
 

 

Maritimt Forum  

 

Rådhusgata 25,  

0158 Oslo  

Postboks 1452 Vika,  

0116 Oslo 

Tlf.: (+47) +47 22 40 15 50 

Org.nr.: 876 131 072 

post@maritimt-forum.no 

www.maritimt-forum.no 

Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021 – 2030; 

høringsinnspill fra Maritimt Forum  
 
Maritimt Forum hilser den nye klimameldingen velkommen, og ønsker med dette å gi 
innspill til stortingsmeldingen, og høring i Energi- og miljøkomiteen 2. februar 2021.  
Norge har i dag verdens mest komplette maritime klynge, og vi er verdensledende i 
utviklingen av grønne maritime teknologier. I en rapport fra Menon viser de til et enormt 
potensialt, hvor maritim næring kan skape nærmere 60.000 nye grønne arbeidsplasser, 
opp i fra nesten 90 000 kvinner og menn som er sysselsatt i klyngen i dag. 
 
Det er derfor gledelig at vi nå får en plan og klimapolitikk som kan bidra til å ytterligere 
styrke vår posisjon og våre fremtidsmuligheter. Norge ligger helt i front i utviklingen av 
grønne maritime løsninger for utslippskutt og miljøforbedringer. Ved å fortsette med 
denne omstillingen, kan vi bidra til å redusere klimagassutslippene, samt nå de ambisiøse 
målsetningene i Paris-avtalen. Klimaplanen er derfor viktig å fylle med langsiktige 
ambisjonene og konkret innhold som muliggjør at vi utvikler skalerbar teknologi og 
iverksetter tiltak, som støtter den positive utviklingen vi har hatt siden lanseringen av 
Ampere i 2015.  
 
Vi vil vektlegge følgende satsingsområder for den langsiktige kursen frem mot 2030:   
 

• Resultatene for 2018 og 2019 viser at NOx-avtalen har fungert godt. For at næringen 
og staten skal nå sine klimamål, må ordningen forlenges. Nullutslippsløsninger som 
hydrogen og ammoniakk vil komme hovedsakelig etter 2025. NOx-fondet kan være et 
viktig virkemiddel også i denne omstillingen. Vi mener at NOx-avtalen må forlenges 
til 2027. 
 

• Klimaplanen legger opp til en firdobling av CO2-avgiften på diesel. I dette foreslår vi 
at samme avgift knyttes opp til et eget CO2-fond på lik linje med NOx-fondet. Dette vil 
fungere som et incentiv for utvikling av grønn teknologi, og dra på suksessen som 
NOx-fondet har vært.  
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• Klimaplanen bør fokusere på offentlige anbud og tildelingen til fylkene, eller opprette 
et fond som er øremerket satsningen på hurtigbåter på nullutslipp (hydrogen). Dette 
vil bidra til å få opp et tilstrekkelig volum på fornybare energikilder, samtidig som 
det også bidrar til etablering av en infrastruktur. Klimaplanen bør også styrke den 
grønne maritime innovasjonsutviklingen ved å styre offentlige anbudskontrakter mot 
norsk verdiskaping. Vi foreslår derfor også å etablere en ekspertenhet med høy 
kompetanse på offentlige anbud.  
 

• GIEK og Eksportkreditt er det største garantiverktøyet for finansiering, og derfor 
viktige virkemidler for grønn omstilling. I dag er GIEK sin nedbetalingsprofil på 
opptil 12 år på grønn teknologi for bratt. Det må derfor utarbeides og godkjennes en 
beskrivelse av «Grønn Skipsfart» og GIEKs skipsfinansieringstilbud inn under CCSU – 
Klimasektoravtalen. Prosjekter herunder har en forlenget ramme på 18 år. 

 

• Sikre sjøtransporten konkurransedyktige rammevilkår, slik at vi oppnår målet om 
mer godsoverføring fra land til sjø. Vi mener at avgifts- og gebyrregimet for 
sjøtransporten må gjennomgås og forenkles. Stortinget bør vedta at alt offentlig 
innkjøp, i den grad det er mulig, skal skje via sjøveien. 

 

• Klimaplanen må utvide mandatet til virkemiddelet og investeringsfondet Nysnø til 
også å gjelde investeringer i maritime bedrifter og eller selskap, som bygger nye skip 
og investerer i klimateknologi som bidrar til å redusere klimagassutslippene på 
flåten. Dette vil styrke ordningene, samt bidra til at målene i Klimaplanen nås 

 

• Eksisterende kondemneringsordning for utrangerte offshorefartøy, sammen med en 
forsert ombygging av eksisterende offshoreflåte til grønn hybrid, må treffe næringen 
bedre. Dette vil bidra til å bygge bro mot en grønnere fremtid, og bidra til 
sysselsetting og grønn teknologiutvikling.  
 

*** 

Med vennlig hilsen 

 
Ivar Engan 
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