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ZEROs innspill til budsjetthøring i Næringskomiteen 
 

Dato:               25.10.2021 
Kontakt:        Sigrun Aasland, sigrun.aasland@zero.no 
  Stig Schjølset, stig.schjolset@zero.no  

  

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. Det neste tiåret må de næringsrettede 
virkemidlene bidra til større utslippskutt og til å bygge grønne næringer og verdikjeder i 
Norge. Videre mener ZERO regjeringen må prioritere eksportfremme av grønne teknologier 
og næringer. 
 

Maritimt   
Det er positivt at regjeringens budsjettforslag øker støtten til utvikling bedre 
nullutslippsløsninger for større skip og øker forskningsmidlene til hydrogen. Men budsjettet 
mangler de virkemidlene som trengs for å få til det store skiftet til grønn skipsfart. Det trengs 
blant annet målrettet støtte til å dekke økte driftskostnader for nye drivstoff som hydrogen 
og grønn ammoniakk. Zero mener at differansekontrakter vil være et egnet virkemiddel for 
dette).  
 
Miljøteknologiordningen 
Det er foreslått et redusert tilskudd på 50 mill. kr til Miljøteknologiordningen i 2022. Det er 
svært uheldig å redusere Miljøteknologiordningen i en situasjon der gapet for å nå 
klimamålene har blitt større. ZERO foreslår å fortsette å styrke Miljøteknologiordningen med 
50 mill. kr, på nivå med tidligere år. 

Budsjettvirkning: + 100 mill. kr 
 

Bioøkonomiordningen må styrkes og knyttes tettere med de klimarettede virkemidlene 
Innovasjon Norges bioøkonomiprogram er i 2022 foreslått å ligge på samme nivå som de 
siste fire årene; 55 mill kr. Ordningen bør imidlertid styrkes for å følge opp handlingsplanen 
for bioøkonomi og strategien for sirkulær økonomi.  

Bioøkonomien handler om å erstatte fossile produkter og teknologier, som ikke kan 
elektrifiseres, med et fornybart, bærekraftig alternativ. Dette gjelder en rekke produkter fra 
plast, kjemikalier, reduksjonsmidler i metallproduksjon, asfalt og biodrivstoff til luft- og 
skipsfart. Bioøkonomiordningen bør styrkes for å bidra til å utvikle, kommersialisere og 
realisere ny bioindustri i Norge. Det bør bevilges totalt 150 mill. kr til bioøkonomiordningen.  

Budsjettvirkning + 105 mill kr. 
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Nysnø - forutsigbar opptrapping 
Nysnø er statens klimainvesteringsselskap og jobber for å finansiere og kommersialisere 
norsk klimateknologi. Det er svært positivt at Nysnø tildeles 900 millioner for 2021. Det må 
sikres en forutsigbar tildeling og opptrapping av Nysnøs kapital i årene framover. 
  
Forslag til vedtak: 
“Nysnø sikres en forutsigbar tildeling og opptrapping i årene framover, og det legges fram en 
opptrappingsplan som på sikt når målet om 20 mrd. kr i investeringskapital.” 
  
Budsjettvirkning: ingen 

Eksport av grønn norsk teknologi og kompetanse i prioriterte sektorer 

ZERO mener regjeringen bør legge til rette for økt eksport av grønn norsk teknologi og 
kompetanse som har konkurransefortrinn og kan bidra til raskere grønn omstilling, også i 
utviklingsland og fremvoksende økonomier. 

Forslag til vedtak: 

• Etablere helhetlige og strategiske eksportsatsinger med sektoravtaler i næringer hvor 
vi har særlige fortrinn, som; fornybarnæringen, prosessindustrien, maritim næring, 
havbruk og fiskeri. 

• Gi Eksfin et tydelig bærekraftsmandat og krav om redusert utslippsintensitet i 
porteføljen, og etablere et eget program for eksport av norsk, grønn teknologi og 
kompetanse. 

 
Budsjettvirkning: ingen 
 


