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Miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslipp for perioden 2018-2025
Justering av miljøforpliktelsene iht. avtalens pkt. 2.3
Det vises til miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslipp av 24. mai 2017 mellom Klima- og
miljødepartementet og 15 næringsorganisasjoner. Avtalen gjelder for perioden 2018-2025.
Iht. avtalens pkt. 2.3 skal staten v/Klima- og miljødepartementet justere utslippstakene for de
enkelte toårlige periodene dersom nye beregninger av 2016-utslippene for kildene som
omfattes av avtalen (jf. pkt. 2.1) avviker fra 97.000 tonn.
Nye beregninger gjennomført av hhv. Skattedirektoratet og Miljødirektoratet, begge i samråd
med Næringslivets NOx-fond, viser at utslippene i 2016 var som følger:
- For kilder som omfattes av § 1 i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx, med
unntak av utslippsenheter i statlige virksomheter som finansieres over statsbudsjettet
var utslippene til sammen 88.958 tonn. Det presiseres at utslippene som omfattes av
Stortingets vedtak § 2 bokstav a-c ikke omfattes av avtalen og derfor heller ikke
inngår i beregningene.
- For kilder til ikke-avgiftspliktige utslipp fra produksjon som faller inn under NACEkodene 17.1, 19.2, 20, 23.5, 23.9, 24.1 og 24.4 var utslippene til sammen 13.297
tonn.
- Beregningene viser at de samlede utslippene fra kildene som omfattes av avtalens
pkt. 2.1 utgjorde 102.255 tonn i 2016.
- Dette innebærer at utslippene for 2016 er oppjustert med 5.255 tonn sammenlignet
med anslaget som lå til grunn for fastsettelsen av utslippstakene i avtalens pkt. 2.2.
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Klima- og miljødepartementet fastsetter på grunnlag av de nye beregningene følgende
justerte utslippstak i pkt. 2.2 i Miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslipp for perioden 20182025:
2018 og 2019: til sammen 202.510 tonn (gjennomsnitt 101.255 tonn/år)
2020 og 2021: til sammen 192.510 tonn (gjennomsnitt 96.255 tonn/år)
2022 og 2023: til sammen 182.510 tonn (gjennomsnitt 91.255 tonn/år)
2024 og 2025: til sammen 172.510 tonn (gjennomsnitt 86.255 tonn/år)
Iht. avtalens pkt 2.3 er denne beslutningen endelig og den kan ikke overprøves.
Med hilsen

Ida Juell (e.f.)
avdelingsdirektør
Eli Marie Åsen
seniorrådgiver
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