlignet med 
søsterskip. 
 

Tiltak: Regjeringen utreder handlingsrommet for å forlenge løpetiden for statlig 
skipsfinansiering.  

 
Flåtefornyelse: Utslippskutt og ny teknologiutvikling 
Tiltak som bidrar til flåtefornyelse i den norske nærskipsfarten vil raskt føre til aktivitet i 
alle segmenter i den maritime klyngen. Tiltakene vil også bidra til å nå nasjonale 
utslippskutt, samt føre til uttesting av nye løsninger som hele den internasjonale 
skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer. Flåtefornyelse gir oss en unik mulighet til 
å utvikle en ny norsk eksportnæring.  
 
Det bør etableres en ny prosjektordning under ENOVA som muliggjør at vareeiere kan 
søke om støtte ved lange kontrakter og kontrahering av skip med lav- og 
nullutslippsteknologi (innenfor den rammen som allerede er bevilget). I tillegg bør Nysnø 
instrueres til å gi flere investeringer i maritime prosjekter med lav- og 
nullutslippsteknologi.  
 

Tiltak: Regjeringen etablerer ny ordning under ENOVA som gir støtte til vareeiere som 
velger skip med lav- og nullutslippsteknologi. Samt åpner for at Nysnø kan gi flere 
investeringer i maritime prosjekter med lav- og nullutslippsteknologi.  

 
*** 


