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FORSKRIFT TIL STORTINGETS VEDTAK OM AVGIFT PÅ NOX – 
HØRINGSUTTALELSE

Vi viser til utsendt høringsbrev datert 13.11.2006.

Norges Naturvernforbund setter pris på at det endelig blir innført avgift på NOX-
utslipp, slik at det kan bli lettere å oppfylle Norges utslippsforpliktelser i henhold til 
Göteborg-protokollen. Her er våre kommentarer:

• Finansdepartementet bekrefter at avgiften ikke er høy nok til å gi tilstrekkelig 
reduksjon, og antyder at avgiften må opp mot 50 kroner per kilo for gi betydelige 
utslippsreduksjoner. Norges Naturvernforbund forutsetter at det iverksettes 
virkemidler som gjør at Norges forpliktelser i henhold til Göteborg-protokollen blir 
oppfylt.

• Det er problematisk at vegtrafikken, som i 2004 sto for 19 prosent av NOX-
utslippene, i praksis ikke omfattes av avgiften. Avgiften må også gjelde mindre 
motorer slik at den omfatter vegtrafikken. Forskriftens § 3-19-1 bokstav a må 
derfor endres.

• Norske myndigheter bør jobbe for at avgiften også omfatter internasjonal luftfart 
og sjøfart. Inntil det eventuelt oppnås enighet om det, bør avgiften – så langt det 
er mulig – også omfatte grenseoverskridende trafikk til/fra Norge samt fiske og 
fangst i fjerne farvann. Forskriftens § 3-19-2 og 3-19-10 må derfor endres.

• Norges Naturvernforbund mener det er verd å se nærmere på industriens forslag 
om et NOX-fond, som kan bidra til teknologiutskifting i skipsfarten. Dette må ses i 
sammenheng med NOXRED-programmet.

• Når det gjelder fiskefartøy, mener vi at et eventuelt NOX-fond for 
teknologiutskifting er mindre hensiktsmessig. Det er vel så viktig å innrette 
virkemidlene med tanke på å endre fangstteknologi og flåtestruktur.

• Vi ser ikke logikken i at innenriks luftfart skal betale avgift bare for avgang og 
landing, jamfør § 3-19-7.

 

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken
leder
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