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Regjeringens budsjettforslag viser at Norges klimamål ikke vil innfris med dagens 
klimapolitikk. Vi trenger et helt annet tempo for å nå de målene Norge har forpliktet seg til 
under Parisavtalen og i samarbeidet med EU.  
 

Transport  
Det trengs kraftige virkemidler for å få til et raskt skifte fra fossilt til fornybart i alle deler av 
transportsektoren.  
 

Luftfart 
Utslippsfrie flygninger er realistisk på det norske kortbanenettet med testflygninger fra 2025 
og kommersiell flyging fra 2026. For at Norge skal bli en arena for denne utviklingen, med 
kobling mot norske næringsmuligheter, bør regjeringen som et første steg opprette et 
permanent innovasjonssenter for utslippsfri luftfart. Senteret kan ha flere lokasjoner. Norge 
har allerede en avtale med EASA om å være en testnasjon, et fortrinn vi kan miste om vi ikke 
handler raskt. Gjennom et innovasjonssenter vil det være mulig å tiltrekke seg internasjonal 
kompetanse og teknologimiljøer vi er avhengige av. ZERO mener det bør settes av 10 
millioner på statsbudsjettet 2022 for å etablere et permanent senter som over tid kan 
oppkapitaliseres og kobles på andre virkemidler. 

I regjeringens budsjettforslag er foreslått 828,5 mill. kr til kjøp av innenlandske flyruter. 
ZERO mener det her burde stilles konkrete krav til utslippsreduksjoner på disse rutene. 
 
Grønt Landtransportprogram 
Post 26 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak. 
Regjeringen har foreslått 2 millioner kroner til NHO for Grønt Landtransportprogram. Det er 
en god økning, men ikke i tråd med behovene i programmet, som ba om 5 millioner i 2022. 
ZERO foreslår at tilskuddet økes til 5 mill.kr. 
  
CO2-fond for næringstransporten 
Nullutslippsfondet i Enova er i dag eneste virkemiddel for å få til en overgang fra fossilt til 
fornybart for nyttetransporten. Men Nullutslippfondet vil ikke løse alle utfordringene. Vi 
trenger blant annet høyere støttesatser for flere kjøretøy, samt støtte til infrastruktur 
dedikert til lading av tyngre kjøretøy, og til utbygging av depotlading. I tråd med 
ambisjonene i Hurdalsplattformen bør regjeringen etablere en forpliktende avtale med 
næringen om utslippskutt. Et CO2-fond for næringstransporten bør opprettes som en del av 
en slik avtale. 
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Fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren 
Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser 
i transportsektoren. Dette er en god start på veien mot en fossilfri anleggssektor, men 
bevilgningen bør økes til 75 millioner og sikres i flere år fremover. Det er mange utfordringer 
som skal løses både med større maskiner, ulike typer maskiner tilgang på infrastruktur. 75 
millioner vil sikre tilstrekkelig fortgang i overgangen til utslippsfrie løsninger på tilstrekkelig 
mange pilotprosjekter. 
Zero foreslår derfor at potten økes fra kr 50 mill til 75 mill for neste års budsjett.  
 
Fritak for biogasskjøretøy i bomringen 
Regjeringen følger ikke opp Stortingets bestilling om et nasjonalt bomfritak for 
biogasskjøretøy fra 1.1.22. Regjeringen viser til at verken AutoPASS-systemet eller 
stikkprøver vil kunne kontrollere om det er biogass eller fossil gass på tanken. ZERO mener 
imidlertid at en en digital stikkprøvekontroll av dokumenter for kjøp av drivstoff vil være en 
ubyråkratisk og tilstrekkelig god løsning. 
  
ZERO forventer at den nye samferdselsministeren vil gjennomføre vedtaket om et nasjonalt 
bomfritak, i tråd med hva alle de rødgrønne partiene stilte seg bak under Stortingets 
behandlingen av klimameldingen.  

Bærekraftig biodrivstoff 
Det er viktig med forutsigbare rammebetingelser for bærekraftig biodrivstoff, som sikrer at 
det realiseres ny, norsk biodrivstoffproduksjon. Dette betyr at ny biodrivstoffpolitikk ikke bør 
varsles i statsbudsjettet for kommende år, men heller i de varslede sjekkpunktene i 
biodrivstoffpolitikken. Disse sjekkpunktene skal vurdere behovet for økt bruk av biodrivstoff 
for å nå klimamålene, i lys av tilgang og økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff, og skal 
justeres hvert andre år. 
 

Det finnes i dag ikke virkemidler som fremmer biodrivstoff til 100 %-brukere. Det bør 
innføres et myndighetsstyrt system for rapportering av bærekraftig biodrivstoff som brukes 
til 100 %-brukere i anskaffelser, som rapporteres utenfor omsetningskravet. Samlet volum 
bør inkluderes i vurderingen ved toårige sjekkpunktene, og veileder(e) for grønne 
anskaffelser må oppdateres.  
 
Enova 
Den nye regjeringen har satt seg mål om å redusere utslippene i økonomien med 55 prosent 
innen 2030, samtidig med en aktiv næringspolitikk som legger til rette for grønn 
næringsutvikling. Ambisjonene krever et helt annet virkemiddelapparat enn vi har i dag, alle 
nye klimaløsninger må realiseres om vi skal oppnå målene. Enova er det viktigste virkemidlet 
for å bygge nye verdikjeder knyttet til havvind, hydrogen og bioøkonomi. For å innfri Støre-
regjeringens ambisjon om å kutte Norges samlede utslipp med minst 55 prosent innen 2030, 
bør Enova også bidra til å utløse betydelig større utslippskutt enn det som ligger inne i 
dagens mandat.  
 
I forslaget til statsbudsjett for 2022 er tilskuddet til Enova bare prisjustert. For å innfri 
Hurdalsplattformens ambisjoner om grønn industrivekst og utslippskutt, bør bevilgningen til 
Enova økes kraftig.  



 

Forslag til komitemerknader:  
• Stortinget ber regjeringen benytte økningen i CO2-avgiften for industri, veksthus og 

avfall, samt inntekter fra auksjon av kvoter i EUs kvotesystem, til å oppkapitalisere 
Enova.   

• Stortinget ber regjeringen revidere Enovas mandat til også å støtte utrulling av mer 
etablerte teknologier, og til å understøtte klimapartnerskap mellom myndigheter og 
næringsliv. 

Havvind 
Både avtroppende og nåværende regjering har store planer for å realisere blant annet 
flytende havvind. For å gi et langsiktig signal om at regjeringen vil satse på flytende havvind, 
og understøtte at det skal komme et mål for havvind, bør Enova oppkapitaliseres over tid. 

Hydrogen 
Både forrige og nåværende regjering har som ambisjon å realisere en storsatsing på 
hydrogen. Mange prosjekter er under planlegging og klar for å realiseres, innenfor industri, 
landtransport og maritim. Dette kan gi store klimagasskutt i Norge, konkurransekraft og 
næringsutvikling. Investeringsstøtte, kombinert med differansekontrakter for karbon peker 
seg ut som særlig relevante støtteordninger for å realisere prosjektene. Norge deltok i 2021 i 
det felleseuropeiske utviklingen av hydrogenteknologi, IPCEI. For å realisere prosjektene 
gjennom IPCEI-runden og en grønn industrisatsing på hydrogen foreslår ZERO at det settes 
av en særskilt bevilgning til hydrogen til Enova på 500 millioner i 2022. 
 
Karbonfangst 
For å realisere nye klimaforpliktelser for både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, trengs 
en stor satsing på CCS i både industri og på avfallsforbrenning. 
 
ZERO foreslår at Enova får i oppgave å finansiere karbonfangst på flere 
avfallsforbrenningsanlegg i Norge innen 2030, med en bevilgning på 500 mill. kr. 
Fullfinansiering av CCS på avfallsforbrenningsanlegg vil kreve en samfinansiering med de 
aktuelle kommunene, slik Oslo kommune nylig vedtok for Fortum Oslo Varme (FOV). 

Enova må i tillegg få mulighet til å støtte utslippskutt og utrulling av karbonfangstprosjekter 
også i industrien. En slik endring av Enovas mandat, og tilhørende behov for nye midler i 
Enova, bør inngå i en forhandling av et klimapartnerskap med industrien.  

Sirkulær industri og materialproduksjon 
For å øke gjenvinning og redusere avfallsforbrenning av gjenvinnbare materialer må det på 
plass støtteordninger som bidrar til å realisere gryteklare prosjekter innen ny 
materialproduksjon. ZERO foreslår at Enova får i oppdrag å realisere sirkulære 
industriprosjekter for gjenbruk av bl.a. tre- og plastavfall, med en bevilgning på 200 mill. kr.  
 
Karbonfangst og -lagring 
Regjeringen må sikre Fortum Oslo Varme finansiering. En rask realisering av prosjektet vil 
være viktig for å innfri Norges klimamål for ikke-kvotepliktig sektor. I løpet av det neste 
tiåret er det nødvendig med CO2-fangst på flere avfallsforbrenningsanlegg, både i Norge og i 
Europa. Investeringen i Langskip har som premiss at det etableres fangstanlegg som kan ta 



infrastrukturen i bruk. FOV er det mest modne prosjektet, og kan bidra med utslippskutt 
tilsvarende 15 prosent av Oslos totale utslipp. 
 

Forslag til komitemerknad: 
Stortinget ber regjeringen fullfinansiere Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt, uavhengig av 
tildeling fra EUs innovasjonsfond. 
 
Karbonfangst og -lagring er i dag ikke lønnsomt, og det trengs virkemidler utover statsstøtte 
og investeringsstøtte til karbonfangst fra Enova. ZERO har fremmet flere virkemidler for å 
realisere dette, blant annet strenge klimakrav i offentlige anskaffelser (for eksempel til 
sement), utvidet produsentansvar, økning i renovasjonsavgiften og avgift på betong 
produsert uten CCS.  
 

Forslag til komitemerknad:  
Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan et produsentansvar for karbon kan innføres som 
et lovpålagt krav til norsk oljeindustri om deponering av minimum 10 millioner tonn CO2 årlig 
i 2030. Et slikt utvidet produsentansvar for karbon vil sikre at fanget CO2 sluttlagres, og som 
et lovpålagt ansvar for scope 3-utslipp. 
 

Klimasats 
Kapittel 1420, post 61: økes med 200 millioner kroner. 
 
ZERO er fornøyd med at Klimasats videreføres, men bevilgningen bør økes fra 200 millioner 
til 400 millioner kroner for å få en skikkelig satsing på gode klimaløsninger i hele Norge. 
Klimasats bør etableres som en permanent ordning for å sikre forutsigbarhet i den grønne 
omstillingen for fylker og kommuner.  
 
Forslag til komitémerknader:  
Bevilgningen til Klimasats økes til 400 millioner kroner i 2022. Stortinget ber regjeringen om 
at Klimasats etableres som en permanent støtteordning med opptrapping av midlene opp til 
1 milliard kroner årlig i løpet av denne stortingsperioden. 
 

Energieffektivisering  
Potensialet for energieffektivisering er stort, men fortsatt mangler det effektive virkemidler 
for å utløse større volum spart energi. ZERO foreslår redusere energibruken med 10 TWh i 
eksisterende bygningsmasse (husholdninger og næringsbygg) til 2030 gjennom å innføre 
følgende tiltak: 

• Opprette en ny ordning, enten gjennom et tilleggsoppdrag til Enova eller utenfor 
Enova, som forvalter dagens innbetaling fra husholdningene, med formål om effektiv 
og lavterskel utrulling av energieffektiviseringstiltak, også med kjent teknologi. 

• Stille krav og sette et mål om energieffektivisering i alle offentlige virksomheter, og 
stille krav om minst energiklasse A i alle nye offentlige leiekontrakter. 

• Krav til energirevisjon av alle yrkesbygg med høyt energiforbruk, eller som har 
energimerke E eller lavere, kombinert med kompetanseheving hos driftspersonell. 



• Etablere en liste over tiltak som utløser støtte, og sørge for kompetanseheving og 
etterutdanning i aktuelle bransjer slik at de kan gi råd med utgangspunkt i listen 

 
Forslag til komitémerknad:   
Stortinget ber regjeringen iverksette konkrete tiltak med mål om å redusere energibruken i 
eksisterende bygningsmasse med minst 10 TWh innen 2030. 
 
Solkraft 
Norge har godt potensial for å produsere mer solkraft, både på private boliger, næringsbygg, 
og i egne anlegg. ZERO foreslår å sette et mål om minst 2 TWh årlig solenergiproduksjon 
innen 2030, ved å innføre følgende virkemidler:  

• Helt eller delvis momsfritak for investering i solenergi i egen bolig. 
• Styrke Enovas støtteordninger for solenergi. 
• Forbedre plusskundeordningen for å stimulere til solenergiproduksjon i borettslag og 

sameier. 
• Innføre krav til en andel solenergi for alle nye bygg og for nær nullenergibygg i den 

kommende endringen av byggteknisk forskrift (som nå er på høring). 
• Kartlegge areal som egner seg for solkraftproduksjon, inkludert sambruk av areal 

(med for eksempel landbruk). 
 

Forslag til komitémerknad:   

Stortinget ber regjeringen iverksette konkrete tiltak med mål om å produsere minst 2 TWh 

solenergi innen 2030. 

 

Svalbard 
(Kapittel 3.2.5.1 Ny energiløysing for Longyearbyen).  
Svalbards energisystem skal omstilles fra kullkraft til fornybar energi og energieffektivisering 
raskest mulig.  
 
Longyearbyen lokalstyre får ansvaret for en ny energiplan, og de legger opp til en 
overgangsløsning med kombinasjonene diesel/multifuelteknologi, lagringsteknologi og 
fornybart. Det vil kreves en betydelig andel fornybar energi for å redusere klimaavtrykket og 
forbedre økonomien i prosjektet.  
 
Derfor kan ordlyden under avsnittet Lokal fornybar kraftproduksjon, på side 35, være i strid 
med disse målene hvor det heter at: «Det er ein føresetnad at omlegginga mot meir fornybar 
energi må skje utan nye, større inngrep i den sårbare naturen på Svalbard…». 
 
Slik ordlyden for begrensning i arealbruken står så legges det opp til unormalt store 
skjønnsmessig vurderinger. Hva er et større inngrep og hva er et mindre inngrep. Og ikke 
minst hvor går grensegangen før et område er ansett som nye områder. Det at det legges inn 
en skjønnsmessig arealplanbruk vil kunne sette en stopper for en nødvendig del av 
Longyearbyens viktigste infrastrukturprosjekt.  
 
Lokalstyret legger til grunn at dersom de kun kan benytte seg av installasjoner med fornybar 
energi på eksisterende bygningskropper, så vil det ikke oppnås et godt nok resultat. Den 



totale positive effekten (reduserte klimaavtrykk/forbedret økonomi) vil med en slik 
«tvangsintegrering» ikke være så bra som med frittstående installasjoner.  
 
ZERO anbefaler at Longyearbyen lokalstyre lener seg på helt normale arealplanprosesser for 
installasjoner med fornybar teknologi innenfor deres plan- og myndighetsområde, på lik linje 
med alle andre tiltak. Det er en forutsetning at slike areal- og energiprosesser tar hensyn til 
den sårbare naturen på Svalbard. Vi ber derfor om at den følgende setningen under avsnittet 
Lokal fornybar kraftproduksjon på side 35, strykes, sitat: «Det er ein føresetnad at 
omlegginga mot meir fornybarenergi må skje utan nye, større inngrep i den sårbare naturen 
på Svalbard…» 
 
Forslag til komitémerknad: 
Stortinget ber regjeringen jobbe for at Svalbard skal gå foran som et nullutslippssamfunn 
innen 2030.  

 


