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Sammen om å kutte NOx-utslipp



Agenda

• Ny NOx–avtale 2018-2025

• Støtteordning

• Diverse



NOx-avtalen 2018-2025





Sterkere insentiv for tiltak
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INGEN STØTTE

4 kr/kg NOx 4 kr/kg NOx 6-10 kr/kg NOx ~25 kr/kg NOx

INGEN STØTTE

~15 kr/kg NOx

NOx-avtale = avgiftsfritak

Støtte til NOx-reduserende tiltak



Utslippskilder omfattet av avtalen

• NOx-avgiftspliktige utslippskilder (skipsfart)
• Fremdriftsmaskineri >750 kW

• Objektet må gå i avgiftspliktig fart for å være avgiftspliktig.

• NOx-fondet støtter kun skip i avgiftspliktig fart.

Bilder:Tenktank - Ternsund



Utslippsnivå og utslippstak



Sanksjoner

• Sanksjoner aktiveres dersom utslippene har vært mellom 3-5% over taket

• Myndighetene har en ensidig mulighet for oppsigelse dersom NOx-
utslippene blir overskredet med 5 % av utslippstaket

• Reforhandling av avtalen kan kreves av både KLD og næringsorganisasjonene fra og med 
01.01.2020 (tidligere en ensidig mulighet for myndighetene)



Støtteordningen

Foto: Espen Rønnevik/Statoil



Investeringsstøtte

Støtte = støttesats x årlig NOx-reduksjon

• Oppad begrenset til 80 % av tiltakskostnaden

• Tilsagn om støtte gis basert på predikerte tall

• Utbetaling skjer i tråd med faktisk oppnådd NOx-reduksjon 
etter gjennomføring av tiltak, oppad begrenset til tilsagnet



Støttesatser

Tiltakstype og støttesats

250 kr/kg 500 kr/kg

• SCR og EGR eller andre renseteknologier 
(mobile kilder)

• Landstrøm (mobile kilder)
• Energieffektiviseringstiltak 

(EE-tiltak)
• Motorombygginger

• Energiomlegging: LNG, elektrifisering, (hydrogen)
• Batteri
• Variabel turtallsdrift/DC grid på motorer
• EE-tiltak kombinert med Tier III-tiltak 

(SCR, EGR eller LNG)
• Motorbytter kombinert med Tier III-tiltak



Støttebetingelser

• Støtter kun tiltak på utslippskilder omfattet av NOx-avtalen

• Utslippskilden må være omfattet av NOx-avtalen før tiltak

• Tiltak som allerede er gjennomført eller besluttet gjennomført støttes ikke

• Tiltak der NOx-fondets støtteandel utgjør mindre enn 10 % av tiltakets 
merkostnad støttes ikke

• Varighet på tilstedeværelse i Norge må være på minst 2 år. For mobile kilder må 
dette sannsynliggjøres med kontrakt eller lignende.

• Reduksjoner som følge av lovpålagte krav støttes ikke (merk Tier III fra 2021)



Relasjon til offentlige støtteordninger

• NOx-fondets støtte kan i prinsippet kombineres med 
annen offentlig støtte

• Maks 80 % samlet fra NOx-fondet og andre ordninger 
(på samme faktura)

• De andre ordningene kan avkorte sin støtte (Enova, 
Innovasjon Norge, Forskningsrådet)



Støtteprogram
• Utslippsmålinger – 60 000kr med 80%-tak 
• Ureaforbruk – 2,5 kr per kilo urea
• Katalysatorskifte – 60 000kr per kubikkmeter med 80%-tak

• FoU (kan behandle søknader sak for sak)



Søknadsprosessen
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Søknad

Vurdering og endringer

Beslutning og tilsagnsbrev

Beslutning og fullføring

Dokumentasjon av implementering og drift

Verifikasjon og utbetaling

Søker

NOx-fondet

NOx-fondet, 1-2 mnd.

Søker

Søker

NOx-fondet, 3-12 mnd. (max 80 %)



Veileder

• Se NOx-fondet veileder til støtteordningen:

https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/NOx-
fondet/Sok-stotte-fra-NOx-fondet/

https://www.nho.no/
https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/NOx-fondet/Sok-stotte-fra-NOx-fondet/


Tiltakseksempler



LNG på lasteskip

• Egil Ulvan Rederi AS

• Støtte på ~29 MNOK

• Skal redusere ~82 tonn 
NOx/år



SCR på lasteskip

• Wilson Shipowning AS

• Støtte på ~1,3 MNOK

• Skal redusere ~5,1 tonn 
NOx/år



Hjelp og veiledning
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Informasjon og oppdateringer

• https://www.nho.no/nox

• ABONNER PÅ NOx-fondets NYHETSBREV!

• HOLD AV DAGEN!   NOx-fondets seminar 6. september 2018

• Denne presentasjonen legges på nyhetssak om info-møter på våre nettsider

https://www.nho.no/nox


Takk for oppmerksomheten!

nho.no/nox


