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11)

høring av forskrift om CO2-kompensasjon for

Vi viser til Miljøverndepartementets høring vedrørende forskrift om CO2-kompensasjon
for industrien. Som avtalt med Elisabeth Berge oversendes våre merknader for
videresendelse.
Utkastet til forskrift er utarbeidet i samsvar med ESA sine retningslinjer «Aid in the
context of the greenhouse gas emission allowance trading scheme post 2012». Vi har ikke
funnet grunn til å gjøre en nærmere vurdering av den tekniske gjennomføringen det
legges opp til i forslaget, da dette administrativt er lagt til Klif. Imidlertid er vi usikre på
forholdet mellom offentlig støtte gitt i medhold av dette forslaget og offentlig støtte gitt i
form av fritak/redusert sats for avgift på elektrisk kraft.
Forslaget er i utgangspunktet knyttet til den enkelte virksomhets næringskode jf.
utkastets § 4. Alle disse næringskodene er omfattet av den reduserte satsen i Stortingets
avgiftsvedtak § 1 bokstav a.
Avgiftsvedtaket § 2 bokstavene g og h fritar kraft som brukes til kjemisk reduksjon eller
elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser og kraft som leveres foretak i
treforedlingsindustrien som deltar i energieffektiviseringsprogrammet for avgift.
Utkastet § 14 regulerer kumulasjon av offentlig støtte. I kommentaren til forslaget punkt
3.5 legges det fra Miljøverndepartementets side til grunn at bestemmelsen kun omfatter
tilfeller hvor virksomheten også har mottatt offentlig støtte til dekning av økte
strømpriser som følge av EUs kvotehandelsystem. Ordlyden i forskriften og ESAs
retningslinjer (punkt 47) tilsier i utgangspunktet, etter vår mening, ikke en slik
begrensning i forhold til kumulasjon som legges til grunn fra Miljøverndepartementets
side. Vi tok på bakgrunn av dette kontakt med saksbehandler i Miljøverndepartementet,
som opplyste at den snevre forståelsen som ligger til grunn for punkt 3.5
underhånden/uformelt er bekreftet fra ESA.
Forutsatt at dette er en korrekt forståelse av retningslinjene har direktoratet ingen
kommentarer til forslaget.
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Side 2

Dersom forslagets § 14 ikke kan tolkes snevert slik det er gjort fra
Miljøverndepartementets sin side bør forslaget sikre at det i forbindelse med
søknadsprosessen om tilskudd, beregnes hvor mye virksomheten har mottatt i offentlig
støtte i form av fritak fra/redusert avgift på elektrisk kraft.
Når det gjelder avgiftsfritak for kraft som benyttes i de særskilt nevnte prosessene i
vedtakets § 2 bokstav g la ESA i avgjørelse 30. juni 2004 til grunn at dette fritaket ikke
innebar statsstøtte i hht. artikkel 61 (1). Vi legger derfor til grunn at fritaket etter denne
bestemmelsen ikke er relevant å vurdere i forhold til kumulasjon.
Annerledes stiller det seg for kraft som er levert med redusert sats etter hovedregelen i § 1
bokstav a, hvor vi legger vi til grunn at differansen mellom full sats og redusert sats
omfattes av støttebegrepet i artikkel 61 (1). Tilsvarende gjelder fritaket i avgiftsvedtaket
§ 2 bokstav h for virksomheter som deltar i energieffektiviseringsprogrammet.
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