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Vedlegg 1
TILSLUTNINGSERKLÆRING
TIL NOx-AVTALEN 2018-2025

Del I Tilslutning
1

Tilslutning til NOx-avtalen 2018-2025

Byggevareindustriens Forening, Fiskebåt, Sjømat Norge, Kystrederiene, Hurtigbåtforbundet,
KS Bedrift, NHO Luftfart, NHO Reiseliv, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norsk
Fjernvarme, Norsk Industri, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk olje og gass og NHO
Sjøfart, (heretter omtalt som ”Næringsorganisasjonene”) og Klima- og miljødepartementet på
vegne av staten inngikk 24. mai 2017 Miljøavtale om reduksjon av NOx-utslipp for perioden
2018-2025, heretter omtalt som NOx-avtalen 2018-2025.
NOx-avtalen 2018-2025 er en videreføring av NOx-avtalene 2008-2010 og 2011-2017 som
ble undertegnet henholdsvis 14. mai 2008 og 14. desember 2010.
Næringsorganisasjonene har etablert Næringslivets NOX-fond, heretter omtalt som NOxfondet, som bistår organisasjonene med å oppfylle deres forpliktelser etter miljøavtalene.
Ved å signere denne tilslutningserklæring (”Tilslutningserklæringen”) slutter virksomheten
seg til NOx-avtalen 2018-2025. For virksomhet underlagt lov om petroleumsvirksomhet
inngås tilslutningen av operatøren på vegne av rettighetshaverne i den enkelte utvinningstillatelse som dermed blir å anse som virksomhet i denne avtale.
Tilslutning bekreftes ved at NOx-fondet utsteder et tilslutningsbevis til virksomheten.
Virksomheten får de rettigheter og forpliktelser som følger av NOx-avtalen 2018-2025 og
Tilslutningserklæringen, samt de vedtak som fattes av NOx-fondet i henhold til
Tilslutningserklæringen. Samtidig gis virksomheten rett til fritak for NOx-avgiften etter
avtalens punkt 5.2.
Utenlandske virksomheter kan bare tilslutte seg via en norsk representant, jf. forskrift 11.
desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) § 3-19-13. Når norsk
representant for utenlandske virksomheter tilslutter seg NOx-avtalen 2018-2025, kan NOxfondet også kreve tilslutning fra de virksomhetene som vedkommende representerer.
Representanten og den eller de utenlandske virksomhetene vedkommende representerer, er
solidarisk ansvarlige overfor NOx-fondet.
Tilslutningsbeviset skal kunne fremlegges ved eventuell kontroll fra skattemyndighetene.
Enheter med NOx-utslipp (f.eks. skip, rigger, installasjoner omfattet av utvinningstillatelse på
sokkelen, lokomotiv, fly, helikopter, industrianlegg) som tilhører virksomheten må registreres
hos NOx-fondet med identitetsnavn på enheten og relevant registreringsnummer for at
virksomheten skal ha rett til avgiftsfritak for disse enhetene.
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Eventuelle endringer i virksomhetens portefølje av enheter må registreres hos NOx-fondet
fortløpende.

Del II Virksomhetens forhold til NOx-fondet
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Virksomhetens forpliktelser overfor NOx-fondet

Ved å slutte seg til NOx-avtalen 2018-2025 påtar virksomheten seg følgende forpliktelser
overfor Næringsorganisasjonene og NOx-fondet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Betale til NOx-fondet per kg NOx-utslipp, jf. punkt 3.
Utarbeide tiltaksplan/søknad om NOx-reduserende tiltak på egne utslippsenheter,
jf. punkt 4.
Gjennomføre NOx-reduserende tiltak på egne utslippsenheter, jf. punkt 4.
Sørge for at gjennomførte tiltak som har oppnådd støtte fra NOx-fondet i perioden
2008-2025 er i bruk i perioden 2018-2025 jf. punkt 8.
Rapportere utslipp av NOx til NOx-fondet, jf. punkt 7.
Opptre lojalt overfor NOx-fondet, dets vedtekter og de beslutninger fondet fatter i
henhold til Tilslutningserklæringen som berører virksomheten.

Virksomhetens betalingsplikt til NOx-fondet inntrer samtidig med avgiftsfritaket, jf. punkt 3
nedenfor. Tilslutningsbeviset er tvangsgrunnlag for utlegg.
Når tilslutningsbevis er utstedt, kan ikke virksomheten ensidig tre ut av NOx-avtalen 20182025.
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Betalingsplikt til NOx-fondet

Virksomhetens betalingsplikt til NOx-fondet gjelder fra samme tidspunkt som virksomheten
oppnår avgiftsfritak. For virksomheter som slutter seg til NOx-avtalen 2018-2025 før EFTAs
Overvåkingsorgan (ESA) sin godkjennelse, gjelder de særlige regler som følger av avtalen
punkt 5.2. Næringsorganisasjonene plikter å sikre at NOx-fondet innrømmer kreditt på alle
krav om innbetalinger til fondet frem til ESA eventuelt beslutter å godkjenne at avgiftsfritaket
inntrer.
Virksomhetens betalingsplikt til NOx-fondet opphører samtidig med opphør av NOx-avtalen
2018-2025 eller ved tilbakekall av Tilslutningsbeviset, jf. punkt 9 eller ved opphør av denne
Tilslutningserklæring, jf. punkt 12.
Betalingsplikten gjelder det antall kg NOx som er innrapportert etter punkt 7.
Ved innbetaling til NOx-fondet gjelder skattebetalingsloven tilsvarende så langt den passer.
Styret i NOx-fondet kan utarbeide retningslinjer for innbetalingen.
Innbetalt beløp er ugjenkallelig, og tilhører NOx-fondet fra innbetalingstidspunktet. Virksomheten eller deres rettsetterfølger har ingen rettigheter til innbetalte beløp.
Raten per kg NOx-utslipp fastsettes av styret i NOx-fondet, og fondet kan fastsette høyere
rater for enkelte typer virksomheter etter konsultasjon og avtale med den næringsorganisasjon
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som representerer den aktuelle type virksomhet. Det tas sikte på at utviklingen i raten over tid
er forutsigbar. NOx-fondet vil redusere forskjellen mellom satsene som benyttes for
virksomhetenes innbetalinger til fondet i forhold til ratene i tidligere avtaleperioder. NOxfondet skal konsultere berørte næringsorganisasjoner før raten endres. Fondets styre kan
maksimalt øke raten til gjeldende avgiftssats fastsatt i medhold av særavgiftsforskriften
dersom det anses nødvendig for å nå utslippsforpliktelsen fastsatt i NOx-avtalen 2018-2025.
Eventuelle endringer i raten trer i kraft fra den dato styret i NOx-fondet beslutter. NOx-fondet
skal alltid varsle tilsluttet virksomhet før raten endres. Beslutning om å øke raten, skal varsles
senest tre måneder før endringen trer i kraft.
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Tiltaksplan, søknad om NOx-reduserende tiltak og virksomhetens
utslippsreduksjonsforpliktelse

Virksomheten skal utarbeide en tiltaksplan for å redusere NOx-utslipp fra egne
utslippsenheter. Tiltaksplanen skal inneholde gjennomførbare og kostnadseffektive NOxreduserende tiltak. Virksomheten skal prioritere løsninger som gir varige og langsiktige NOxreduksjoner.
Et tiltak er gjennomførbart dersom det kan gjennomføres på den aktuelle utslippsenheten i
perioden fra 01.01.2018 frem til 31.12.2025, og uten å komme i konflikt med de
myndighetsfastsatte krav som gjelder for denne, herunder krav til helse, miljø og sikkerhet.
Tiltaket må, for å anses gjennomførbart, være vedtatt av virksomheten i henhold til den
relevante bransjes alminnelige investeringskriterier, herunder blant annet helse, miljø og
sikkerhet, regularitet, fremtidige driftskostnader med mer, og under forutsetning av støtte fra
NOx-fondet som omsøkt.
Et tiltak er kostnadseffektivt dersom NOx-reduksjonen tiltaket utløser, og verdien av dette i
form av redusert NOx-avgift regnet over tre år, er stor nok til å dekke virksomhetens
kostnader med å gjennomføre tiltaket. Kostnader som legges til grunn inkluderer bedriftens
egenandel etter mottatt støtte fra NOx-fondet, samt tap ved redusert eller midlertidig stanset
drift eller endringer i regularitet, fremtidige driftskostnader som ikke dekkes av støtten fra
NOx-fondet, og andre kostnader tiltaket utløser for virksomheten. Ved vurderingen av
kostnadseffektivitet legges den relevante bransjes alminnelige investeringskriterier til grunn.
Ved beregningen av verdien av tiltaket i form av redusert avgiftsgrunnlag, jf. ovenfor,
benyttes den til enhver tid gjeldende sats for avgift på utslipp av NOx slik den fremgår av
Stortingets vedtak § 1.
Søknader om støtte til tiltak som utløses av tiltaksplanen må for øvrig inneholde følgende
opplysninger:
- Investeringsbehov og ønsket investeringsstøtte fra NOx-fondet
- Driftskostnader
- Andre kostnader (for eksempel bortfall av eller utsettelse av produksjon mv.)
- Beskrivelse av tiltakets gjennomførbarhet og varighet, herunder hensynet til helse, miljø
og sikkerhet
- Beskrivelse av tiltak og fastsatt milepælsplan for gjennomføringen
- Beregnet effekt regnet i kg NOx/år
- Rapporteringsplikt – erfaringsdeling
- Eventuelle forutsetninger og vilkår for gjennomføring av tiltaket
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NOx-fondet kan i retningslinjer eller i det enkelte tilfelle fastsette hvilke opplysninger
virksomheten må sørge for.
Tiltaksplanen med de varige, gjennomførbare og kostnadseffektive tiltakene skal utarbeides i
løpet av to år etter at virksomheten har undertegnet Tilslutningserklæringen. Virksomhetene
plikter å oppdatere tiltaksplanen hvert annet år. Dersom driftsmessige forhold krever det, kan
virksomheten angi et avgrenset tidsrom for gjennomføring av de enkelte tiltak. Tiltaksplanen
skal oppbevares i virksomheten og skal sendes inn til NOx-fondet på forespørsel.
Virksomheten kan søke om støtte fra NOx-fondet til gjennomføring av NOx-reduserende
tiltak på egne utslippsenheter. Dersom NOx-fondet tildeler støtte til ett eller flere tiltak (jf.
punkt 5) i tråd med søknad om støtte, er virksomheten forpliktet til å gjennomføre det aktuelle
tiltaket.
Dersom vedtaket om støtte fra NOx-fondet inneholder vilkår som avviker fra virksomhetens
søknad, er ikke virksomheten forpliktet til å gjennomføre det aktuelle tiltaket.
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NOx-fondets saksbehandling av søknad om støtte til tiltak

NOx-fondet avgjør hvilke tiltak som gis støtte på bakgrunn av innsendte søknader. Varige og
kostnadseffektive tiltak som gir størst NOx-reduksjon i volum per gjennomførte tiltak skal
prioriteres. NOx-fondet kan innhente uavhengig faglig bistand til behandling og prioritering
av søknader.
Styrets vedtak om støttetildeling innarbeides i standardisert tilsagnsbrev med de tillegg som
anses nødvendig.
Som hovedregel utbetales støtten når tiltaket er gjennomført og effekten på årlig utslipp er
dokumentert i henhold til NOx-fondets regler for dette.
Tiltak må gjennomføres og gi NOx-reduksjoner i årene 2018-2025 for å kvalifisere til
investeringsstøtte.
NOx-fondet kan gi støtte til nødvendige driftskostnader for perioden frem til 31.12.2025, for
eksempel til kjøp av urea for drift av SCR-anlegg.
Støttesatser og retningslinjer for støttetildeling vil bli utarbeidet av styret for NOx-fondet og
offentliggjort på fondets hjemmeside. Søknader behandles fortløpende.
NOx-fondets styre kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra plikten til å gjennomføre tiltak som
følger av fondets vedtak om støtte.
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Pålegg om ny søknad ved åpenbart uriktige tiltaksplaner

NOx-fondet kan gi pålegg om ny tiltaksplan og søknad dersom fondet finner at en søknad
bygger på åpenbart uriktig grunnlag.
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Virksomhetens innrapportering av NOx-utslipp

Virksomheten skal rapportere sine utslipp til NOx-fondet etter de samme regler som gjelder
for levering av skattemelding for NOx-avgift, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-4-2 tredje
ledd.
Hvis den tilsluttede virksomheten har utslipp som ikke er avgiftspliktige, kan NOx-fondet
kreve innrapportering av ikke-avgiftspliktige NOx-utslipp etter de samme regler som de
avgiftspliktige utslippene.
Beregning av NOx-utslipp og innrapportering skal baseres på de metoder som fremgår av
NOx-avtalen 2018-2025 punkt 2.2.
NOx-fondet kan pålegge virksomheten å fremskaffe data som ligger til grunn for
utslippsberegningen. Formålet er å fremskaffe best mulige tall for utslippsfremskrivninger og
underlag for faktorberegninger.
Virksomheten skal rapportere samme tall til NOx-fondet som til henholdsvis Skatteetaten og
Miljødirektoratet.
NOx-fondet kan pålegge virksomheten å utføre målinger og verifikasjon av utslipp som ledd i
arbeidet med å dokumentere utslippsfaktorer og effekt av tiltak. Slike målinger vil måtte
tilfredsstille bestemte kvalitetskrav fastlagt av NOx-fondet. Virksomheten kan søke om
økonomisk støtte til gjennomføringen når dokumentasjonen foreligger.
NOx-fondet kan pålegge virksomheten å rapportere årsforbruk av energibærere som ledd i
arbeidet med å dokumentere aktivitetsnivå. NOx-fondet avgjør hvilke sektorer som er aktuelle
for slik rapportering.
I den utstrekning dokumentasjonen inneholder taushetsbelagte opplysninger, skal
virksomheten gjøre NOx-fondet og Miljødirektoratet særlig oppmerksom på dette.
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Vedtak om tvangsmulkt og tilbakekall av tilslutningsbevis

NOx-fondet kan i særlige tilfeller fastsette tvangsmulkt før en overtredelse er konstatert for å
sikre tilstrekkelig oppfyllelsespress for virksomhet som skal gjennomføre og opprettholde
effekten av tiltak i avtaleperioden. Tvangsmulkten løper fra en eventuell overtredelse tar til.
Reglene om forhåndsfastsatt tvangsmulkt i forurensningsloven § 73 gjelder tilsvarende.
NOx-fondet kan tilbakekalle virksomhetens tilslutningsbevis dersom tilsluttet virksomhet
vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne erklæringen eller NOx-avtalen 20182025.
NOx-fondet kan først tilbakekalle virksomhetens tilslutningsbevis på grunnlag av mislighold
dersom virksomheten ikke retter opp manglende overholdelse av forpliktelsene i punkt 2
innen 30 dager etter at dette/misligholdet er skriftlig varslet av NOx-fondet. Ved gjentatte
varsler fra NOx-fondet til virksomheten, kan fristen settes kortere.
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Virkning av tilbakekall av tilslutningsbevis overfor NOx-fondet

Dersom NOx-fondet tilbakekaller virksomhetens tilslutningsbevis i henhold til punkt 8, mister
virksomheten fra samme dag rettighetene etter NOx-avtalen 2018-2025 og
Tilslutningserklæringen skal opphøre fra samme dag. Virksomheten må også tilbakebetale
mottatt støtte fra NOx-fondet dersom støtten ikke har blitt benyttet til utslippsreduserende
tiltak.

Del III Forholdet til staten
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Dokumentasjon

Virksomheten samtykker til at skattemyndighetene og miljømyndighetene uten hinder av
taushetsplikten kan utveksle opplysninger og dokumentasjon som etterspørres som en del av
oppfølgingen av avtalen.
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Avgiftsplikt ved underoppfyllelse av Næringsorganisasjonenes forpliktelse

Miljødirektoratet skal kontrollere om miljøforpliktelsene i denne avtalen, utformet som
utslippstak for hver av periodene som angitt i punkt 2.2, er overholdt.
Ved manglende oppfyllelse av miljøforpliktelsen i punkt 2.2, skal det betales avgift etter
bestemmelsene i særavgiftsforskriften § 3-19-12.
Dersom de samlede utslippene omfattet av avtalen er mer enn 3 prosent over utslippstaket
etter punkt 2.2, oppstår avgiftsplikt for den aktuelle perioden. For perioden 2024-2025 (siste
avtaleperiode) oppstår avgiftsplikt dersom de samlede utslippene omfattet av avtalen er
høyere enn utslippstaket i punkt 2.2.
Dersom Miljødirektoratet ikke godkjenner at utslippstaket for en toårsperiode er overholdt,
skal avgift som det er gitt fritak for, innrapporteres og betales innen 18. juli påfølgende år
etter den aktuelle perioden. Av avgift som ikke blir betalt innen betalingsfristen, skal det
svares renter etter skattebetalingsloven § 11-1.
NOx-avgift skal betales av utslipp av NOx for den perioden avgiftsplikten har oppstått for.
Satsen beregnes etter følgende formel:
Sats = 15 * X * Y
X = prosentvis overskridelse av utslippstaket
Y = avgiftssatsen i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx
Denne beregningen innebærer at dersom de samlede utslippene omfattet av avtalen er 4
prosent over utslippstaket for en toårsperiode, så må den enkelte særavgiftspliktige
virksomhet betale 60 prosent av ordinær avgift for sine utslipp for hvert av de to årene.
Miljødirektoratet skal beregne prosentvis overskridelse av utslippstaket (X), jf. punkt 4.
Skattedirektoratet skal fastsette satsen og kunngjøre denne. Satsen fastsatt etter denne

6

Miljøavtalen om NOx 2018-2025

bestemmelsen kan ikke overskride avgiftssatsen i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av
NOx.

Del IV Avsluttende bestemmelser
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Varighet

Avgiftsfritaket opphører 31.12.2025.
Virksomheten er tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025 frem til den opphører 31.12.2025 eller til
det tidspunkt avtalen opphører dersom dette er på et tidligere tidspunkt, jf. NOx-avtalen 20182025 punkt 7.2 og 7.3. Fra samme tidspunkt opphører virkningene av
Tilslutningserklæringen, likevel slik at virksomheten skal medvirke til å realisere NOxfondets formål inntil fondets kapital er uttømt. Virksomhetens plikter etter punkt 2b) til f)
gjelder derfor i disse situasjonene, til fondets kapital er uttømt.
Opphør av NOx-avtalen 2018-2025 påvirker ikke gyldigheten av inngåtte avtaler mellom
NOx-fondet og virksomheten eller pålegg som virksomheten er gitt med hjemmel i
Tilslutningserklæringen punkt 6.
Dersom staten og næringsorganisasjonene inngår ny NOx-avtale må virksomheten – om den
ønsker å slutte seg til – uttrykkelig akseptere dette ved ny skriftlig tilslutning. Det samme
gjelder dersom NOx-avtalen 2018-2025 på annen måte endres med virkning for
virksomheten.
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Forrang

Ved motstrid mellom Tilslutningserklæringen og NOx-avtalen 2018-2025, har bestemmelser i
NOx-avtalen 2018-2025 forrang.
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Tvister

Tvister mellom virksomheten og NOx-fondet skal søkes løst i minnelighet, jf. også
lojalitetsplikten i Tilslutningserklæringen punkt 2f). Partene har plikt til å gjennomføre
forhandlinger før en tvist bringes inn for domstolene. Dersom forhandlinger mellom NOxfondet og virksomheten ikke fører frem, skal tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler.
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Utfylling av skjema og underskrift

Ved å sende inn signert Tilslutningserklæring anmoder virksomheten om å bli tilsluttet NOxavtalen 2018-2025 og motta tilslutningsbevis. Firmaattest og fullmakt må fremlegges for å
dokumentere at den som signerer har signaturrett for selskapet.
Virksomheten skal tilslutte seg NOx-fondet via fondets elektroniske portal
(www.nox-fondet.no), eventuelt sende Tilslutningserklæring i utfylt stand til e-post:
post@nox-fondet.no eller til nedenstående adresse:
Næringslivets NOx-fond
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
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Virksomhetens navn: ________________________________________________________
Org. nummer:

________________________________________________________

Postadresse:

________________________________________________________
________________________________________________________

Fakturaadresse (kun for norske virksomheter): ____________________________________
________________________________________________________
E-post for e-postfaktura (dersom virksomheten ønsker faktura tilsendt som pdf-vedlegg):
________________________________________________________
Ønskes e-faktura (hvis ja vil NOx-fondet ta kontakt):

Ja □

Nei □

Kontaktperson for tilslutningen
Navn:

________________________________________________________

E-post:

________________________________________________________

Telefon:

________________________________________________________

Kontaktperson for rapportering av NOx-utslipp
Navn:

________________________________________________________

E-post:

________________________________________________________

Telefon:

________________________________________________________

Dersom utenlandsk virksomhet, oppgi informasjon om norsk representant
Virksomhetens navn:______________________________________________________
Navn på kontaktperson:____________________________________________________
E-post:

________________________________________________________

Telefon:

________________________________________________________

______________________
Underskrift

__________________________
Navn med blokkbokstaver
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