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ZEROs grønne krisepakke 
 
Koronakrisen og den lave oljeprisen har gitt oss en ny påminnelse av behovet for å gjøre 
Norge mindre oljeavhengig. Krisetiltakene må derfor bidra til å styrke de grønne delene av 
næringslivet og legge til rette for en langsiktig omstilling av norsk økonomi. 
 
Sentrale prinsipper for utforming av krisetiltak 

● Tiltak må kunne settes raskt i gang og ha positiv effekt på sysselsetting, samtidig 
som de må bidra til grønn omstilling. 

● Tiltak som bygger nødvendig infrastruktur for lavutslippssamfunnet bør prioriteres.  
● Ingen støttetiltak bør bidra til å låse inn en næringsstruktur basert på fossil energi. 
● Klimahensyn må inngå i konsekvensutredningen av alle tiltak. 

Revidert nasjonalbudsjett 
Flere av forslagene i ZEROs krisepakke kan realiseres i revidert nasjonalbudsjett som 
legges fram i 12. mai. Dette gjelder blant annet: 

● Styrke klimaarbeidet til kommunene gjennom en økt bevilgning til Klimasats (+600 
millioner kroner). 

● Styrke Enova, som bør lyse ut programmer for å realisere tiltak som vi uansett må 
gjøre som en del av omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

● Øke overføringene til fylkeskommunene for å kompensere for merkostnader ved krav 
om nullutslipp i anbud for ferge, hurtigbåt og buss. Det bør gjøres ved å endre 
inntektsrammen til fylkene, slik at de som stiller strengest klimakrav i sine anbud 
også får en større andel av overføringene.  

 
Del 1: Overgripende tiltak 
 
Klimasats 
Klimasats skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. 
Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen 
eller hver for seg. 
 
For å støtte klimaarbeidet i kommunene bør bevilgningen til Klimasats økes betydelig. 
Klimasats har fått rekordmange søknader i 20201 fra kommuner over hele landet. Det er søkt 
om støtte til 580 prosjekter og ca. 700 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2020 er det 182 
millioner kroner til Klimasats-ordningen. I tillegg kommer den nye ordningen for å støtte 
hurtigbåter under Klimasats. Ved å øke midlene til Klimasats kan langt flere gode klimatiltak 
få støtte.  
 
ZERO foreslår en ekstra tildeling til Klimasats på 600 millioner for 2020 til økt tildeling til 
omsøkte prosjekter og en ekstra søknadsrunde for nye tiltak som kan iverksettes raskt. 
Rammen for Klimasats bør trappes videre opp mot 1 milliard, gitt at kommunene fortsetter å 
utvikle gode klimaprosjekter.  

 
1 https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/februar-2020/klimasats-rekordmange-
kommuner-soker-stotte/ 
 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/februar-2020/klimasats-rekordmange-kommuner-soker-stotte/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/februar-2020/klimasats-rekordmange-kommuner-soker-stotte/


   

2 

 
 
Enova 
Enova har flere ordninger for å støtte utrulling av relativt moden teknologi i flere marked. 
Nullutslippsfondet har satt fart i salget av elektriske varebiler. Tilsvarende ordninger kan 
brukes for raskere innfasing av moden teknologi på andre områder. Det forutsetter både økt 
bevilgning til Enova og utlysninger som legger opp til rask og standardisert saksbehandling. 
Dette kan for eksempel være aktuelt for: 
 

● Støtte til solpanel og ulike varmepumper bidrar til energieffektivisering og lokal 
strømproduksjon. En slik støtte kan også omfatte etterisolering, utskifting av vinduer 
og installasjon av styringssystemer for energisparing. 

● Støtteprogram for å utløse investeringer i byggeprosjekter som benytter materialer 
med lave klimagassutslipp og sirkulære byggematerialer. 

● Støtte til å etablere ladeinfrastruktur i borettslag, som vedtatt i Granavolden-
plattformen. Dette vil være godt egnet for en egen utlysning med rask behandling av 
søknader.  

● Støtte til utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for nyttekjøretøy og kollektivtrafikk. 
Dette kan være en midlertidig støtteordning, for eksempel ut 2022, som vi gi bedre 
ladeinfrastruktur til alle kjøretøykategorier og få en grunnleggende fylleinfrastruktur 
for biogass og hydrogen for lastebiler. Støtteordningen må være enkel å bruke og 
være åpen for investeringer i helhetlige og større ladeanlegg. 

 
Nysnø Klimainvesteringer 
Nysnø Klimainvesteringer har i løpet av kort tid vist at selskapet kan gi effektive bidrag til å 
få fart i utviklingen av bedrifter med framtidsrettede løsninger, blant annet gjennom 
investeringer i ZEG Power, som skal produsere utslippsfri hydrogen med CCS, og 
solenergiselskapet Norsun.  
 
Til nå har imidlertid fondet kun fått tilgang på 1,4 milliarder kroner, noe som er langt unna det 
Stortinget vedtok i budsjettavtalen for 2016 om en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner. 
 
ZERO mener Nysnø nå bør få en overføring på nye 4 milliarder kroner. Men en 
forvaltningskapital på noe over 5 milliarder kroner vil fondet være i stand til å tenke langsiktig 
og bygge en portefølje som også kan følges opp med oppkapitalisering over tid. 
 
Med forventningene som stilles til avkastning fra investeringene i Nysnø, bør det nå være 
mulig å ta hele overføringen som en overføring «under streken», som tidligere lovet.  
 
Innovasjon Norge 
Miljøteknologiordningen fikk 200 millioner kroner ekstra i første krisepakke (totalt 750 
millioner kroner for 2021). 
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Del 2: Sektorspesifikke tiltak 
 
Transport 
Transportnæringen gjennom NLF melder om redusert etterspørsel spesielt på transport for 
bygg- og anleggsbransjen og stykkgods. De ber om krisepakker som først hjelper med 
likviditeten og deretter skyter fart i økonomien, slik at etterspørselen tar seg opp. Det er 
viktig å bruke muligheten som ligger i disse krisepakkene til å investere i grønn omstilling. 
Selskaper som trenger kortsiktig økonomisk hjelp, bør samtidig får muligheten til å gjøre 
grønne investeringer.  
 
ZERO foreslår tiltak som styrker transportnæringen direkte og legger til rette for grønn 
omstilling og grønne investeringer vil for eksempel være: 

● Forsere utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for utslippsfri transport (jf omtale i 
avsnitt om Enova ovenfor). 

● Støtte til å raskt få i gang et grønt landtransportprogram. 
● En tidsbegrenset og ekstraordinær omstillingsstøtte til privat varetransportnæring 

som skal gå til grønne investeringer. 
● Offentlige aktører må stille krav til utslippsfri/fossilfri levering i forbindelse med 

anskaffelser av produkter og tjenester. Staten må komme raskt i gang, kan lære 
direkte av Oslos standard klimakrav til transporttjenester. 

 
Grønn omstilling av transportnæringen 
Ekstraordinær omstillingsstøtte som skal gå til grønne investeringer som utbytting av 
kjøretøyflåten til klimanøytrale eller utslippsfrie kjøretøy. Det kan inkludere personalressurser 
som skal bidra til prosjektplanlegging knyttet til grønn omstillingen (klimaplaner, kartlegging 
o.l.), til utredninger og prosjektplanlegging og kanskje flere kategorier. Ordningen burde 
være tidsavgrenset i denne omgang og knyttet til krisepakker til transportnæringen. Støtte 
burde være rettighetsbasert og gi engangssummer knyttet til en konkret kategori som 
foreslått over. (F.eks. 100.000 kroner hvis man ønsker å kartlegge flåten og mulige 
utskiftninger og ladebehov eller prosjektering av større infrastrukturanlegg. Eksempelvis 
50.000 kroner til søknadsskriving og planlegging av utskiftning av større nyttekjøretøy. En 
flat sum til innkjøp av smarte systemer til ladeanlegg).  
 
Grønt landtransportprogram 
NHO har sammen med ZERO og flere initiativtakere tatt til orde for etablering av et grønt 
landtransportprogram. Formålet med et slikt program vil være å få opp tempo i grønn 
omstilling i tungtransporten, slik at vi kan nå politiske vedtatte mål om halvering av 
klimagassutslippene i transportsektoren og nullutslipp-kjøretøysmålene i NTP. I 
sammenheng med en krisepakke ville et støttebeløp som sikret fortgang i oppstart og 
etablering bidra til at virkemidler for å hjelpe transportnæringen samtidig som det sikrer 
grønn utvikling blir treffsikker og kommer på bordet raskt. En rask oppstart vil kunne sørge 
for et godt kunnskapsgrunnlag og god kommunikasjon mellom næringsliv og myndigheter i 
videre arbeid med støtteordninger og krisehjelp. 
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Maritim sektor 
Maritim forum forventer at koronakrisen vil ramme maritim næring hardere enn både 
finanskrisen i 2008 og offshorekrisen i 2014. Flere virkemidler må kombineres for å sikre 
oppdrag til maritim leverandørindustri, samtidig som vi må fortsette omstillingen til en 
grønnere skipsfart:  

● Fylkene må få økt statlig støtte for å finansiere utslippsfrie ferger og hurtigbåter i sine 
anbud. En revidering av inntektssystemet for fylkene komme på plass i 
kommuneproposisjonen 2021/RNB som legges fram 12. mai.  

● Satsingen på innovasjon, utvikling og gjennomføring av nye prosjekter må styrkes 
gjennom blant annet Enova og Innovasjon Norge.  

● Grønn flåtefornyelse av nærskipsfarten må fremskyndes gjennom økt tilgang på 
kapital og risikoavlastning.  

● NOX-fondet må videreføres med et tydelig mandat om å bidra til reduserte CO2-
utslipp.  

● Strenge utslippskrav i offentlige anbud og utslippskrav i konsesjoner og fjorder og 
havner, vil være viktige drivere for omstilling til lav- og nullutslipp i alle 
markedssegment. 

 
Nullutslippsferge og -hurtigbåt 
Fylkeskommunene har ansvaret for de fleste fergestrekningene og alle hurtigbåtene. 
Inntektsrammesystemet for kollektivtrafikken gir i dag ikke riktig kostnadsdekning til fylkene 
for teknologiskiftet til nullutslipp. Det gis samme støttenivå til fylkene, uavhengig av om de 
har nullutslipp eller fossilt drivstoff. Dette gjør at utviklingen bremses på grunn av mangel på 
finansiering for merkostnadene for fylker.  
 
I Handlingsplanen for grønn skipsfart fra juni 2019, har regjeringen sagt at denne feilen i 
inntektssystemet skal rettes opp: «ved fremtidige revisjoner av kostnadsnøklene i 
inntektssystemet for fylkeskommunene ta hensyn til kostnadsøkninger som følger av 
at fylkeskommunene har stilt krav om lav- og nullutslippsløsninger i ferge- og 
hurtigbåtsamband." 
 
I statsbudsjettet for 2019 skrev regjeringen at de vil medvirke til at fylkeskommunale ferger 
og hurtigbåter bruker lav- og nullutslippsløsninger, og støtte opp under fylkeskommunenes 
mulighet til å tilby klimavennlig kollektivtilbud. I behandlingen av statsbudsjett for 2020 ba 
Stortinget regjeringen om å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett for 2020 og redegjøre 
for oppfølging av handlingsplanen med blant annet inntektssystemet til fylkeskommunene. 
 
Fylkeskommunene har ledet an i skiftet til elektriske ferger, en av de store suksessene i 
norsk klimapolitikk, men har samtidig fått økte kostnader som ikke kompenseres i 
inntektsrammen. Den primære løsningen for å sikre videre gjennomføring av teknologiskiftet 
til utslippsfrie ferger, hurtigbåter og busser vil være å forbedre inntektsrammesystemet. 
Sekundært kan det gjøres med en direkte bevilgning til det til fylkene, som da må være på 
minst 500 millioner kroner for 2020, for å sikre at nødvendige beslutninger på 
nullutslippskrav i kommende anbud som forplikter utgifter for fylkene 10 år framover i tid.  
 
Fylkene må så følge opp med å gjennomføre krav til null- og lavutslipp i alle anbud for ferger 
og hurtigbåt. Det viktige første anbudet for langdistanse utslippsfri hurtigbåt i Vestland bør 
settes i gang nå, helst før sommeren.  
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Nærskipsfarten 
Flåten med lasteskip som transporterer gods langs norskekysten er svært gammel og 
trenger fornyelse til fornybare og utslippsfrie løsninger for å sikre konkurransedyktig og 
miljøvennlig godstransport på sjøveien i Norge.  
 
I handlingsplanen for grønn skipsfart fra 2019 har regjeringen sagt at den vil ta initiativ til et 
samarbeid med næringen om miljøvennlig flåtefornyelse. Det ble bevilget 20 millioner kroner 
til en forsiktig start på det i statsbudsjettet for 2020. I tillegg bør eksisterende ordninger hos 
Enova, Innovasjon Norge, GIEK og Eksportkreditt Norge brukes mer aktivt for å sikre 
miljøvennlig flåtefornyelse. Alle offentlige anskaffelser må stille miljøkrav til klimavennlig 
transport av varene for hele veien fra fabrikk til marked, slik at det blir mer lønnsomt for 
rederiene å investere i nye skip.  
 
NOx-fondet bør forlenges og utvides 
NOx-fondet har vært en stor suksess for næringslivsdrevet samarbeid om finansiering av 
tiltak for å redusere NOx-utslipp. Mange av prosjektene har også bidratt til betydelige kutt i 
CO2-utslippene i maritim sektor. Dette har vært en langsiktig og forutsigbar ordning, 
administrert av næringslivet selv finansiert av midler fra næringen. 
 
Dagens NOx-fond avtale varer fram til 2025, men i løpet av neste år vil det ikke lenger være 
midler til igangsetting av nye store nybyggingsprosjekter som vil gi store utslippsreduksjoner 
etter 2025. Det trengs derfor en forlengelse av NOx-fondet videre fra 2025, med et klart 
fokus på nullutslippsløsninger for CO2-utslipp, i tillegg til NOx-reduksjoner. En ny avtale 
mellom staten og næringslivet bør komme raskt på plass. En videreføring av NOx-fondet vil 
bidra en langsiktig og god finansiering for nullutslippsløsninger i maritim sektor. 
 
Innovasjon og utvikling 
Det er mange pågående innovasjonsprosjekt i den maritime næringen. Flere av prosjektene 
står i fare for å stoppe opp på grunn av manglende likviditet hos bedriftene. Det trengs tiltak 
som raskere utbetaling av støtte eller ny vurdering av støttegrunnlaget for å sikre at 
pågående prosjekt blir gjennomført. Det kan også være aktuelt å lette krav til egeninnsats fra 
industripartnere. De samlede midlene til innovasjon og utvikling av grønn skipsfart bør økes 
betydelig for å sikre at den langsiktige omstillingen mot grønn skipsfart ikke stopper opp. 
 
Pilot-E har vært en vellykket ordning for første fase i utviklingsprosjektene, men mange av 
prosjektene har ikke fått nødvendig støtte og rammebetingelser for å bli realisert. Det gjelder 
for eksempel prosjektet knyttet til utslippsfrie kystruteskip. Det må forbedres med et Pilot-E 
2.0., hvor finansieringen hele veien fram til realisering kommer på plass, slik FoU-midler fra 
EU i Horizon 2020 programmet fungerer. 
 
Utbygging av infrastruktur for ladeløsninger og hydrogen  
Økte midler til Enova trengs også for utbygging av infrastruktur for ladeløsninger og 
hydrogenfylling langs kysten. Enova har gitt god støtte til å få fart på utbyggingen av 
landstrøm i havnene. Men det det trengs fortsatt utbygging for å sikre en god infrastruktur for 
landstrøm og lading langs hele kysten. 
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En viktig Pilot-E utlysning i 2019 var på en verdikjede for hydrogen. Her er det gitt støtte til 
veldig bra prosjekter som kan løse den store utfordringen med å få etablert produksjon og 
infrastruktur for å gjøre utslippsfri drivstoff tilgjengelig i maritim sektor. Med avklaring av 
støtte til gjennomføring kan det ene store hydrogenprosjekt gjennomføre 
investeringsbeslutninger i løpet av 2020 med bygging i perioden 2021 frem til 2024. 
Prosjektet kan utløse en investering i størrelsesorden én til to milliarder kroner og kan 
realisere den første viktige flåten med nullutslippsskip med lang rekkevidde.  
 
Skap marked for nullutslippsløsninger med reguleringer  
Krav til nullutslipp i fergeanbudene er grunnen til at suksessen med batterifergene som har 
gjort Norge verdensledende på utslippsfrie løsninger i maritim sektor. Tilsvarende krav kan 
innføres også i andre deler av maritim sektor, for eksempel for fartøy i havbruksnæringen og 
petroleumsindustrien. Regjeringen har allerede varslet at dette skal vurderes i 
handlingsplanen for grønn skipsfart.  
 
Havbruksnæringen i Norge har totalt 1325 tillatelser i drift langs hele kysten og det er om lag 
1.000 fartøy som er i drift for arbeidet på disse. Forbruket av fossilt drivstoff i 
oppdrettsnæringen var i 2017 på ca. 150 millioner liter. Mange av disse er godt egnet for lav- 
og nullutslippsteknologi. Det må stilles krav til teknologi for null- og lavutslipp av klimagasser 
for alle oppdrettsanlegg og driftsfartøy med krav i nye konsesjoner, og innføres krav for 
innfasing også for eksisterende anlegg og konsesjoner.  

Supply-skip til petroleumsnæringen som står for over utslipp av over en million tonn CO2. 
Disse fartøyene har arbeids- og driftsmønster til å være godt egnet for implementering av 
nullutslippsteknologi. Tilsvarende krav bør stilles til arbeidsbåter til utbygging av havvind, og 
eventuelt andre havnæringer med egnede fartøy. 

Krav til lav- og nullutslipp i disse segmentene vil gi økt volum av, og redusere priser for 
batterielektriske og andre nullutslippsløsninger, i hele maritim sektor. 

Andre viktige reguleringer som skaper markedet for store investeringer i nullutslippsteknologi 
er krav til nullutslipp i fjorder og farvann, og i havner. Stortinget gjorde et viktig vedtak på det 
i mai 2018, som nå må gjennomføres raskt for å skape marked for investeringer i 
nullutslippsløsninger for blant annet cruiseskip og turistnæringen.2 Det vil gi et økt marked 
for investeringer i nye fartøy og ombygging til nullutslipp, og infrastruktur for nullutslipp. 

Det må innføres krav til nullutslipp i havner. Det vil gi økt fart på utbyggingen av 
strømforsyning til landstrøm og lading i alle havner og tiltak på båtene for utslippsfrie 
operasjoner i havn. 

 

 

 
 

2  «Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i 
turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten 
fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er 
teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026.” 
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Byggenæringen 
Enova bør øke og endre støtten til energieffektiviseringstiltak og lokal energiproduksjon. 
Dette vil gjelde blant annet støtte til solcellepanel, varmepumper, etterisolering, utskifting av 
vinduer og installasjon av styringssystemer for energisparing. Støtte må utformes på en 
måte som også bygger marked for disse løsningene i fremtiden. Dette er spesielt viktig i 
småhusmarkedet. 
 
Frem til nå har energieffektivisering også innen nye bygg vært det viktigste klimatiltaket. Med 
dagens TEK utgjør utslippene fra materialer omlag halvparten. Det er fornuftig og både stille 
minimumskrav i TEK til CO2 utslipp, men også i disse krisetider sette i gang et større 
offentlig støtteprogram for å utløse investeringer i byggeprosjekter som benytter materialer 
med lave klimagassutslipp og gjerne også løsninger for sirkulære byggematerialer. Dette vil 
gagne hele byggenæringen, og spesielt norsk leverandørindustri som har generelt har lavere 
klimagassutslipp enn importerte byggevarer. 
 
Enova-støtte til sirkulære og fossilfrie bygg 
Enova hadde frem til 2014 en forutsigbar ordning med støtte for å bygge passivhus der de 
ga opp til 450 kroner/m2, maks 40 prosent merkost.3 Ordningen var forutsigbar og ble 
oppfattet som en suksess i bransjen. Den ble likevel avviklet i 2014, ettersom Enova da 
mente markedet var modent.  
 
Nå foreslår ZERO en lignende ordning for å støtte sirkulære og fossilfrie bygg. Målet med 
programmet må være tiltak som bidrar til å øke sirkulariteten i bygg og tar oss på veien til 
fossilfrie bygg. Det foreslås et program der det gis et beløp i kr/m2 for boliger og 
næringsbygg, og at det opprettes satser basert på grad av reduksjon av klimagasser. Vi 
foreslår å linke kravet til NS3720: klimagassberegninger av bygninger, slik at støttesatser 
settes ut ifra prosentvis reduksjon i forhold til standarden. Kravet blir dermed 
teknologinøytralt. For å få prosjekter i en tidlig fase kan det være hensiktsmessig å ha 
høyere støttesatser for offentlige bygg, der man ikke trenger å forholde seg til 
statsstøtteregelverket for maksimal støtte fra Enova.  
 
I tillegg foreslår vi et støtteprogram for mer offensive aktører der Enova, Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge går sammen om et forsknings- og støtteprogram for sirkulære bygg. Det 
kan organiseres som en Pilot-B, det målet må være at spaden settes i jorda innen to år. Det 
kan også organiseres slik at Forskningsrådet og Innovasjon Norge koordinerer programmer 
innen området med spesifikk støtte til prosjekter som har ulik grad av forskning og utvikling.  
 
Luftfart 
Flybransjen har vært spesielt utsatt i denne krisen, med nesten stans i trafikken, store 
permitteringer og sviktende inntekter. De har allerede blitt presentert to krisepakker. For 
flybransjen vil krisen også vare lenge, og det vil derfor ta tid for bransjen å bygge seg opp 
igjen. Men dette er også en mulighet for flybransjen til en grønn omstilling. Neste krisepakke 
rettet mot denne sektoren bør derfor også inneholde stimuli for et grønt skifte.  
 
Skal utslippene fra luftfarten ned, trengs det biodrivstoff, og på lengre sikt en hel- og 
delelektrifisering av flyene. En elektrifisering av flyene vil gagne norsk kortbanenett på kort 

 
3 https://www.aftenposten.no/norge/i/3JAaq/dette-er-fremtidens-bolig 

https://www.aftenposten.no/norge/i/3JAaq/dette-er-fremtidens-bolig
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sikt, og hele norsk innenriksflyvning på litt lengre sikt. Flyprodusentene er ikke lokalisert i 
Norge, men flere underleverandører til en fremtidig utslippsfri luftfart ligger, og kan ligge, i 
Norge. Kompetanse på elektrosystemer og batterier som har blitt styrket gjennom satsinger 
på utslippsfri skipsfart, vil også etterspørres for elektrifisering av luftfarten. Et eksempel er 
Rolls Royce, som utvikler sine elektriske flymotorer (e-fan) i Trondheim. NEL og Hexagon er 
andre selskaper som kan tenkes å levere systemer for tanker og fylling av hydrogen til 
flybransjen.  
 
Elfly er en relativt ny teknologi som trenger utviklingsløp og testing over flere år. For å 
stimulere til en forsering og fornorsking av elektrifiseringen av luftfarten, burde regjeringen få 
på plass en elfly-hub i Norge, med mulighet for testing, samordning av støtteprogrammer, 
kompetanse på luftfartssikkerhet og testing, samt elektrokompetanse. På denne måten kan 
vi stimulere til økt verdiskapning og sysselsetting innen elektrifisering av luftfarten. 
Det bør også settes av penger til å utlyse anskaffelser av elektrifiserte fly til kortbanenettet 
gjennom anskaffelser i FOT-rutene. Dette vil øke Norges muligheter til å få de første 
elektrifiserte flyene, og vår mulighet til å ta del i verdiskapningen knyttet til utvikling og 
produksjon av elektrifiserte fly. Dette vil bare bli viktigere i årene som kommer, både av 
hensyn til klima og økonomi. 
 
ZERO foreslår: 

• Etablere en elfly-hub med mulighet for testing, samordning av støtteprogrammer, 
kompetanse på luftfartssikkerhet. Hub-en bør også fungere som et samlingssted for 
bedrifter og selskaper, norske og utenlandske, med kompetanse som etterspørres for 
elektrifiseringen. 

• I samarbeid med fylkeskommunene få på plass innfasing og testing av elektrifiserte 
fly i de neste anbudene på FOT-ruter. 

• Sørg for tilgjengelige midler til satsingen gjennom Innovasjon Norge, Enova og 
Nysnø. 

 
Anlegg 
Utbygging av offentlig infrastruktur som vei og bane er viktige tiltak for å holde de 
økonomiske hjulene i gang. Aktivitet i anleggsbransjen har også positive ringvirkninger på 
annen sysselsetting. Samtidig er anleggsbransjen, og bygging av vei og jernbane, 
utslippsintensive aktiviteter. For å sørge for at økt aktivitet innen anleggsbransjen bidrar til et 
grønt skifte i norsk industri, er det avgjørende at alle anleggsprosjekter stiller krav til CO2-
utslipp fra materialer og maskiner. En reduksjon på minimum 25 prosent er mulig med 
dagens teknologi og materialer. Ved strenge krav til anleggsprosjekter er det grunn til å anta 
at en større del av kontraktene vil gå til aktører i den norske leverandørindustrien.  
 
ZERO foreslår: 

● Bidra til en grønn omstilling i norsk industri gjennom å stille krav til at CO2-utslippene 
kuttes med minst 25 prosent for alle nye prosjekter. 

● Skap marked for fornybare og utslippsfrie anleggsløsninger ved å stille krav til at alle 
nye offentlige infrastrukturprosjekter skal bygges fossilfritt og utslippsfritt, der det er 
teknisk gjennomførbart. 

● Enovas støtteordninger må innrettes mot en rask utrulling av utslippsfrie 
anleggsmaskiner og løsninger. 



   

9 

 
Industri 
Industrien har et stort potensial for lønnsom, grønn vekst. For å opprettholde dagens grønne 
konkurransefortrinn, som særlig skyldes utslippsfri vannkraft, må industrien ta i bruk nye 
klimaløsninger. Disse løsningene er kjent i dag: elektrifisering, karbonfangst, -bruk og -
lagring (CCUS) og industriell bruk av hydrogen og biomasse. 
 
Regjeringen bør bidra til høy aktivitet og sysselsetting ved å stimulere til at det gjøres 
klimainvesteringer i nye verdikjeder.  
 
ZERO foreslår: 

● Økt bruk av hydrogen, og utvikling av nye verdikjeder for produksjon og distribusjon. 
Utvikling av slike verdikjeder bør inkluderes i Enovas nye mandat. Det bør vurderes 
et eget Pilot-H for hydrogen, med mål om industri- og næringsutvikling knyttet til 
hydrogen. Prosjekter som ikke ble tildelt støtte i Pilot-E-runden i 2020 bør vurderes 
på nytt sett i lys av den økonomiske krisen. Nysnø kan bidra til kommersialisering av 
hydrogenløsninger ved å tilby tilgang til risikovillig kapital, slik den nylige 
investeringen i ZEG Power er et eksempel på. 

● Fremme ny industri knyttet til gjenbruk av karbonutslipp. Det pågår en rekke lovende 
prosjekter knyttet til nye industrianlegg for produksjon av syntetiske drivstoff fra CO2 
(e-fuels). Tilgang til fornybar kraft og et godt utviklet virkemiddelapparat gjør Norge et 
attraktivt land for slike industrietableringer. Dette kan for eksempel være Power-to-X-
prosjekter basert på bruk av hydrogen, og det bør vurderes om dette kan inkluderes i 
en Pilot-H-utlysning. 

● Utvikling av ny bioindustri. Det er et potensial for økt bruk av fornybare skogressurser 
og restprodukter fra dagens skogindustri i Norge. Den norske metallurgiske 
industrien planlegger økt bruk av biokarbon som erstatning for dagens fossile kull. 
Det er behov for økt bruk av fornybare alternativer i plastproduksjon, og det 
planlegges flere nye produksjonsanlegg for bærekraftig biodrivstoff. Det er også 
behov for å utvikle nye verdikjeder og ny produksjon av biokarbon, biogass, bioetanol 
og flytende biodrivstoff, og til å stimulere til bruk av materialer med lave 
klimagassutslipp i byggebransjen. Dette vil få positive ringvirkninger i den etablerte 
norske skog- og trenæringen. Enova og Innovasjon Norge bør gis i oppgave å 
stimulere utvikling av nye verdikjeder knyttet til disse formålene. 

● Opprettholde og styrke omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff. Dette er det 
viktigste virkemiddelet for forutsigbar industriutvikling og realisering av ny bioindustri. 
Det planlegges flere biodrivstoffprosjekter i Norge, med Biozin på Åmli, Silva Green 
Fuel på Tofte og St1 på Follum. Det bør også innføres et omsetningskrav for biogass 
eller avansert biodrivstoff i maritimt. 

 
Karbonfangst og -lagring (CCS) 
Realisering av en norsk fullskala verdikjede for CO2-fangst og -lagring har vært den viktigste 
ambisjonen og utfordringen for norsk CCS-politikk i flere tiår. Skiftende regjeringer har løftet 
CCS som helt grunnleggende for vellykket norsk klimapolitikk.  
 
Norge kan spille en avgjørende rolle for hvor raskt denne teknologien blir tatt i bruk, og hvor. 
Gjennom å sørge for utbygging av prosjektene ved energigjenvinningsanlegget ved 
Klemetsrud i Oslo og sementfabrikken i Brevik, samt CO2-lageret Northern Lights, kan vi 
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etablere den første fullskala verdikjeden for fangst og lagring fra både avfall og sement. 
Utviklingen av denne infrastrukturen vil gjøre det lettere og billigere å koble på framtidige 
utslippspunkt i Norge, og åpne dørene for å lagre CO2 fra industri i Europa.  
 
Aktørene som allerede er del av den planlagte infrastrukturen, som Fortum Oslo Varme 
(FOV), Norcem og Equinor, med flere, er sentrale aktører for overgangen til 
nullutslippssamfunnet. Den grønne krisepakken må innrettes slik at disse får incentiver til å 
fortsette dette arbeidet, ha økonomisk mulighet til å satse videre, og ikke minst bevare sine 
ansatte. Også de neste norske prosjektene som vil knytte seg til den norske infrastrukturen, 
bør få styrket mulighet til det. Ved å øke støtten til disse fra tidlig fase til realisering, gjennom 
virkemidler som Climit, Enova og Gassnova, vil vi sikre aktiviteten i etableringen av grønn 
industri og avfallshåndtering.  
 
På sikt er det viktig å etablere forretningsmodeller som gjør CCS mulig uten statsstøtte. 
Disse må utredes og implementeres parallelt med pågående prosess. Fangst, transport og 
lagring av CO2 må bli en grunnleggende samfunnsinfrastruktur på linje med vei, jernbane og 
strøm. Etterspørselen etter råvarer og industriprodukter med lavest mulig karbonavtrykk øker 
på verdensbasis. Norge er godt posisjonert i denne konkurransen, med vårt utslippsfrie 
kraftsystem. Nå kan vi ta skrittet ut, og bli leverandør av produkter med nær null utslipp.  
 
Havvind 
Aktiviteten i norsk olje- og gassbransje kommer til å få et alvorlig tilbakeslag som følge av 
koronaviruset. Bransjen sysselsetter 150-200.000 mennesker. Ifølge Rystad Energy kan 
nedturen vare i 1-2 år, hvor oljeservicenæringen rammes aller hardest. Nye prosjekter som 
relativt raskt initieres kan gi sårt tiltrengte signaler til bransjen om at de kan planlegge for 
konkrete aktiviteter på andre siden av koronakrisen. Havvind kan være et slikt 
industriprosjekt.  
 
ZERO foreslår tiltakspakke for havvind:  

• Utlyse områder med tilhørende forskrifter: OED må forsere arbeidet med å utlyse 
områder, slik at dette kan være klart så raskt som mulig. Alle områder som ble 
foreslått i høringen bør utlyses. Eventuelt kan nye områder lyses ut under 
Petroleumsloven, slik det ble gjort for Tampen, dersom hele kraftproduksjonen skal 
gå til å elektrifisere petroleumsinstallasjoner. 

• Virkemidler som gir utbygging av to havvindparker på 500 MW: OED bør som svar 
på Stortingets bestilling foreslå virkemidler som kan utløse bygging av to 
havvindparker, en med bunnfaste installasjoner, og en med flytende. Ordningen kan 
forvaltes av Enova. Virkemidler kan være omvendte auksjoner, som vil være mest 
egnet for å presse kostnadene nedover. Alternativt en ordning med en minstepris 
eller “contract for difference”, som trolig vil være bedre egnet for mindre og 
mellomstore aktører. Det er ønskelig å innrette virkemidlene slik at norsk 
leverandørindustri kan ta en betydelig andel av leveransene til prosjektene. I 
Storbritannia har de mål om 60 prosent regional verdiskaping. Britiske myndigheter 
krever en Supply Chain Plan (SCP), hvor de som konkurrerer om prosjekter må 
legge fram en detaljert plan for anskaffelsene i prosjektet. Denne må godkjennes av 
myndighetene. Planen kan dele opp leveranser i “pakker”, slik at det er lett for ulike 
leverandørkjeder å se hvor de kan tilby sine produkter.  
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• Strøm fra havvindparkene kan elektrifisere petroleumsinstallasjoner: Det stilles krav 
til lisenshaverne om elektrifisering av petroleumsinstallasjoner, og de må pålegges 
en “tilknytningsplikt” til strøm på gitte vilkår. Dersom kraften skal føres til land må 
regulatoriske forhold knyttet til dette avklares. En kan også knytte en forutsigbar 
økning av CO2-avgiften til et fond, som så kan finansiere elektrifisering av plattformer 
med havvind. 

• Avklare skattemessige forhold: Myndighetene må bekrefte at 
Petroleumsskatteregimet kan ligge til grunn ved utbygging av havvindparker som 
skal brukes til å elektrifisere petroleumsinstallasjoner.  

• Avskrivingsregler: Havvindanlegg kan få samme avskrivingsregler som landbasert 
vindkraft. 

• Legge til rette for en rasjonell utbygging av nett til havs: Myndighetene bør gi Statnett 
i oppdrag å sikre en rasjonell utbygging av nett til havs, og koordinere dette. 

 
 
Investeringer i fornybar energi i vekstøkonomier 
Koronakrisen har ført til et rekordhøyt uttrekk av kapital bort fra framvoksende økonomier. 
Pågående energiprosjekter er stanset, og svikt i etterspørselen etter energi svekker 
økonomien til utbyggere av kraft, men også til de offentlige kjøperne av kraft. Det øker 
opplevelsen av høy risiko ved slike prosjekter, og styrker trenden i retning av at kapital 
trekkes bort fra disse markedene. 
  
Mangel på risikovillig kapital var fra før den viktigste barrieren for å erstatte planlagte og 
eksisterende kullkraftverk og dieselaggregater med fornybar energi, som vi er avhengige av 
for å stanse den mer langsiktige, men enda mer alvorlige klimakrisen. 
  
En rekke norske selskaper er godt posisjonert for å kunne bidra til fornybar energi i en rekke 
vekstøkonomier, og dermed også bidra til omstillingen av norsk næringsliv gjennom krisen. 
  
Regjeringen har lovet en internasjonal satsning på å gi utviklingsland fornybare alternativer 
til kull. Koronakrisen forsterker behovet for å raskt komme i gang med virkemidler som kan 
bidra til å mobilisere kapitalen som trengs for å erstatte kullplaner med fornybar energi.  
  
ZERO mener regjeringen bør gi egne klimamidler til Norfund som kan investeres i fornybar 
energi i vekstøkonomier med direkte mål om å erstatte kull med fornybar energi. 
Regjeringen bør også sette fart i gjennomføringen av den lanserte satsingen på garantier til 
fornybar energi i utviklingsland, som håndterer risikoen ved slike prosjekter, slik at det blir 
mulig å få på plass nødvendig finansiering.  
 
Landbruket 

• Skifte til fornybar oppvarming. 
• Skifte gass til biogass i drivhusene. 
• Stimuleringspakke til solceller på driftsbygninger og utmark. 

 
Omstilling til fossilfri oppvarming 

• Skifte til fornybar oppvarming i industrien. 
• Erstatte gassbruk til permanent oppvarming av bygg.  

https://www.iif.com/Publications/ID/3829/IIF-Capital-Flows-Tracker-The-COVID-19-Cliff

