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HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV EUS 
REVIDERTE KVOTEDIREKTIV – FORSLAG TIL ENDRINGER I 
KLIMAKVOTELOVEN OG KLIMAKVOTEFORSKRIFTEN 

 

Vi viser til brev av 22.desember 2011 vdr. forslag til gjennomføring av EUs reviderte 

kvotedirektiv – forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften. 

Generelle merknader 

Hovedorganisasjonen Virke er i utgangspunktet fornøyd med en innlemming av det norske 

kvotesystemet i EØS-avtalen, slik at det blir en integrert del av EUs kvotesystem. Virke 

har siden starten ønsket et bredt kvotesystem som omfatter flest mulig sektorer og land. 

Vi mener det er avgjørende for å få til et velfungerende marked for handel med CO2-

kvoter som gjør at utslippene reduseres i størst mulig grad og at det skjer på en 

kostnadseffektiv måte. 

 

Særskilte merknader 

Virke er av den oppfatning at det ikke skal være ulike tildelingskriterier i de ulike 

sektorene og ønsker at sektorer skal behandles likt ved tildelingene. 

 

Når det gjelder direktivets artikkel 10a nr. 6 som åpner for at land kan gi 

karbonlekkasjeutsatte virksomheter kompensasjon for økningen i kraftprisene som 

forventes som et resultat av økte karbonkostnader knyttet til produksjon av fossil energi, 

er Virke av den klare oppfatning at slik støtte ikke bør gis. En økning i prisen på fossil 

energi som følge av kvotesystemet er hovedhensikten med hele ordningen. En merkostnad 

som følge av dette bør derfor ikke tildeles statlig støtte. Virke stiller seg dessuten kritisk 

til hvor stor karbonkostnadseffekten reelt sett er da de eksisterende beregningsmodeller 

ikke er tilstrekkelige til å fastslå størrelsen på karbonprispåslaget på en tilfredsstillende 

måte. Virke mener derfor at Norge ikke skal ta i bruk denne muligheten til å gi statsstøtte 

og at norske myndigheter bør arbeide aktivt overfor EU for å fjerne denne ordningen som 

vil være med på å undergrave kvotesystemet. 
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