
      
info@nordic.greenpeace.org 

Postboks 6803, St Olavs Plass, 0130 Oslo 
Telefax 2220 5114 
Telefon 2220 6206 

 
Vi viser til høring om det norske kvotesystemet 
 
1. Gratiskvoter 
Vi stiller oss svært undrende til at det skal gis gratiskvoter til nye gasskraftverk. Dette 
er inkonsistent. I utgangspunktet burde alle kvoter til alle virksomheter bli auksjonert. 
 
2. Kvalitet på kvoter 
Vi kan akseptere at deler av de norske utslippene skal kunne kompenseres gjennom 
kvotekjøp i utviklingsland (CER). Dessverre kan dette systemet, på grunn av 
konsensusprosessen som ligger til grunn i Kyotoprotokollen, komme til å godkjenne 
ganske lite miljøvennlige prosjekter. En rekke gode og viktige forslag til å etablere 
miljøkriterier for CDM-prosjektene ble avvist i forhandlingsprosessen.  
 
Det er derfor behov for tilleggskrav for å sikre at norske prosjekter blir gode nok og 
bidrar til ønsket bærekaftig utvikling og teknologioverføring. Vi registrerer at dette er 
blitt gjort, etter trykk fra EU, i forhold til skogtiltak, atomkraftprosjekter og delvis 
vannkraft over 20MW. Vi kan imidlertid ikke se at tilstrekkelige hensyn er tatt for å 
sikre bruk av småskala fornybare prosjekter, kullkraftprosjekter, best tilgjengleig 
teknologi eller østeuropeisk kvoteoverskudd når det gjelder kvoter som skal kunne 
innlemmes i et norsk kvoteregister. 
 
I denne sammenheng vil vi vise til de nokså presise merknadene knyttet til 
kvalitetskrav på klimakvoter fra utlandet fra SV, Ap og delvis Senterpartiet under 
Stortingets behandling av klimakvoteloven i 2002. Utdrag fra de mest relevante 
merknadene følger vedlagt under. Avsnittet om eventuell bruk av kvoteoverskudd fra 
Østeuropa er også fortsatt svært relevant. 
 
Vi håper det fortsatt er regjeringspartienes politikk å stille klare norske tilleggskrav til 
hva slags kvoter man kan kjøpe i utandet som del av en norsk kvoteforpliktelse. Det 
har ikke skjedd noen utvikling under Kyotoprotokollen som skulle tilsi at behovet for 
å stille nasjonale kvalitetskrav til hva slags utenlandske klimkvoter som skal kunne bli 
godkjent mot et nasjonalt register skal være svakere nå enn i 2002.  
 
Vi ser fram til snarlig avklaring. Lykke til med det videre arbeidet. Vi vil i samme 
omgang understreke at et samarbeid med Kina om CO2-lagring fra kullkraftverk kan 
være interessante fellesprosjekter, men at vi ikke ser dette som akseptable CDM-
prosjekter.  
 
Vennlig hilsen Truls Gulowsen, Greenpeace  
 
 
 
 



Utdrag fra komiteens innstilling, Innst.S.nr.240 om norsk klimapolitikk og 
Tilleggsmelding http://www.stortinget.no/inns/inns-200102-240.html  
 
/_Komiteens flertall_/, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil imidlertid 
allerede nå påpeke at Norge bør stille krav til kvaliteten på kvoter som er oppnådd 
gjennom den grønne utviklingsmekanismen og felles gjennomføring. /_Disse 
medlemmer_/ mener at klimakvoter fra atomkraftverk i utlandet ikke skal kjennes 
gyldig i norsk klimaregnskap.  
 
/_Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti_/ vil videre 
stille følgende kvalitetskrav:  
 
a.      Norge skal stille krav om bruk av best tilgjengelig teknologi når det gjelder 
prosjekter i den grønne utviklingsmekanismen og felles gjennomføring.  
 
b.     Norge må følge opp den politiske avtalen som ble vedtatt i Bonn og fornyet i 
Marrakesh om at småskala prosjekter knyttet til fornybar energi skal prioriteres 
gjennom CDM. Dette må ligge til grunn for Regjeringens politikk, bl.a gjennom at 
eventuelle klimagasskvoter fra bygging av nye kullkraftverk ikke godkjennes i et 
norsk klimaregister  
 
c.      I tillegg til å ikke benytte SINK hjemme, bør Norge og norske bedrifter ikke 
delta i skogprosjekter i utviklingsland, eller godkjenne slike kvoter i sitt 
klimagassregister. Disse er ofte svært omstridt og kan gå på bekostning av både 
lokalsamfunn og biologisk mangfold.  
 
d.     Norge bør heller ikke delta i store kontroversielle damprosjekter, eller tillate 
slike kvoter i kvoteregisteret.  
 
/_Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet_/ vil i tillegg stille følgende krav:  
 
e.      Norge bør kun godkjenne begrenset bruk av "hot air" i sitt klimagass-register, og 
kun dersom pengene fra kvotesalget blir reinvestert i energiøkonomiserings-prosjekter 
som ellers ikke ville blitt gjennomført. Det må også stilles krav til at disse prosjektene 
benytter seg av best tilgjengelig teknologi. Bakgrunnen for at dette er en nødvendig 
begrensning er at flere øst-europeiske land har forpliktelser i Kyoto-avtalen som ligge 
langt over det de i dag har av reelle utslipp. Dette er dermed kvoter som kan selges 
uten at det fører til reduksjon av utslipp internasjonalt.  
 
/_Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti_/ mener at Norge bør ikke 
godkjenne bruk av "hot air" i sitt klimagassregister.  
 
/_ Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti_/ mener 
Regjeringen må tilbake med en konkret utforming av krav til prosjekter og kvoter som 
oppnås gjennom den grønne utviklingsmekanismen og felles gjennomføring og 
fremmer forslag om dette:  
 
"Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med et konkret forslag om kvalitetskrav til 
prosjekter og kvoter som oppnås gjennom felles gjennomføring og den grønne 
utviklingsmekanismen."  


