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         24. februar 2009 

 

Bellonas innspill til Statsbudsjettet for 2010 
 
Bellona gir med dette dokumentet sitt innspill til statsbudsjettet for 2010. Bellonas 
høyeste prioritet er tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp. Fraværet av 
effektive virkemidler i norsk klimapolitikk har gjort at utslippene fortsatt stiger. Målet i 
klimaforliket om 15-17 millioner tonn utslippskutt innen 2020 er utenfor rekkevidde 
dersom ikke nye virkemidler raskt implementeres.  
 
Regjeringen har iverksatt et utredningsarbeid vedrørende virkemiddelbruk i regi av SFT. 
Bellona er fornøyd med prosjektets innretning og framdrift, og vil gi detaljerte innspill til 
SFTs arbeid. Arbeidet med å styrke eksisterende virkemiddelbruk bør imidlertid ikke av-
vente resultatene fra SFTs rapport. Bellona oppfordrer til å la 2010 bli et vendepunkt i 
klimapolitikken, i den forstand at Norges klimagassutslipp faktisk reduseres. Statsbud-
sjettet er, gjennom både bevilgninger og avgiftspolitikken, det viktigste verktøyet for å 
skape et slikt vendepunkt. Det er kun ti statsbudsjett igjen til 2020.  
 

4 hovedprioriteringer statsbudsjettet 2010:  
 

1) 2 mrd. kroner til fornybar energi 

2) Tilstrekkelige midler til å gjennomføre Kårstø og Mongstad  

3) Miljøkartlegging og seismikkforskning i Lofoten 

4) Innfasing av nullutslippskjøretøy 
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SAMMENDRAG: 
 
 
1) Fornybar energi og energieffektivisering: 
• 2 mrd. kroner til fornybar energi som overgangsordning til grønne 

sertifikater er innført. 
• Innføre grunnavgift på fossilgass på linje med olje. 

• El-avgiften (og grunnavgift på fossilgass og olje) økes til 13øre/kWh.  

• Innføre CO2 avgift for fossil gass til varme og gradvis øke CO2 avgiften. 

• Tilskudd for utbygging av infrastruktur for bruk av fossil naturgass fjernes. 

• Bevilge 100 mill. kroner til utbygging av biogassanlegg.  

• Tredoble budsjettet til energimerket samt innføre rettighetsbasert støtte. 

 
 
2) Kårstø/Mongstad: 
• Bevilge nødvendige beløp til Kårstø og Mongstad for å opprettholde 

fremdriften. 
• 10 mill. kroner til etablering av et testsenter for industriell CO2 håndtering.   

 
 
3) Miljøkartlegging og seismikkforskning i Lofoten:  
• 44 mill. kroner til forskning på klimaendringer i nordområdene. 

• 200 mill. kroner til forskning på effekter som følge av seismikkskyting. 

• 106 mill. kroner til MAREANO. 
 
 

4) Innfasing av nullutslippskjøretøy: 
• Fossil gass til transport avgiftsbelegges tilsvarende drivstoffavgiftene. 

• Revidere bilavgiftene.  

• Hydrogenbiler fritas for engangsavgift.  

• Miljøeffekter vektes sterkere i årsavgiften for biler.  

• 1,5 mrd. kroner til tilskudd til kjøp av el-biler og plug-in hybridbiler over flere år. 

• 100 mill. kroner til ladestasjoner for el-biler og plug-in hybrider. 

• 100 mill. kroner til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen som 
energibærer. 

• 10 mill. kroner til forstudie av andregenerasjons biodrivstoff. 
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1) Fornybar energi og energieffektivisering  

Fornybar energi: Økning på 2 milliarder kroner årlig (OED) 

Bellona mener at den beste måten å stimulere til mer fornybar energi er å få på plass et 
felles grønt sertifikatmarked for fornybar energi med Sverige. Derfor mener Bellona at 
Regjeringen må fortsette forhandlingene med Sverige for å få på plass et slikt 
rettighetsbasert støttesystem så raskt som mulig. I mellomtiden må midlene til Enova for 
fornybar energi økes med 2 milliarder kroner årlig, slik at klimaforlikets avtale om en 
tilfredsstillende overgangsordning ivaretas. Primært mener Bellona at denne summen bør 
komme gjennom en økning av nettariffen fra dagens 1 øre/kWh til 4 øre/kWh. Dagens 
avgift på 1 øre/kWh, gir 700 millioner kroner til Enova. Alternativt kan man øke 
innskuddet til energifondet. 

Bioenergi:  

Regjeringen har vedtatt at utbyggingen av bioenergi skal økes med 14TWh. Dette må 
følges opp med virkemidler som bidrar til en realisering av dette målet. Bellona foreslår:  
 
Grunnavgift på fossil naturgass og olje (FIN):  
I dag eksisterer det en grunnavgift for mineralolje på ca. 8,45øre/kWh og en el-avgift på 
10,5øre/kWh. Bellona mener at fossil naturgass må ha grunnavgift på lik linje med olje 
ettersom de er begge fossile energikilder med CO2 utslipp. Biogass er et CO2 nøytralt 
alternativ og bør derfor unntas grunnavgift. Lik grunnavgift på olje og fossilgass vil 
stimulere til økt bruk av biogass. I tillegg mener Bellona at grunnavgiften for olje og 
fossilgass bør økes til samme nivå som el-avgiften. Bellona krever at det innføres 
grunnavgift på fossilgass og at grunnavgiften på olje og fossilgass må økes til samme 
nivå som el-avgiften.  
 
El-avgift (FIN) 
Bellona mener at det er nødvendig å øke prisen på elektrisitet for å stimulere til overgang 
til andre fornybare energikilder og foreslår at el-avgiften gradvis trappes opp over flere 
år. Vi foreslår at den i første omgang økes med 2,5øre/kWh fra dagens 10,5 øre/kWh 
til 13 øre/kWh.  
 
CO2 avgift (FIN)  
I dag har vi CO2 avgift for olje og det er vedtatt en CO2 avgift for fossilgass til varme. 
CO2 avgiften på fossilgass til varme avventes innført til den er ferdigbehandlet i ESA. 
Bellona oppfordrer Regjeringen til å jobbe for at behandlingen i ESA ferdigstilles så raskt 
som mulig og sørger for å innføre CO2 avgiften på fossil gass til varme snarest. Samtidig 
mener Bellona at CO2 avgiften i dag er for lav i forhold til den miljøkostnaden den tar 
høyde for å dekke. I de internasjonale klimaforhandlingene går Norge inn for at 
klimaendringene ikke skal føre til en temperaturøkning på mer enn 2 grader. For å nå 
dette målet har FNs klimapanel sagt at kostnaden for de tiltakene som er nødvendig er 
minst 100 USD/tonn CO2-ekvivalent. Derfor bør CO2 avgiften gradvis økes til 
700NOK/tonn (100 USD). Bellona krever at CO2 avgiften på fossil gass til varme 
innføres snarest, og at CO2 avgiften på olje og fossil gass til varme gradvis økes opp 
til 700NOK/tonn.   
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Infrastruktur for naturgass (OED) kap. 1825, post 74 
Det gis i dag tilskudd til utbygging av infrastruktur for fossil naturgass gjennom Enova. 
Enova skal tilrettelegge for mer fornybar energi og fossil naturgass er ikke en fornybar 
energikilde. Samtidig er ikke subsidieringen av utbygging av infrastruktur for fossil 
naturgass i tråd med regjeringens mål om mer bioenergi. I tillegg må avgifts- og subsidie 
politikken i Norge reflektere klimapolitikken og siden naturgass konkurrerer med 
bioenergi, må dette tilskuddet fjernes. Det kan være fornuftig å stimulere til bruk av 
naturgass innenfor skipsfart, men da bør dette i så fall administreres av Transnova og 
ikke Enova. Bellona krever at tilskudd for utbygging av infrastruktur for bruk av 
fossil naturgass fjernes.  
 
Biogass (OED, SD og LMD)  
Østfoldforskning kom med en rapport i 2008 som viser at det er et teoretisk potensial for 
ca 6TWh biogass i Norge (ca 13 prosent av drivstofforbruket). Biogass er energi som 
primært egner seg til drivstoff for flåtekjøretøy, men kan også benyttes til varme og 
kraftproduksjon. Enova har satt i gang arbeidet med å støtte utbygging av biogassanlegg. 
Dette støttes også gjennom bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge (LMD). 
Potensialet for biogass bør utnyttes og Bellona mener at det bør stimuleres gjennom 
ytterligere bevilgninger til både Enova, Transnova og bioenergiprogrammet til 
Innovasjon Norge. Bellona krever at det bevilges 100 mill. NOK til utbygging av 
biogassanlegg. 

Energieffektivisering (OED og KRD) 

I Norge står bygninger for hele 40 prosent av energiforbruket. Myndighetene har solide 
miljøambisjoner, men tillater at det sløses med store energimengder når forbruket kan 
reduseres betraktelig med tilgjengelig og lønnsom teknologi. Lovverk, finansiering, 
organisering og at støtteordningene er for svake, er identifisert som fire hovedut-
fordringer for å utløse mer energieffektivisering i bygninger  i en barrierestudie (2008) 
gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Bellona og Siemens. 
 
Bellona foreslår fire virkemidler for å få i gang energieffektivisering:  

• Skjerpe teknisk byggforskrift (TEK) med 25 prosent hvert 5. år, slik som planen 
er i Danmark.  

• Minimum tredoble budsjettet til Energimerket, slik at dette løftes fra et 
informasjonstiltak til et klimatiltak, samt knytte Enovas virkemidler mot 
energimerket. 

• Rentefrie lån eller innføre ”Performace Contracting” slik at finaniseringsbarrierer 
blir brutt.  

• Innføre rettighetsbasert støtte. Begynne i 2010 med å sette av midler til, og utrede, 
ordning med hvite sertifikat. 
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2) Kårstø og Mongstad 

Fangst og lagring av CO2 (OED) 

Kårstø og Mongstad (MD, OED) 
For CO2 fangst og lagring fra gasskraftverket på Kårstø må det i statsbudsjettet settes av 
de nødvendige beløp i samråd med Gassnova, slik at prosjektet kan opprettholde sin 
framdrift. Bellona har lenge ment at kraftverket på Kårstø bør integreres med 
gassterminalen. Dette kan gi stabil leveranse av nær CO2-fri kraft og varme til 
terminalen, fjerne over en million tonn CO2 fra gassterminalen, øke den totale 
virkningsgraden for anlegget, og samtidig sørge for en jevn forsyning av CO2 til 
renseanlegget som Gassnova prosjekterer. Denne løsningen må implementeres som en 
del av arbeidet for å få på plass fullskala CO2 fangst og lagring på Kårstø. 
 
På Mongstad må regjeringen sørge for at StatoilHydro etterlever den inngåtte avtalen 
med Staten, hvor det forutsettes at fullskala CO2 fangst og lagring skal være på plass 
innen 2014. Dette innebærer at utviklingsprosessen må intensiveres ytterligere enn det 
som skisseres i StatoilHydros tidsplan. En investeringsbeslutning for fullskala rensing av 
kraftvarmeverket må tas i løpet av 2010. Også her må bevilgningene over Statsbudsjettet 
tilpasses den framdrift man klarer å oppnå, i samråd med Gassnova.  
 
Store industrielle kilder (MD, OED) 
Utover Kårstø og Mongstad står store (større enn 100 000 tonn/år) landbaserte punkt-
kilder for nesten 11 millioner tonn CO2 per år, dvs 19 % av Norges totale CO2-utslipp. 
For en del av disse kildene vil CO2-håndering, i følge en rapport utarbeidet av SINTEF 
(juni 08) kunne bli et kostnadseffektivt tiltak for å redusere utslippene ned mot null. SFTs 
allerede utlyste studie av muligheter for industriell CO2-håndtering i Norge er et viktig 
steg videre på veien.  
 
Et annet viktig premiss er å teste teknologier for storskala fjerning av CO2 fra industrielle 
kilder. Dette bør gjøres ved å etablere et testsenter for industriell CO2-håndtering i et 
område der rensing kan testes i stor skala (min 100 000 tonn/år) på flere store industrielle 
CO2-kilder med ulik gassammensetninger. Tre bedrifter i Grenlandsområdet, Norcem 
(Brevik), Noretyl (Rafnes), og Yara (Porsgrunn) har f.eks. et totalt utslipp på vel 2 
millioner tonn CO2 per år. Erfaringen fra et slikt testsenter vil bidra til å realisere 
storskala CO2-håndtering ved industrielle anlegg verden over. Bellona krever at det 
bevilges 10 mill NOK til etablering av et slikt testsenter i 2010. 
 
Undersøkelse av CO2-lagringspotensiale i Skagerak (OED) 
Store industrielle kilder og kraftverk rundt Skagerak står i dag for omlag 7 % av 
Skandinavias samlede CO2-utslipp. CO2-håndtering i denne regionen har slik sett et stort 
potensial for utslippsreduksjon. Geologien under Skagerak er imidlertid i liten grad 
karakterisert med tanke på deponering av CO2. Bellona krever at Gassnova får 
tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre undersøkelser av geologien under 
Skagerak. 
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3) Miljøkartlegging og seismikkforskning i Lofoten  
Forskning på klimaendringer i nordområdene (kap. 1471 og 1472, MD) 
Regjeringen har gjennom Soria Moria erklæringen definert nordområdene som et 
strategisk satsningsområde. Klimaendringene er ventet å gå dobbelt så raskt i Arktis. 
Derfor trenger vi mer kunnskap om hvordan framtida til økosystemet i nord kan se ut 
som følge av temperaturstigning og økt forsuring av havet. I statsbudsjettet for 2009 ble 
det bevilget om lag 44 millioner i friske midler for å øke Norges forskningsinnsats på 
dette feltet.  Bellona krever at satsningen fortsetter, og at potten økes med ytterligere 
44 millioner i 2010. 
 
Forskning på effekter som følge av seismikkskyting (MD, OED, NHD, FKD):  
200 millioner 
Bellona krever at Regjeringen utpeker effekter på liv i havet som følge av 
seismikkskyting til et satsingsområde, og foreslår at det opprettes et eget 
forskningsprogram på området. Forskningsprogrammet bør integreres i arbeidet med 
revisjon av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten. Bellona krever at det bevilges 200 millioner til et statlig forskningsprogram 
for seismikk. 
 
Oppfølging av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten. (MD, OED, NHD, FKD): 106 millioner  
Bellona forutsetter at bevilgningen til miljøkartleggingen av forvaltningsplanens 
influensområde økes. Kartleggingsprogrammet MAREANO ble iverksatt for å dekke 
kunnskapsmangel om økosystemet i forvaltningsplanens influensområde. Forskningen 
skulle opprinnelig vært ferdigstilt i 2010. Grunnet flere år med underbevilgning, har 
prosjektet i dag et etterslep på om lag 106 millioner. Bellona krever derfor at 106 
millioner kroner bevilges til MAREANO i statsbudsjettet for 2010.  

 

 

Historisk forurensning (MD, Kap. 1441, post 39): 500 millioner 

For å sikre opprydding i historisk forurensning i kyst- og fjordområder med forurenset 
sjøbunn må bevilgningene til kap. 1441, post 39 økes opp mot 500 millioner kroner. 
Dette er uttalt som et prioritert område for forurensningsmyndighetene og har i tidligere 
år hatt en jevn økning, men ble for første gang foreslått redusert i forslaget til 
Statsbudsjett høsten 2008. Dette sender et dårlig signal med tanke på å få fullført de 
planer for opprydding som foreligger. En rekke pilotforsøk og mindre tiltak har blitt 
gjennomført, men den store oppgaven kommer nå de nærmeste årene. Derfor er det av 
avgjørende betydning at post 39 økes betydelig. Bellona krever at bevilgningene til 
opprydding i historisk forurensning i kyst- og fjordområder med forurenset 
sjøbunn økes til 500 mill. kroner.  
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4) Innfasing av nullutslippskjøretøy  
Avgift på fossil gass til transportsektoren (FIN) 
Ikke bare er fossil gass til transportsektoren (propan og metan) fritatt for CO2-avgift, de 
har heller ingen drivstoffavgift, ref bensin- og autodieselavgiften. Fossil gass blir dermed 
en avgiftsfri konkurrent til rene eller fornybare drivstoff som elektrisitet og biodrivstoff. 
Bruk av fossil metan eller propan til transportsektoren bør avgiftsbelegges tilsvarende 
drivstoffavgiftene (på energibasis). 
 
Engangsavgiften for biler (FIN) 
Engangsavgiftens formål bør være å styre sammensetningen av den norske bilparken i en 
radikalt mer miljøvennlig retning. Bellona mener engangsavgiften må sørge for at norske 
bilkjøpere stimuleres til å kjøpe de mest miljøeffektive bilene som til enhver tid er til-
gjengelig i markedet. Om kort tid vil et stort utvalg av familiebiler med utslipp på om lag 
90-110 gram/km være tilgjengelige. For å styre nybilsalget ned fra dagens gjennomsnitt 
på 150-160 g/km til 120 g/km, kan det bli nødvendig å gi avgiftskurven en brattere stig-
ning for biler over 120 g/km. Engangsavgiften ble endret i Statsbudsjettet for 2009, og 
det er for tidlig å si hvilken effekt denne endringen vil ha. Vi har derfor foreløpig ingen 
forslag til endringer i engangsavgiften generelt. Det betyr ikke at vi er mål med innret-
ning av engangsavgiften som virkemiddel for en mer miljøvennlig bilpark. Bellona an-
befaler en full revisjon av de generelle bilavgiftene som en del av SFTs Klimakur-arbeid. 
 
Firmabilbeskatning for hydrogenbiler med forbrenningsmotor (FIN) 
I statsbudsjettet for 2009 fikk elbiler 50 prosent rabatt på firmabilbeskatningen. Vi 
anbefaler at denne ordningen utvides til også å gjelde hydrogenbiler med forbrennings-
motor, slik at alle nullutslippskjøretøy er omfattet. Hydrogenkjøretøy med forbrennings-
motor er viktig for introduksjonen av hydrogen som drivstoff i en tidlig fase. Infrastruktur 
for hydrogen er etablert og under utvidelse gjennom Hynor-prosjektet, og for å sikre nytte 
av dette prosjektet må kjøretøy på hydrogen bli tatt i bruk. Bellona anbefaler derfor at 
hydrogenbiler fritas for engangsavgift i revidert statsbudsjett for 2009.  
 
Avgifter på bruk av bil (FIN) 
På sikt bør avgiftene på fossilt drivstoff økes, for å styrke konkurranseevnen til 
miljøvennlige biler, og stimulere til effektiv kjøring og effektive transportmønstre. Vi tror 
imidlertid at avgiftsøkninger av mer symbolsk karakter er mest egnet til å skape motstand 
i befolkningen mot klimapolitikken. Avgiftsøkning på drivstoff bør introduseres i en 
pakke der det gis konkrete og godt synlige skatteletter på andre områder, med en 
fornuftig fordelingsprofil.  
 
Årsavgift for biler (FIN) 
Miljødifferensieringen av årsavgiften for biler som ble innført i 2008 er et positivt tiltak, 
og et viktig supplement til miljødifferensiert engangsavgift, siden engangsavgiften bare 
påvirker nye biler, mens årsavgiften også har effekter for den eksisterende bilparken. 
Imidlertid rammer differensieringen i dag bare dieselbiler uten partikkelfilter og er såpass 
moderat at adferd påvirkes i svært liten grad [i dag er det bare et påslag på 430 kroner for 
dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter]. Bellona oppfordrer derfor til å vekte 
miljøeffekter sterkere i avgiften og til å relatere avgiften til kjøretøyenes euro-klasse.   
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Bevilgninger til Transnova (SD) 

Bellona oppfordrer til en rask opptrapping av det nyopprettede Transnovas virksomhet. 
Transportsektoren bidrar i Norge vel så mye til klimagassutslipp som stasjonær energi-
bruk, og det blir derfor naturlig at aktivitetsnivået trappes opp til et nivå tilsvarende 
Enova. Transnova bør, i likhet med Enova, ha tilgang til midler som kan brukes over flere 
år, og ikke bare årlige bevilgninger, for å kunne bidra til større prosjekter over tid, samt 
gi forutsigbarhet for støtteordninger.  
 
Tilskudd til kjøp av elbiler og plugg-inn-hybridbiler: 1,5 milliarder over flere år.   
Avgiftsfritaket for elbiler og engangsavgiftens stimulans til lavutslippsbiler er ikke 
tilstrekkelig til å løfte disse bilene opp til en kritisk masse med skalafordeler ift 
produksjonskostnader. Bellona foreslår derfor at det gis 30 000 kroner i tilskudd til alle 
som kjøper en ny elbil eller plug-inn-hybrid. For å gi forutsigbarhet til produsenter og 
importører, bør det bevilges et engangsbeløp til Transnova, som skal benyttes over flere 
år. Støtteordningen bør gjelde de første 50 000 bilene som selges. Ordningens 
totalkostnad over flere år blir 1,5 milliarder.  
  
Tilskudd til ladestasjoner for elbiler og plugg-inn-hybrider: 100 millioner  
Tilgang til ladestasjoner overalt er nødvendig for å ta i bruk elbiler og plugg-inn-hybrider 
i stor skala. Bellona foreslo en bevilgning på 100 millioner kroner til dette formålet i vårt 
innspill til tiltakspakken, og er glad for at det ble bevilget 50 millioner til en oppstart av 
dette arbeidet. Vi mener det bør bevilges 100 millioner årlig til dette formålet.  
 
Produksjon, distribusjon og bruk hydrogen som energibærer: 100 millioner 
Hydrogen er en ren energibærer som kan produseres fra alle energikilder, fylles raskt og 
lagres på tank, og benyttes i brenselceller med høg virkningsgrad. Ingen andre 
energibærere har alle disse egenskapene. Bellona mener myndighetene må stimulere 
introduksjon av hydrogen gjennom støtte til infrastruktur og støtte til utvikling av 
brukerprosjekter. Bellona mener hydrogensatsningen bør prioritere brukere med et stort 
drivstofforbruk, med få, faste fyllestasjoner. Det vil si flåtekjøretøy i vegtransport, ferger, 
supplybåter, eller lignende.  
 
Produksjon av annengenerasjons biodrivstoff: 10 millioner  
Det foreligger planer om etablering av produksjonsanlegg for syntetisk biodiesel i Norge, 
i regi av selskapet Xynergo, som er eid av blant andre Norske skog og skogsamvirket. 
Også andre aktører vurderer slike planer. Biodrivstoff må tas i bruk i stor skala for å 
redusere utslippene i særlig varetransport og tyngre kjøretøy. Produksjon av annen 
generasjons biodiesel er imidlertid basert på ny teknologi, og vil være avhengig av 
offentlig støtte i startfase. Bellona mener Transnova bør bevilge 10 millioner kroner til 
forstudier av produksjonsanlegg for annengenerasjon biodrivstoffproduksjon.  
 
Produksjon av biogass til transportsektoren: 100 millioner 
Se avsnittet om fornybar energi. Virkemidler  for biogass sorterer under Enova 
(energiproduksjon), MD (avfallspolitikken)  og LMD (metan fra gjødsel). Transnova bør 
få delansvar for utbygging av infrastruktur for bruk av biogass i busser og andre tyngre 
flåtekjøretøy. Det bør utvikles en overordnet strategi for å ta i bruk biogasspotensialet.  


