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Høring - det norske kvotesystemet for 2008 – utkast til endring av lov om 
kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser 
(kvotehandelsloven). 
 
Vi viser til departementets brev datert 15. mars.  
 
Norcem har deltatt i arbeidet med utformingen av høringssvaret vedrørende overnevnte 
forslag til lovendringer fra Norsk Industri, og stiller seg bak de synspunkter og kommentarer 
som framkommer der. Vi ønsker imidlertid å presisere følgende forhold som særlig viktige: 
 

1. Norcems hovedpoeng er at industriens rammer i Norge må være de samme som 
tilsvarende industri/konkurrenter har utenfor Norge (i EU). 

2. Norcem, som er en del av internasjonale sement- og byggevarekonsernet 
HeidelbergCement Group, vil understreke den negative betydningen det har for vår 
virksomhet at Norge ikke har kommet med i kvotehandelen i ”prøveperioden” 2005 – 
07. Den ”læringseffekten” både næringslivet og myndigheter skulle få gjennom 
perioden, er uteblitt. 

3. Videre mener vi at det fortsatt kan stilles berettiget tvil om Norge vil være klare til å 
delta i den europeiske klimakvotehandelen fra 01.01.2007. Dersom Norge heller ikke 
denne gangen er på linje med EU, vil våre eiere stille spørsmål ved norske 
myndigheters ”evne” til å sikre forutsigbare rammer for industrien. 

4. Målsettingen med kvotesystemet er å bidra til at Norge overholder sine Kyoto-
forpliktelser, ikke overoppfylling av dem. 

5. Norcem mener forslaget om at bedrifter etablert etter 2001 (og som er omfattet av 
kvotehandelssystemet inneværende periode; for eksempel kalkindustrien) eller har 
gjennomført større omstillinger (for eksempel maxit Leca på Rælingen), når det 
gjelder tildeling må behandles på samme måte som de øvrige handelsbedriftene slik 
de ble vurdert for perioden 2005 - 07. 

6. Det må settes av kvoter for nyetableringer og større kapasitetsutvidelser. 
7. I den forbindelser mener Norcem at det skal stilles strenge miljøkrav til nyetableringer 

og utvidelser, og mener kvotesystemet må innrettes slik at det bygger opp under andre 
typer regelverk (for eksempel IPPC-direktivet) hvor et av formålene er at industrien i 
størst mulig grad skal strebe mot BAT (Best Available Technics).       
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8. Norge må ikke fatte bindende beslutninger mht. til tildelingssystemet for perioden 
etter 2012 (”post-Kyoto”) uten å ta hensyn til de systemer/ordninger/prinsipper som 
EU kommer fram til (for eksempel tildeling basert på benchmarking etc.) 

 
 
For eventuelle spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon 90 97 00 17 eller e-post 
per.brevik@heidelbergcement.com.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for NORCEM A.S 
 
 
 
Per Brevik 
Direktør 
 


