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Velkommen!



Klimaplanen og EUs innsatsfordeling

● I dag: EUs overordnede mål: 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 i f t 1990
● I morgen: Alle relevante EU-rettsakter skal revideres i f t nye målet på  55% innen 2030

1. Det europeiske kvotesystemet (EU ETS): industri, kraftproduksjon, petroleumsvirksomhet og luftfart - 

og sannsynligvis skipsfart! (43 % reduksjon utfra 2005)

2. Innsatsfordeling (ESR): nasjonale utslippsmål for de enkelte EU-landene: veitransport, jordbruk, bygg 

og avfall. (30 % reduksjon i f t 2005)

3. Utslipp og opptak av CO2 i skog og andre landarealer

➢ Innsatsfordeling-forordningen:

○ 0 til 40 prosent kutt fra 2005 til 2030. i h t  BNP/innbygger:  Sverige og Norge: 40 prosent

○ Nasjonale utslippsbudsjetter for perioden 2021-2030. 

○ Utslippsbudsjettet: en rett strek mellom 2021 og 2030. (+- 10% og 5%)





Fleksibilitet og kontroll

● Landene kan enten redusere egne utslipp eller finansiere kutt i andre 
europeiske land. 

● Ikke krav til hvor stor del av utslippskuttene som må gjennomføres 
innenlands. 

● Ikke krav til hvilke kutt som skal gjennomføres innenfor hvilken sektor. 
● Anledning til å overføre til sammen 100 millioner klimakvoter fra EU ETS til 

å oppfylle målet.
● Land kan oppfylle sine mål gjennom overskudd av opptak av CO2 fra skog 

og annen arealbruk. 
● Etterlevelse og kontroll ved EØS-tilsynet ESA



Tommel opp:
- en del viktige 

sammenhenger/koblinger 
- årlig rapportering

Tommel ned:
- svak kobling sirkulær 

økonomi og klima
- lite konkret på biogass



Planens innhold 

3 deler:

1. Innledning
a. Kutte utslippene, ikke utviklingen
b. Noregs klimabidrag i ei verd i endring 

2. Klimaplan
a. Plan for ikke-kvotepliktig sektor (avfallsforbrenning)
b. Skog og arealbruk (torv)
c. Plan for kvotepliktig sektor

i. Sirkulære løsninger, CCS og bioressurser er også nevnt her
3. Grønn omstilling av Norge 

a. Sirkulær økonomi og Langskip (CCS) omtales her 



Hovedvirkemidler

Regjeringen vil gradvis auke avgiftene på 
ikkje-kvotepliktige utslepp av klimagassar til om 
lag 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i 2030. 
Provenyet frå avgiftsauken vil bli nytta til å 
redusere andre skattar og avgifter, primært for 
dei gruppene som er omfatta av auka avgifter”

Dagens nivå er 590 kr/tonn

➢ Hvilke skatter og avgifter skal reduseres for 
våre innbyggere og kunder? 



Foreløpige vurderinger 

Planen inneholder noen viktige koblinger for bransjen: 

1. Bærekraftmålene - handlingsplan kommer 
2. Sirkulær økonomi - strategi kommer 
3. Ny energimelding - innspill gitt før jul
4. Klimapolitikken skal bidra til konkurransekraft - 

ref. verdiskapingsrapporten fra Sintef
5. Det gode liv i hele landet (bioressurser)
6. CCS - plasserer oss høyt opp på den politiske 

agendaen
7. Det skal settes ned et ekspertutvalg for 

klimavennlige investeringer  - her må vi påvirke



Klimaplanen skal være i tråd med FN’s bærekraftmål 

Denne planen viser korleis Noreg vil medverke til å nå berekraftsmål 13, 
og korleis det kan gjerast i tråd med dei andre måla. Klimapolitikken skal 
spele på lag med mål som å utrydde fattigdom og ta vare på naturen.



De viktigste sakene for 
bransjen



Hva sier planen om sirkulær økonomi

1. Norge skal være et foregangsland
2. Vise hvordan vi kan øke verdiskapingen i bransjen og på tvers av bransjer og at 

økonomien samtidig legger mindre press på klima og miljø 
3. Økt levetid, reparerbarhet og ombruk av både bygg, gjenstander og materialer 
4. Legge til rette for økt utnyttelse av biprodukter og restråstoff - Prosess21/Eyde 
5. Virkemiddelapparatet - her ser vi endringer allerede
6. Forbrukeradferd (merkeordningen)
7. Bruke statens innkjøpsmakt for å skape marked 



Nei, det blir ikke forbrenningsavgift på 2000 kr/tonn

● Kvotepris på 590 kr/tonn
● 25% avgift fra 2021 for å gi aktørene tid til å omstille seg
● Avfall av biogent avfall er unntatt avgift 
● Nasjonal faktor på 0,5498 (det jobbes mot metode for å ta frem anleggsspesifikk 

faktor)

590 kr/tonn * 0,25 * 0,5498 = 82 kr/tonn avfall i 2021 



Avfallsforbrenning

● vil innføre avgift på forbrenning av avfall frå 2021
● vil vurdere ei gradvis opptrapping av avgifta på forbrenning av avfall til generelt nivå
● Regjeringa legg opp til å støtte Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt

Sitat:
“Ein CO2-pris på 2000 kroner per tonn, jf. det generelle nivået på CO2-avgifta i 2030, vil 
bidra til å gjere CO2-fangst meir attraktivt økonomisk sett, men vil truleg ikkje vere 
tilstrekkeleg til å gjere CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegga lønsamt innan 2030.”

Spørsmål: Kan CCS på avfallsforbrenning bli lønnsomt uten eget virkemiddel for premiering 
av lagret bio-CCS? 



“Handlingsplanen” for biogass 

1. Det ble ingen egen handlingsplan, regjeringen velger å “leggje til rette for auka 
produksjon og bruk av biogass gjennom dei generelle og dei sektorspesifikke 
verkemidla i klima- og miljøpolitikken”

2. Vi kjenner igjen mange av formuleringen knyttet til fordelene med biogass, men det 
mangler fremdeles konkrete tiltak. 

3. Regjeringen og Miljødirektoratet legger (fremdeles) til grunn at potensialet for 
produksjon er lavere enn potensiell etterspørsel (vår “konklusjon”)  - søknad til Grønn 
Plattform 

4. Opptrappinga av CO2-avgifta kan gjere biogass meir konkurransedyktig og bidra til 
auka bruk av biogass til vegtransport, i industrien og til oppvarminga av bygg. 

5. Å inkludere biogass i et omsetningskrav krever gjennomgang av støtteregimet pga. 
statsstøtteregelverket  

6. Biogass er fremdeles unntatt vegbruksavgift - ser ut som det vil fortsette. 



Bio: “Ta-sikte-på-lista..”

● som eit minimum halde på dagens omsetningsvolum av biodrivstoff 
● ta sikte på å innføre eit omsetningskrav for anleggsdiesel frå 2022, som fram mot 2030 

blir auka til same nivået som i vegtrafikken
● ta sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart frå 2022 
● ta sikte på å slå saman omsetningskrava for vegtransport og anleggsdiesel til eit felles 

omsetningskrav, og greie ut om eit felles omsetningskrav òg kan gjelde for skipsfarten. 
● sjå an erfaringane med omsetningskravet for luftfart for deretter å vurdere mogleg 

opptrapping 
● vurdere og eventuelt justere omsetningskrava for biodrivstoff med to års intervall med 

start frå 2022



Skipsfart; der det ligg til rette for det
● innføre låg- og nullutsleppskriterium i nye anbod for ferjesamband der det ligg til rette 

for det, i løpet av 2023
● innføre låg- og nullutsleppskriterium i nye anbod for hurtigbåtar der det ligg til rette for 

det, i løpet av 2025 
● ta sikte på å innføre krav om låg- og nullutsleppsløysingar for servicefartøy i 

havbruksnæringa med ei trinnvis innfasing frå 2024, der forholda ligg til rette for det 
● kome tilbake til Stortinget i 2021 med ein plan for å sikra null- og lågutsleppsløysingar 

for offshorefartøy frå 2022



Torv - bør forbli i hengemyra!

● Myrane våre er store karbonlager og viktige for 
naturmangfaldet. Torv er ein avgrensa ressurs, og uttak 
og bruk av torv fører til utslepp av klimagassar.

● Regjeringa vil difor vurdere å innføre eit forbod mot å 
opne nye torvuttak. Regjeringa vil vurdere tiltak med 
heimel i plan- og bygningslova for å unngå at det blir 
gitt løyve til nye uttak fram til spørsmålet om forbod er 
avklart. 

● Samstundes vil regjeringa arbeide vidare med å fremje 
overgangen frå å bruke torvbaserte produkt til 
torvfrieprodukt.

● Regjeringa vil òg greie ut ei avgift på utslepp av 
klimagassar frå uttak av torv



Matsvinn 

“Viss alle et litt grønare, kastar mindre mat og følgjer kostråda frå Helsedirektoratet, er det bra for både helsa og 
klimaet.”

Målet er at matsvinnet skal halveres innen 2030 - bransjeavtale mellom myndighetene og landbruket

Rapportering og identifisering av eventuelle behov for å styrkje arbeidet med matsvinn. 

● 15 prosent reduksjon innan 2020
● 30 prosent reduksjon innan 2025
● Klima- og miljødepartementet skal sørgje for felles rapportering av oppnådde resultat i 2020, 2025 og 2030. 

Hovudrapporten kjem i 2021 og vil vise korleis vi ligg an til å nå måla. Han vil òg identifisere område som krev 
ekstra innsats.



Sirkulærøkonomi og digitalisering
Regjeringa skal i starten av 2021 leggje fram ei melding om datadriven økonomi og 
innovasjon. 

“Utvikling av dataløysingar som gir oversikt over material- og avfallsstraumar, og digitale 
løysingar som gjer data tilgjengelege på tvers av verdikjeder og næringar, vil vere sentralt for 
å ta ut potensialet før auka sirkularitet”

Søknad inne til Grønn Plattform 



Veien videre

1. Legges frem for Stortinget
2. Legges ut på høring
3. Høringene skal leses og endringer vurderes
4. Endelig vedtak - mot våren


