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NOx-fondet -en «pakke» av insentiver for reduserte utslipp

Smog

Forsuring

➢ Trussel om full NOx-avgift, og 
innbetalingssats til NOx-fondet

➢ Sanksjonsrisiko

➢ Investeringstilskudd

➢ Driftstilskudd

• Urea-forbruk (til SCR-anlegg)



NOx-avtalen og utslippstaket

Smog

Forsuring

➢ Så langt har næringslivet levert tilstrekkelig 
med utslippsreduksjoner og vi ligger godt 
an ift. utslippstaket.

➢ Stortinget har bedt om 2 år forlengelse av 
NOx-avtalen 2018-2025. Antatt ferdigstilt i 
løpet av året.

➢ NOx-avtale ut 2027 er en fordel for 
hurtigbåter pga utslippsreduserende tiltak 
langt frem i tid.

➢ 2 to-årlige utslippstak gjør at NOx-fondet 
ikke bare kan fokusere på de langsiktige 
null-utslippsløsningene, men trenger også 
teknologi som kan redusere NOx mye og 
implementeres nå (f.eks. bytte til ny motor 
med NOx-rensing).

➢ Hvis alle næringer fra og med 2022 reduserer 
absolutte utslipp med ca. 5% hvert år i snitt kommer 
vi i mål både med NOx- og klimamål frem mot 2030.



Forsuring

Hurtigbåter i NOx-fondet

➢ 99 fartøy i rapporterte utslipp til NOx-fondet i 2020 (> 750 kW).

➢ Størrelsesorden på utslipp fra hurtigbåter (2019-tall):

• 1,1% av NOx-utslipp som rapporteres til NOx-fondet

• 1/5 av utslipp fra fiskefartøy

• 1/3 av utslipp fra fergene 

➢ Fordeling av utslippsomfang  (2019-tall):

• 8 fartøy slipper ut mer enn 30 tonn NOx (grense for støtte til flåtefornyelse på 10 mill. eller høyere)

• 30 fartøy slipper ut mer enn 15 tonn (grense for støtte til flåtefornyelse på 5 mill. kr)

• 90 mer enn 2 tonn (grense for investeringsstøtte)



NOx-fondets investeringsstøtte til hurtigbåter

• Barrierer for tiltak er økonomisk case og
teknologiusikkerhet.

• Både NOx- og CO2-avgifter vil
sannsynligvis øke fremover.

• Risiko for avtagende investeringsstøtte

Periode Antall fartøy støttet Støttebeløp Type tiltak

2008-2017 55 50,7 mill. kr Energieffektivisering

2018-2021 7 24,9 mill. kr Motorbytte + SCR



Hvordan har utslippsutviklingen vært?

• Omtrent iht. til målsetningen om årlig
5% nedgang 2017-2021



Beregning av støtte (tiltak på eksisterende materiell)

Beregningseksempler Sentrale støttebetingelser

• 400 kr per kg NOx redusert, maks 70% av 
kostnad.

• Krav i offentlige anbud legges til grunn
som referansetilstand, med mindre annet
er avklart i forkant av anbudsutlysning

• Maks. 10% NOx-reduksjon tilordnes
summen av all energieffektivisering (EE), 
men mindre EE er fase 1 og tilrettelegger
for en konkret fase 2 med “null-utslipp”.

Motorbytte+SCR Skrogmodifikasjon

Årlig NOx-utslipp før tiltak 25 000 kg 25 000 kg

Årlig NOx-utslipp etter tiltak 5 000 kg 22 500 kg

NOx-reduksjon 20 000 kg 2 500 kg

Støttesats 400 kr/kg 400 kr/kg

Tiltakskostnad 6 mill. kr 2 mill. kr

NOx-red. x støttesats 8 mill. kr 0,8 mill. kr

STØTTETILSAGN 4,2 mill. kr. 0,8 mill. kr



Beregning av støtte (tiltak på nytt materiell)

Beregningseksempler Sentrale støttebetingelser

• 400 kr per kg NOx redusert, maks 70% av 
kostnad

• Nybygg etter 01.01.2021 er underlagt
krav om lave NOx-utslipp (Tier III), noe
som gir lite gjenværende redusjon.

• Avslag hvis mindre enn 10% støtteandel
(unntak forekommer)

SCR Elektrifisering

Årlig NOx-utslipp før tiltak 25 000 kg 25 000 kg

Årlig NOx-utslipp etter tiltak 5 000 kg 0

Tier III -nivå 5 000 kg 5 000 kg

NOx-reduksjon 0 5 000 kg

Støttesats (kr/kg) 400 kr/kg 400 kr/kg

Tiltakskostnad 2 mill. kr 25 mill. kr 15 mill. kr

NOx-red. x støttesats 0 2 mill. kr 2 mill. kr

STØTTETILSAGN AVSLAG AVSLAG 2 mill. kr



Beregning av støtte (nytt materiell med uttak av gammelt)

Beregningseksempler Støttebetingelser

• Sjablongmessig støttebeløp med sprang 
på 5 mill. kr. 

• Referanseutslipp for utgående fartøy på
minst 15 ton per år gir støtte 5 mill. kr.

• Referanseutslipp for utgående fartøy på
minst 30 ton per år gir støtte 10 mill. kr.

• Nytt fartøy må tilfredsstille Tier III 
utslippsnivå.

• Nullutslippsløsning vil gi høyere ranking 
ved prioritering av søknader.

Nytt + utgående fartøy

Årlig NOx-utslipp 
utgående fartøy

35 000 kg 25 000 kg (+6000 
kg pga vekst)

25 000 kg

Nytt fartøy møter 
Tier III -nivå

JA JA JA

Årlig utslipp med 
nytt fartøy

IKKE AVGJØRENDE

NOx-reduksjon 
(kg)

IKKE VURDERT

Støttesats (kr/kg) IKKE RELEVANT

Tiltakskostnad IKKE VURDERT

NOx-red. x 
støttesats

IKKE VURDERT

STØTTETILSAGN 10 mill. kr 10 mill. kr 5 mill. kr



Relevante teknologier over tid (NOx og CO2)

Energi-
effektivisering

NOx-rensing

(Biodiesel: ingen 
NOx-red.)

Elektrifisering 
(noen få)

Hydrogen ++
2018-2023

2024-2025

2026-2030



NOx-fondets samarbeid med næringen og selskapene

Smog

Forsuring

Utslippsmål og tekniske løsninger

Virksomhetenes utslippsmål

Bransjemål

Nasjonale mål

Relevante tekniske løsninger 
i ulike tidsperspektiv

Anbud og tidslinjer

Type anbuskrav og nivå på 
disse?

Når kommer anbudene?

Når skal det leveres?

Avklaring om støtte i 
FORKANT av 
anbudsutlysning mellom 
NOx-fondet og utlyser.

Øvrig virkemiddelapparat

Avgifter

EU ETS

EU taxonomi

EU støtteordninger

Norske tilskudds- og 
låneordninger

Hvor trykker skoen, tilpasning

1000 tonn NOx 
reduksjonspotensiale

NOx-fondets støttemulighet 
på 500 kr/kg; 500 mill. kr.

Hvordan best forvalte dette 
for å løse opp i barrierer og 
stimulere i retning null-
utslipp mot 2030?


