
 

 

Miljøverndepartementet 
Avdeling for forurensningssaker 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@md.dep.no 

16.04.2007 
 
 

Høringssvar fra Framtiden i våre hender – Det norske kvotesystemet for  
2008-2012 – utkast til endring av klimakvoteloven 

 
 
Framtiden i våre hender er Norges største miljøvernorganisasjon, med 20.000 medlemmer, 
og arbeider for miljøansvar og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Vi takker for 
anledningen til å komme med våre innspill. 
 
Framtiden i våre hender viser til høringsbrev om utkast til endring av det norske 
kvotesystemet for 2008-2012 (klimakvoteloven) og sender herved våre kommentarer.  
 
Hovedpunkter 

• Det må ikke bli billigere for noen virksomheter å forurense med kvotesystemet. 
o CO2-avgiften må beholdes også for virksomhetene som omfattes av 

kvotesystemet. 
• Alle kvotene må auksjoneres bort. 
• Kvotesystemet må ikke gjøre det mer lønnsomt for forurensende virksomheter å 

starte opp eller drive virksomheten. 
o Det må ikke gis gratiskvoter til nye virksomheter 

• Det må ikke åpnes for kjøp av overskuddskvoter, og det må stilles kvalitetskrav til 
kvoter fra Den grønne utviklingsmekanismen.  

 
Generelt 
Framtiden i våre hender vil ha en omlegging av norsk næringsliv i klimavennlig retning, ved 
at miljøvennlige produksjonssystemer blir mer lønnsomme. Derfor er det avgjørende at det 
ikke blir billigere for noen virksomheter å forurense med det nye kvotesystemet, 

CO2-avgiften må beholdes og utvides 

CO2-avgiften foreslås fjernet for kvotepliktig landbasert industri. Framtiden i våre hender 
mener at CO2-avgiften må beholdes og utvides til nye næringer, for å sikre at det ikke blir 
billigere for noen å forurense, og sikre en reell minimumskostnad for CO2-utslipp. For ikke å 
gi urimelig ekstrabelastning på norsk industri bør all kvotepliktig industri få avregne CO2-
avgiften mot kvotekjøp slik regjeringen foreslår for petroleumssektoren. 

Vederlagsfrie kvoter og auksjonering av kvoter 

Vi ber om at kvotesystemet legges opp på en slik måte at det ikke for noen virksomheter blir 
billigere å forurense enn det er i dag. Framtiden i våre hender støtter regjeringen fullt ut når 
den sier at den vil arbeide for at EUs kvotesystem etter 2012 skal baseres på at det ikke 
tildeles vederlagsfrie kvoter. 
 
Framtiden i våre hender mener for øvrig at alle kvoter bør auksjoneres bort, også i 
kvoteperioden 2008-2012, slik at det raskere lønner seg å legge om til miljøvennlige 
produksjonssystemer. 



 

 
Dersom regjeringen fortsatt går inn for tildeling av vederlagsfrie kvoter, er det bra at 
regjeringen baserer kvotesystemet på den historiske tidsperioden 1998-2001. 
 
Dersom regjeringen opprettholder forslaget om vederlagsfrie kvoter, vil auksjonering av 
kvoter utover dette innebære at det totale utslippstaket heves. Framtiden i våre hender 
mener derfor at det ikke skal auksjoneres ut kvoter på toppen av gratiskvotene.  

Ingen gratiskvoter til nye virksomheter  

Framtiden i våre hender støtter regjeringens forslag om at det ikke skal settes av en generell 
kvotereserve til nye virksomheter. Vi støtter ikke forslaget om å reservere gratiskvoter til nye 
gasskraftverk og ”høyeffektive kraftvarmeverk med konsesjon” ettersom det da blir billigere 
for kraftverkene å forurense, og incentivet for å gjennomføre rensing blir mindre.  

Kvalitetskrav til kvotene 

• Overskuddskvoter: Framtiden i våre hender mener at det er svært viktig at de 
nasjonale utslippsforpliktelser ikke dekkes inn gjennom kjøp av ”hot air”, 
overskuddskvoter fra Russland og Øst-Europa. 

• Felles gjennomføring og Den grønne utviklingsmekanismen: Det er svært viktig 
og nødvendig for å sikre kvaliteten på utslippsreduksjoner at Norge har de samme 
begrensningene som i EU på hvilke typer prosjekter som kvotene kan komme fra. 
Begrensningene innebærer at det ikke er mulig å bruke kvoter i den grønne 
utviklingsmekanismen som er utstedt på grunnlag av kjernekraftvirksomhet eller 
opptak av klimagasser gjennom skog og arealbruk. 

• Gullstandard: For å støtte opp om Den grønne utviklingsmekanismens grunntanke 
om å bidra til bærekraftig utvikling i u-land, mener vi at kravene til bruk av den grønne 
utviklingsmekanismen kan heves ytterligere ved at Norge går inn for at en bestemt 
prosentandel av innkjøpte utslippsreduksjoner under Den grønne 
utviklingsmekanismen skal være fra prosjekter sertifisert under Gullstandarden. 

Transportsektoren 

Norge må sørge å inkludere luftfarten i klimakvoteloven samtidig med EU i 2011. Norge må 
også være en pådriver for å gjøre skipsfart kvotepliktig fra samme tidspunkt.   
 
Videre arbeid 
Framtiden i våre hender støtter regjeringens arbeid for å inkludere andre klimagasser enn 
CO2 i kvotesystemet, og for å inkludere transportsektoren i kvotesystemet.  
Vi støtter også arbeidet for at det ikke skal tildeles vederlagsfrie kvoter i EUs kvotesystem 
post 2012. 
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