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Høring av forslag om endringer i klimakvoteforskriften 

Miljødirektoratet foreslår flere endringer av klimakvoteforskriften. Endringene gjelder 

i hovedsak gjennomføring av regelverk for EUs kvotesystem for perioden 2021—2030, 

med særlig vekt på regler for tildeling av vederlagsfrie kvoter.  

Vi foreslår også å innføre krav til overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra 

internasjonal luftfart som følge av Norges tilslutning til FNs globale markedsbaserte 

mekanisme for internasjonal luftfart (ICAO CORSIA).  

For de fleste kvotepliktige virksomheter vil de foreslåtte endringene av 

klimakvoteforskriften ikke medføre store økonomiske eller administrative 

konsekvenser sammenlignet med dagens regime. Som følge av forslaget vil imidlertid 

tildelingen av vederlagsfrie kvoter til gassproduksjon og fiskeforedling bli lavere enn i 

dag. Dette vil medføre at de fleste kvotepliktige virksomheter på norsk sokkel og i 

underkant av ti fiskeforedlingsvirksomheter på land vil måtte kjøpe en større andel 

kvoter for oppgjør av sine kvotepliktige utslipp i perioden 2021—2030 sammenlignet 

med i dag.  

Forslag til endringsforskrift følger vedlagt.  

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 27. mai 2019. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1 Bakgrunn for forslaget 

 Endringer av rettsakter under EUs klimakvotedirektiv 
Norge har deltatt i EUs kvotesystem gjennom EØS-avtalen siden 2008. Systemet er en hjørnestein i 

den europeiske innsatsen for å redusere utslipp av klimagasser. Hovedprinsippet er at det settes et 

tak for de samlede utslippene i EU gjennom at et visst antall kvoter er tilgjengelige i et 

kvotesystem, tilsvarende den mengden CO2 som kan slippes ut i henhold til fastsatte klimamål. EUs 

kvotesystem omfatter over 11 000 europeiske virksomheter i 31 land, og luftfartøysoperatører fra 

hele verden. Ca. 50 prosent av Norges klimagassutslipp er dekket av kvotesystemet, som omfatter 

ca. 150 kvotepliktige stasjonære industrivirksomheter og luftfartøysoperatører. 

Alle virksomheter og luftfartøysoperatører som er omfattet av EUs kvotesystem må levere inn én 

kvote per tonn CO2-ekvivalent som har blitt sluppet ut forutgående år. De kvotepliktige må kjøpe 

kvoter i et marked for å dekke utslippene. Hovedandelen av kvotene auksjoneres i dette markedet. 

De kvotepliktige kan også søke om å få tildelt en viss andel vederlagsfrie kvoter. Oppgjør for 

utslippene skjer ved innlevering av kvoter gjennom et felleseuropeisk klimakvoteregister.  

EUs kvotesystem er rettslig forankret i direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv) og en lang 

rekke utfyllende, underordnede rettsakter. Klimakvotedirektivet og underordnet regelverk er 

gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteloven og klimakvoteforskriften, med regler gjeldende 

for inneværende kvoteperiode, fase III (2013—2020). Overordnede regler for fase IV (2021—2030) ble 

vedtatt i EU i 2018 gjennom direktiv (EU) 2018/410 om endringer i direktiv 2003/87/EF.  

Reglene for fase IV dreier seg i stor grad om fordelingen av den samlede kvotemengden mellom 

virksomheter, sektorer og land innad i EU, samt presiseringer i lovverket. Det er ikke gjort store 

endringer i strukturen i systemet, og omfanget (både kvotepliktige sektorer og gasser) forblir det 

samme som i inneværende kvoteperiode. Generelt medfører endringene for fase IV en videre 

gradvis innstramming av systemet ved at det vil være færre kvoter tilgjengelig. Klimakvoteloven må 

endres for å ta inn det reviderte klimakvotedirektivet. Dette foregår i en egen høring iverksatt av 

Klima- og miljødepartementet, se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-

forslag-til-lov-om-endringer-i-klimakvoteloven/id2631130/.  

Endringene i EUs klimakvotedirektiv innebærer en rekke endringer av underordnede rettsakter som 

utdyper dette direktivet. For å implementere endringene i direktivet, samt inkorporere de 

underordnede rettsaktene, må klimakvoteforskriften endres.  

I dette forskriftsforslaget foreslår vi at følgende rettsakter tas inn i forskriften:  

Forordninger knyttet til tildeling av vederlagsfrie kvoter 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2019/331 of 19 December 2018 determining 
transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant 
to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council 
(tildelingsforordningen) 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2019/... of 15 February 2019 on determining a 
list of sectors and subsectors which are deemed to be at risk of carbon leakage, for the 
period 2021 to 2030 (karbonlekkasjeforordningen) 
 

Forordninger knyttet til overvåking, rapportering og verifikasjon 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2066 of 19 December 2018 on the 
monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of 
the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) No 
601/2012 (MR-forordningen) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-forslag-til-lov-om-endringer-i-klimakvoteloven/id2631130/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-forslag-til-lov-om-endringer-i-klimakvoteloven/id2631130/


 
 

 

3 
 

• Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2067 of 19 December 2018 on the 
verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC 
of the European Parliament and of the Council (AV-forordningen) 

 
Forordning knyttet til klimakvoteregisteret 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2019/... of 12 March 2019 supplementing Directive 

2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards the functioning of the 

Union Registry (den syvende registerforordningen) 

 
Forordning knyttet til auksjonering av kvoter 

• Commission Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation 
(EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of 
the European Parliament and of the Council and to list an auction platform to be appointed 
by the United Kingdom (endringer i auksjonsforordningen) 

 
Forordninger knyttet til Brexit 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2019/401 of 19 December 2018 amending 
Commission Regulation No 389/2013 of 2 May 2013 establishing a Union Registry (forordning 
om endringer av den sjette registerforordningen ved Brexit) 

• Commission Regulation (EU) 2019/225 of 6 February 2019 amending Regulation (EC) No 
748/2009 as regards the aircraft operators for which the United Kingdom is specified as 
administering Member State (forordning om administrasjon av britiske luftfartøysoperatører 
- Brexit) 
 

Foreløpig er kun forordning (EU) 2017/1902 om endringer i auksjonsforordningen besluttet formelt 

innlemmet i EØS-avtalen. Øvrige rettsakter er vurdert som EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-

avtalen. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i forordningene. 

Forslaget om å gjennomføre forordningene i Norge innebærer en harmonisering med EUs 

klimakvoteregelverk og ingen særnorske krav. Hvis det blir substansielle endringer i de endelige EU-

rettsaktene, vil vi vurdere behovet for ny høring i Norge. 

I tillegg til å gjennomføre ovennevnte EØS-relevante rettsakter, foreslår vi noen ytterligere 

endringer av bestemmelser i klimakvoteforskriften. En nærmere beskrivelse av disse 

regelverksendringene følger i kapittel 2 i dette høringsnotatet.  

 Regelverk for en global markedsbasert mekanisme for internasjonal 

luftfart (ICAO CORSIA) 
Norge er medlem av FNs organisasjon for internasjonal luftfart, ICAO (International Civil Aviation 

Organization). ICAO vedtok 27. juni 2018 rammeverket for en global markedsbasert mekanisme kalt 

Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Formålet med ICAO CORSIA 

er å bidra til at videre vekst i internasjonal luftfart etter 2020 ikke skal føre til økte netto utslipp av 

CO2, såkalt karbonnøytral vekst.  

ICAO CORSIA omfatter utslipp av CO2 fra internasjonale flygninger foretatt av luftfartøysoperatører 

tilknyttet ICAOs medlemsstater. Dette gjelder i hovedsak operatører med over 10 000 tonn utslipp 

av CO2 per år fra internasjonale flygninger. Det er vedtatt at slike luftfartøysoperatører fra 

1. januar 2019 skal overvåke og rapportere utslipp fra sine internasjonale flygninger omfattet av 

ICAO CORSIA. Det er også bestemt at luftfartøysoperatørene skal kompensere for økte utslipp etter 

2020 ved å kjøpe og slette utslippsenheter. Sletting av utslippsenheter for årene 2021—2023 starter 

først i 2024 for operatører som administreres av stater som deltar i den frivillige i pilotfasen (2021—

2023), deriblant Norge. Enkelte elementer av ICAO CORSIA, herunder hvilke utslippsenheter som 

skal kunne brukes, er imidlertid ikke ferdig forhandlet ennå. 
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Norsk deltakelse i ICAO CORSIA gjør det nødvendig for norske myndigheter å stille krav til 

internasjonale luftfartsaktiviteter. Utslipp fra luftfartsaktiviteter innen, og til og fra EØS-området, 

er i dag omfattet av klimakvoteloven, som implementerer EUs klimakvotesystem. Klima- og 

miljødepartementet mener det er en fordel å samle reglene som gjelder for utslipp av klimagasser 

fra luftfartsaktiviteter. Departementet gjennomfører en egen høring der de foreslår lovendringer 

som tilrettelegger for å ta inn ICAO CORSIA i norsk rett gjennom klimakvoteforskriften, se 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-forslag-til-lov-om-endringer-i-

klimakvoteloven/id2631130/. I EU vil ICAO CORSIA tas inn gjennom rettsakter under EUs 

klimakvotedirektiv. 

Som følge av ovennevnte forhold, foreslår vi å ta inn nødvendige krav til overvåking, rapportering og 

verifikasjon av utslipp fra internasjonal luftfart omfattet av ICAO CORSIA i klimakvoteforskriften ved 

å implementere tre ulike rettsakter under EUs klimakvotedirektiv: MR- og AV-forordningene, som 

nevnt under kapittel 1.1, og en forordning som supplerer EUs klimakvotedirektiv for å ta inn ICAO 

CORSIA: 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2019/... of 6 March 2019 supplementing Directive 

2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards measures adopted by 

the International Civil Aviation Organisation for the monitoring, reporting and verification of 

aviation emissions for the purpose of implementing a global market-based measure (ICAO 

CORSIA-forordningen). 

 

En nærmere beskrivelse av ICAO CORSIA-forordningen, samt våre forslag til forskriftsendringer, 

følger i kapittel 3 i dette høringsnotatet. En nærmere beskrivelse av MR- og AV-forordningene følger 

av kapittel 2. 

2 Hovedinnholdet i regelverksendringene som gjelder for 

kvotepliktige virksomheter og luftfartøysoperatører 

 Tildeling av vederlagsfrie kvoter i fase IV 
Regler for tildeling av vederlagsfrie kvoter for fase III er i dag implementert i klimakvoteforskriften i 

hhv. kapittel 1 og 6 for luftfartøysoperatører og kapittel 3 for virksomheter. Vi foreslår i denne 

høringen ingen endringer i reglene for tildeling av vederlagsfrie kvoter til luftfartøysoperatører. I 

påvente av ICAO CORSIA, ble det gjort endringer i klimakvoteregelverket ved forordning (EU) 

2017/2392 om endring av direktiv 2003/87/EF for å forlenge de någjeldende innskrenkningene i 

omfanget av kvotesystemet for luftfartsaktiviteter og for å forberede implementeringen av et 

globalt markedsbasert virkemiddel fra 2021. Endringer som følge av denne forordningen ble tatt inn 

i klimakvoteforskriften i 2018 og gir blant annet regler for tildeling til luftfartøysoperatører frem til 

2023. På bakgrunn av dette omtaler vi i det følgende kun tildelingsregler som gjelder for 

kvotepliktige virksomheter i fase IV. 

Regler for tildeling av vederlagsfrie kvoter til virksomheter i kapittel 3 i klimakvoteforskriften vil 

fortsette å gjelde ut fase III, dvs. til og med 2020. I fase IV er det lagt opp til at tildelingsreglene 

skal fastsettes gjennom forordninger, og ikke kommisjonsbeslutninger, slik som i inneværende fase. 

Dette innebærer at tildelingsreglene blir tatt inn ord for ord gjennom disse forordningene, og at det 

dermed er behov for færre bestemmelser for tildeling av vederlagsfrie kvoter i fase IV i selve 

klimakvoteforskriften sammenlignet med fase III.  

EU-kommisjonen har vedtatt tildelingsforordningen og lagt frem forslag til 

karbonlekkasjeforordningen. Begge forordningene skal gjelde for fase IV og er to av flere rettsakter 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-forslag-til-lov-om-endringer-i-klimakvoteloven/id2631130/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-forslag-til-lov-om-endringer-i-klimakvoteloven/id2631130/
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som samlet vil avgjøre hvor mange kvoter virksomheter vil få tildelt vederlagsfritt i fase IV. De 

resterende rettsaktene som omhandler hhv. fastsettelse av utslippsstandarder og regler for 

endringer i tildeling er under utarbeidelse i EU, og forventes vedtatt i løpet av 2019/2020. 

Miljødirektoratet vil gjennomføre en egen høring på disse rettsaktene etter dette.  

Det følger av klimakvotedirektivet at EU-kommisjonen skal fastsette en felleseuropeisk 

korreksjonsfaktor dersom tildelingen til alle virksomheter overstiger taket for tildeling av kvoter i 

systemet. En slik faktor vil redusere den totale tildelingen i EU. Om det blir aktuelt å fastsette en 

slik faktor antar vi vil være avklart innen utgangen av 2020.   

Vi foreslår å implementere tildelings- og karbonlekkasjeforordningene i et nytt kapittel 4 i 

klimakvoteforskriften. Videre foreslår vi noen ytterligere bestemmelser i dette kapitlet knyttet til 

Miljødirektoratets saksbehandling, herunder frister for søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter 

og regler for omgjøring. Under følger en nærmere beskrivelse av de to forordningene og våre forslag 

til forskriftsendringer. 

2.1.1 Om innholdet i tildelingsforordningen  

Tildelingsforordningen viderefører mange av prinsippene fra fase III til fase IV. En kort 

oppsummering av disse prinsippene gis i det følgende.  

For en virksomhet kan flere tildelingsmetoder være relevante, basert på hvilke prosesser de har. 

Derfor må virksomhetene deles inn i såkalte delinstallasjoner for å kunne beregne tildelingen. Det 

skal fastsettes et historisk aktivitetsnivå for hver delinstallasjon. Det historiske aktivitetsnivået i 

hver delinstallasjon skal deretter multipliseres med en utslippsstandard for produkt. Det er laget 52 

slike utslippsstandarder. Der det ikke finnes utslippsstandard for et produkt, skal det historiske 

aktivitetsnivået for hver delinstallasjon fastsettes ved å benytte en alternativ metode etter 

følgende prioritet: 

• Utslippsstandard for forbruk og eksport av varme 

• Utslippsstandard for forbruk av brensel 

• Historiske utslipp (prosessutslipp) 

Tildelingen til hver virksomhet vil være summen av tildelingen til hver relevante delinstallasjon ved 

virksomheten, og innebærer at en virksomhet kan få tildeling for flere ulike metoder.  

De viktigste materielle endringene for fase IV  

I fase III søkte virksomheter om tildeling for hele tildelingsperioden 2013—2020. Fase IV vil være 

delt inn i to tildelingsperioder, hhv. 2021—2025 og 2026—2030, noe som innebærer to 

søknadsprosesser. Det er lagt opp til at alle medlemsland skal sende inn en oversikt over data for 

alle virksomheter til EU-kommisjonen innen 30. september 2019 for den første tildelingsperioden. 

Dataene skal brukes til to formål: for å beregne grunnlag for tildeling til hver virksomhet, og for å 

fastsette utslippsstandarder. Samme øvelse skal gjøres innen 30. september 2024 for den andre 

tildelingsperioden. Ut over disse innsendelsene, vil det også være en kontinuerlig prosess for 

behandling av søknader om tildeling for virksomheter som starter opp i løpet av en av de to 

tildelingsperiodene i fase IV.  

På noen områder er det nå tatt inn nye krav i tildelingsforordningen som i fase III kun stod i 

veiledere. Dette gjelder for eksempel tildeling til ferrolegeringsindustri, der det nå er presisert i 

forordningen at slike virksomheter vil få tildelt 75 % av historiske utslipp med mindre de benytter 

avgassen til energiformål.  
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Det er også tatt inn regler i tildelingsforordningen om oppsplitting og sammenslåing av virksomheter 

som tidligere kun stod i veileder. På dette området har Miljødirektoratets praksis i fase III vært i 

tråd med veilederen, slik at dette i realiteten ikke innebærer noen endringer for aktørene.  

Prinsippet om å unngå dobbelttildeling er videreført fra fase III. I tildelingsforordningen er det 

imidlertid nå tatt inn en konkretisering av regler for dette. Det er også tatt inn en ny bestemmelse 

om at fjernvarme skal tilgodeses spesielt gjennom innføring av en delinstallasjon for fjernvarme.  

Søknad om tildeling – krav til innhold og frister (forslagets §§ 4-3 og 4-4) 

Det er, som i fase III, valgfritt å søke om vederlagsfrie kvoter. Det er imidlertid viktig å merke seg 

at hvis en virksomhet ikke søker om vederlagsfrie kvoter for en av de ovennevnte 

tildelingsperiodene, vil valget gjelde for hele den aktuelle tildelingsperioden.  

For de som ønsker å søke om vederlagsfrie kvoter, og er berettiget til det, stilles det krav om at 

søknaden skal bestå av følgende tre elementer: 

1) metodeplan  

Virksomhetene skal lage en metodeplan som beskriver virksomheten, inndeling i delinstallasjoner og 

beregningsmetoder for aktivitetsnivå for hver delinstallasjon, og dermed viser hvordan 

informasjonen oppgitt i skjema for grunnlagsdata er fremkommet. Metodeplanen skal også angi 

hvordan virksomhetene skal overvåke og rapportere aktivitetsnivået i hver delinstallasjon fremover.  

Metodeplanen skal godkjennes av myndighetene. Hovedprinsippet er at metodeplanen skal være 

godkjent i forkant av at virksomheten sender inn skjema for grunnlagsdata. På grunn av den knappe 

tidsfristen medlemslandene har for å sende tildelingsdata til EU-kommisjonen for første 

tildelingsperiode, er det lagt inn en fleksibilitet i regelverket om at medlemslandene selv kan 

avgjøre om de vil åpne for at metodeplanen kan godkjennes i etterkant, men senest innen utgangen 

av 2020. Miljødirektoratet legger i dette forskriftsforslaget opp til å benytte oss av denne åpningen 

for eksisterende virksomheter slik at godkjenningen av metodeplanen vil skje i forbindelse med vår 

øvrige saksbehandling.  

2) skjema for grunnlagsdata 

Skjemaet skal inneholde grunnlagsdata for tildeling av vederlagsfrie kvoter for en virksomhet, det 

vil si data Miljødirektoratet trenger for å fastsette historisk aktivitetsnivå for hver relevante 

delinstallasjon ved en virksomhet. For eksisterende virksomheter skal skjemaet også inneholde data 

som EU-kommisjonen skal benytte for å fastsette utslippsstandarder, som nevnt innledningsvis i 

dette kapitlet.  

3) verifikasjonsrapport 

En søknad om vederlagsfrie kvoter skal være verifisert av en akkreditert verifikatør. Krav til 

verifikasjon av tildelingsdata er angitt i AV-forordningen, som er nærmere beskrevet i kapittel 2.2 i 

dette høringsnotatet. Ettersom metodeplanen ikke må være godkjent av Miljødirektoratet før 

virksomhetene sender inn skjema om grunnlagsdata, vil verifikatør ha en utvidet rolle i den første 

tildelingsperioden: skjema for grunnlagsdata skal verifiseres og metodeplanen valideres. Dette 

innebærer at verifikatør skal gjennomgå metodeplanen og vurdere om denne er i samsvar med 

kravene i tildelingsforordningen, og om den samsvarer med de faktiske metoder og utstyr 

virksomhetene har lagt til grunn for de data som er oppgitt i skjema for grunnlagsdata.  

Tildelings- og AV-forordningene lister opp minimumskrav til hva de tre ovennevnte dokumentene 

skal dekke, og EU-kommisjonen har utarbeidet skjemaer som skal hjelpe virksomhetene å dekke 

kravene. Miljødirektoratet foreslår i dette forskriftsforslaget at det skal være obligatorisk å benytte 

EU-kommisjonens skjemaer ved søknad om tildeling. 

Tildelingsforordningen oppstiller mer eller mindre likelydende krav til søknader for hhv. 

eksisterende og nye virksomheter. Sistnevnte vil kunne søke om kvoter fra en felleseuropeisk 
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kvotereserve etter først-til-mølla-prinsippet. Forordningen oppstiller regler for når søknader for 

hhv. eksisterende og nye virksomheter skal sendes myndighetene for godkjenning, med visse 

tilpasningsmuligheter.  

Miljødirektoratet legger i dette forskriftsforslaget opp til en sen søknadsfrist, 30. juni 2019, for den 

første tildelingsperioden. Dette for å gi eksisterende virksomheter mest mulig tid til å samle inn 

gode data og sette seg inn i regelverket. For den andre tildelingsrunden foreslår vi at frist for 

søknad fra eksisterende virksomheter skal være 30. mai 2024. For nye virksomheter legger vi opp til 

en prosess der en godkjent metodeplan må foreligge før søknad om tildeling kan sendes inn. For å 

ta høyde for tid til vår behandling av den innsendte metodeplanen, foreslår vi å stille krav om at 

metodeplanen skal sendes til Miljødirektoratet seks måneder før søknad om tildeling. Forslag til 

bestemmelser for søknad om tildeling for hhv. eksisterende og nye virksomheter er angitt i §§ 4-3 og 

4-4.  

Vedtak om tildeling (forslagets §§ 4-5, 4-6 og 4-7) 

For eksisterende virksomheter legger Miljødirektoratet i forslag til § 4-5 opp til å fatte to vedtak om 

tildeling. Først fatter vi et vedtak om grunnlag for tildelingen, herunder det historiske 

aktivitetsnivået i hver relevante delinstallasjon. Når EU har fastsatt rettsakter om 

utslippsstandarder og en eventuell felleseuropeisk korreksjonsfaktor, som beskrevet over, vil 

Miljødirektoratet fastsette endelig tildeling. Denne trinnvise prosessen innebærer at det vil ta tid å 

fastsette endelig tildeling til eksisterende virksomheter, men tildelingen vil mest sannsynlig være 

klar før kvotene for 2021 skal deles ut.  

For nye virksomheter blir prosessen noe annerledes, ettersom utslippsstandardene vil være 

implementert i regelverket på søknadstidspunktet. Vi legger opp til at vi kun fatter ett vedtak om 

tildeling til nye virksomheter, jf. ny § 4-6. Kvotene tildeles etter et første-mann-til-mølla prinsipp. 

Såfremt det er kvoter igjen i reserven, og ESA ikke har innsigelser til beregningen, vil 

Miljødirektoratet dele ut kvoter i tråd med vedtaket.  

Vi foreslår også å ta inn en bestemmelse i § 4-7 om korreksjonsfaktor og lineær reduksjonsfaktor. 

Den lineære reduksjonsfaktoren skal i fase IV være 2,2 %, og skal benyttes i beregningen av 

tildelingen til nye virksomheter. Det skal også benyttes en lineær reduksjonsfaktor i beregningen av 

tildeling til virksomheter som defineres som "el-generatorer", dersom det ikke fastsettes en 

felleseuropeisk korreksjonsfaktor. Dersom EU fastsetter en felleseuropeisk korreksjonsfaktor, har vi 

lagt opp til at den kan tas inn i samme bestemmelse.  

Endring, oppheving og omgjøring av tildeling (forslagets §§ 4-8, 4-9 og 4-10) 

Som i fase III, skal tildelingen endres etter bestemte regler. EUs klimakvotedirektiv angir at 

tildelingen i fase IV skal endres ved en 15 % økning eller reduksjon av aktivitetsnivået over en 

rullerende toårsperiode sammenlignet med det historiske aktivitetsnivået i de relevante 

delinstallasjonene ved en virksomhet. For å kunne avdekke om det har vært en slik endring, er det i 

klimakvotedirektivet lagt opp til rapportering av tildelingsdata for fase IV. Det fremgår også av 

tildelingsforordningen at virksomhetene har en plikt til å overvåke tildelingsdata. Detaljerte regler 

for endring av tildeling og krav til rapportering av tildelingsdata vil følge av en egen forordning som 

er under utarbeidelse i EU. Denne forordningen blir derfor tatt inn i norsk rett på et senere 

tidspunkt. Vi foreslår imidlertid å ta inn en overordnet endringsbestemmelse i ny § 4-8 i 

klimakvoteforskriften nå.  

Dersom en virksomhet legges ned, er virksomheten ikke lenger berettiget tildeling fra året etter 

nedleggelsen. Som følge av dette skal vedtak om tildeling oppheves. Vi anser det hensiktsmessig å 

innta en egen bestemmelse om nedleggelse i § 4-9 i kapittel 4, ettersom tilsvarende regel følger av 

klimakvoteforskriften § 3-6 for fase III. Videre stilles det krav i den syvende registerforordningen, 

som er nærmere omtalt i kapittel 2.3.1 i høringsnotatet, om at operator holding accounts skal 
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stenges ved nedleggelse forutsatt at visse vilkår er oppfylt, herunder at overskytende kvoter 

allerede er tilbakeført. Det er altså en forutsetning i fase IV at kvoter som er utdelt etter at en 

virksomhet er nedlagt, skal tilbakeføres. Vi foreslår derfor at ny § 4-9 også gir hjemmel til at 

Miljødirektoratet kan kreve tilbakeføring av kvoter som er utdelt etter nedleggelse.  

Et viktig prinsipp i EUs kvotesystem, både i henhold til klimakvotedirektivet og de underliggende 

rettsaktene, er at det korrigeres for feil i vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter. 

Miljødirektoratet ser at det i den forbindelse er behov for å ta inn en generell 

omgjøringsbestemmelse i kapittel 4 i klimakvoteforskriften. Forslaget til ny § 4-10 skal fange opp at 

det kan foreligge feil i både tildelingsgrunnlaget og i beregningen av den endelige tildelingen til en 

virksomhet. Omgjøringsadgangen gjelder uavhengig av hvem som kan klandres for feilen og 

uavhengig av hvordan Miljødirektoratet får kunnskap om feilen. Feil i beregningsmetode må omfatte 

både feil valg av metode og feil bruk av valgt metode. 

Tilbakeføring av kvoter (forslagets § 4-11) 

Dersom en omgjøring på grunn av feil i vedtak om tildeling medfører at en virksomhet har fått for 

mange kvoter utdelt, er Norge folkerettslig forpliktet gjennom deltakelse i EUs kvotesystem, til å 

kreve tilbake de overskytende kvotene. Dette for å sikre riktig tildeling for hele den aktuelle 

tildelingsperioden. Vi foreslår derfor i dette forskriftsforslaget å ta inn en bestemmelse om krav til 

tilbakeføring av kvoter i ny § 4-11 i kapittel 4 i klimakvoteforskriften. 

2.1.2 Om innholdet i karbonlekkasjeforordningen  

EU søker å forhindre at virksomheter underlagt kvotesystemet flytter utslipp til land eller regioner 

der det ikke er tilsvarende virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, kalt karbonlekkasje. I 

EUs klimakvotedirektiv er det fastsatt prinsipper for hvordan EU vurderer hvilke sektorer og 

undersektorer som skal anses å være utsatt for karbonlekkasje. 

EU-kommisjonen definerte for fase III en liste over karbonlekkasjeutsatte sektorer og undersektorer 

som i dag er implementert i vedlegg 15 i klimakvoteforskriften. Regler for beregning av tildeling til 

delinstallasjoner som tilhører slike sektorer er angitt i kapittel 3 i samme forskrift. For sektorer og 

undersektorer som faller utenfor listen, skal tildelingen multipliseres med en årlig reduksjonsfaktor.  

Karbonlekkasjeforordningen for fase IV viderefører prinsippet om å tilgodese karbonlekkasjeutsatte 

sektorer, men det er gjort noen endringer. 

I løpet av fase III har det blitt gjort endringer av karbonlekkasjelisten, som har medført at noen 

sektorer har falt ut av listen. For fase IV er listen fastsatt for hele perioden, og vil ikke bli endret 

underveis. Listen er betydelig strammet inn fra fase III, med en reduksjon fra 177 til 63 sektorer og 

undersektorer. Endringene i karbonlekkasjelisten vil påvirke tildelingen til følgende virksomheter i 

Norge:  

• Utvinning av naturgass (0620) og bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer (1020) er 

tatt ut av listen 

• Produksjon av finérplater og andre bygnings- og møbelplater av tre (1621) er tatt inn på 

listen 

Delinstallasjoner som tilhører sektorer og undersektorer på listen får full tildeling hvert år i 

perioden 2021—2030. Sektorer og undersektorer som faller utenfor listen, får 30 prosent tildeling i 

årene 2021—2025, og gradvis nedtrapping etter 2026 til ingen tildeling i 2030. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Innlemmelse av tildelingsforordningen og karbonlekkasjeforordningen vil i hovedsak innebære en 

videreføring av tildelingsreglene i fase III. Det er imidlertid gjort noen endringer for fase IV som vil 

ha økonomiske og administrative konsekvenser sammenlignet med dagens regime. 

Det nye kravet om at virksomheter må utarbeide en metodeplan som grunnlag for tildelingsdata, 

samt at en søknad om tildeling skal være verifisert av akkreditert verifikatør, vil kunne gi en 

begrenset økning i kostnadene for de rundt 140 virksomhetene som kan tenkes å søke om 

vederlagsfrie kvoter.  

Når det gjelder karbonlekkasjelisten, vil virksomheter som nå er kommet med på denne listen få økt 

tildeling av vederlagsfrie kvoter fra 2021 sammenlignet med tildelingen i inneværende 

kvoteperiode. Med utgangspunkt i kvotepliktige virksomheter og aktiviteter i inneværende fase, vil 

dette berøre svært få norske virksomheter.  

Virksomheter som opererer i sektorer som har falt ut av karbonlekkasjelisten i fase IV vil motta en 

betydelig lavere andel vederlagsfrie kvoter enn de har fått tildelt i fase III. Dette gjelder for 

produksjon av naturgass og konservering av fisk og fiskevarer, og berører dermed de fleste 

kvotepliktige virksomhetene på norsk sokkel, samt i underkant av ti kvotepliktige 

fiskeforedlingsvirksomheter. 

Det er vanskelig å tallfeste de totale konsekvensene av at slike virksomheter i fase IV må kjøpe en 

større del av kvotene de trenger for oppgjør av sine kvotepliktige utslipp. Basert på tall fra 

Oljedirektoratet for eksporterte mengder olje og gass i 2017, har Miljødirektoratet gjort et grovt 

estimat på endringer i tildeling for kvotepliktige virksomheter på norsk sokkel. Forutsatt at denne 

aktiviteten forblir uendret fremover, og basert på tildelingsdata for fase III, kommer vi til at samlet 

antall kvoter tildelt vederlagsfritt til gassproduksjon vil gå ned fra fire til én million årlig fra fase III 

til IV. Med en antatt kvotepris på 20 euro per kvote og en valutakurs på 10 kr per euro, vil den 

gjennomsnittlige differansen utgjøre 600 millioner kroner per år.  

2.1.3 Andre endringer i forskriften – utdeling av kvoter  

Miljødirektoratet foreslår endringer i § 10-1 andre ledd basert på erfaringer i inneværende fase, 

ettersom det har vært tilfeller der det etter utdeling er blitt avdekket forhold som tilsier at 

tildelingen skulle vært redusert, og at virksomheten dermed har fått utdelt for mange kvoter. 

Forholdene kan eksempelvis være enten at virksomheten ikke har overholdt plikten til å melde ifra 

om endringer som kan ha betydning for tildelingen, eller feil i opprinnelig tildeling, jf. vårt forslag 

til ny § 4-10 beskrevet i kapittel 2.1.1.  

Miljødirektoratet foreslår å tydeliggjøre hjemlene i § 10-1, slik at det fremgår klart i hvilke 

situasjoner kvoter kan holdes tilbake. Dette for å sikre at tildelingen er riktig, og unngå at 

virksomheter må tilbakeføre kvoter, jf. vårt forslag til ny § 4-11 beskrevet i kapittel 2.1.1.  

 Overvåking, rapportering og verifikasjon  

Regler for overvåking, rapportering og verifikasjon av kvotepliktige utslipp for fase III er 

implementert i kapittel 2 i klimakvoteforskriften. EU-kommisjonen har, som nevnt i kapittel 1.1, 

vedtatt to nye forordninger om overvåking, rapportering og verifikasjon, hhv. MR- og AV-

forordningene. Under følger en nærmere beskrivelse av de to forordningene, som vi foreslår 

implementert i klimakvoteforskriften §§ 2-1 og 2-2. Implementering av disse forordningene krever i 

tillegg oppdatering av referansene til disse i hele forskriften.  
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2.2.1 Om innholdet i MR-forordningen 

Den nye MR-forordningen omhandler krav til overvåking og rapportering av kvotepliktige utslipp fra 

virksomheter og luftfartøysoperatører for fase IV, med unntak av noen få bestemmelser som gjøres 

gjeldende allerede fra og med 2019. Reglene i den nye MR-forordningen er i all hovedsak 

likelydende med kravene som har vært gjeldende i fase III, der hovedprinsippet er at kvotepliktige 

utslipp skal overvåkes med størst mulig grad av nøyaktighet, samtidig som dette ikke skal være 

uforholdsmessig byrdefullt for virksomheter og luftfartøysoperatører. Alle virksomheter og 

luftfartøysoperatører skal overvåke utslippene iht. en overvåkingsplan som er godkjent av 

Miljødirektoratet. For kvotepliktige virksomheter inngår overvåkingsplanen som en del av tillatelsen 

til kvotepliktige utslipp, som er gitt iht. forurensningsloven § 11 andre ledd, og som alle 

kvotepliktige virksomheter plikter å søke om, jf. klimakvoteloven § 4. Videre plikter virksomheter 

og luftfartøysoperatører innen 31. mars hvert år å sende en verifisert rapport om foregående års 

utslipp til Miljødirektoratet, og innen 30. april gjøre opp for disse utslippene i klimakvoteregisteret.   

De viktigste materielle endringene sammenlignet med nåværende krav 

I den nye MR-forordningen gjelder noen krav allerede fra 1. januar 2019:  

• Krav til overvåking og rapportering av utslipp fra luftfart er tilpasset krav som følger av 
ICAO CORSIA. Dette er gjort for å lette den administrative byrden for luftfartøysoperatører, 
slik at de kan forholde seg til kun ett rapporteringsregime. 
 

• Det åpnes for at CO2 brukt i produksjon av utfelt kalsiumkarbonat (PCC) kan trekkes fra det 
kvotepliktige utslippet hos produsenten. Dette fordi CO2 bundet i det kjemisk stabile 
produktet PCC kan ses på som permanent lagret CO2. 

Foruten disse endringene, er det gjort noen mindre forenklinger og presiseringer av krav 

sammenlignet med nåværende MR-forordning. Dette vil imidlertid ikke medføre vesentlige 

endringer av krav til hvordan utslipp skal overvåkes og rapporteres for kvotepliktige virksomheter og 

luftfartøysoperatører i fase IV.  

Den nye MR-forordningen gjelder fra 1. januar 2021, og erstatter da nåværende MR-forordning (nr. 

601/2012) i sin helhet. 

Søknad om tillatelse og overvåkingsplan for fase IV (forslagets § 1-4) 

Klimakvoteforskriften § 1-4 inneholder et krav om at alle eksisterende virksomheter må søke om 

tillatelse til kvotepliktig utslipp etter forurensningsloven innen 16. november 2012. Bestemmelsen 

var altså aktuell ved inngangen til fase III og gjaldt uavhengig av om virksomheten allerede hadde 

slik tillatelse eller ikke. Ved inngangen til fase IV anses det ikke å være tilsvarende behov for på 

nytt å vurdere om vilkårene for forurensningstillatelse er oppfylt. For det første er kvotesystemet 

nå vel etablert. For det andre har det ikke kommet endringer i overgangen mellom fase III og fase IV 

som utløser et slikt behov. I lys av dette har vi foreslått noen endringer i § 1-4 i forskriften.  

Miljødirektoratet understreker at alle kvotepliktige virksomheter og luftfartøysoperatører plikter å 

ha en overvåkingsplan som til enhver tid er i tråd med kravene i MR-forordningen. Ved overgangen 

til fase IV plikter således alle kvotepliktige å vurdere om det er behov for å oppdatere 

overvåkingsplanen i tråd med bestemmelsene i den nye MR-forordningen. 

2.2.2 Om innholdet i AV-forordningen 

AV-forordningen omhandler krav til verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører i fase IV. 

Mange av reglene i den nye forordningen er likelydende med kravene som har vært gjeldende i fase 

III. Dette gjelder både detaljerte krav til kompetanse hos verifikatører og hvordan verifikasjon av 

utslippsrapporter skal gjennomføres.  
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De viktigste materielle endringene sammenlignet med nåværende krav  

Foruten videreføring av krav gjeldende i fase III, er det i den nye AV-forordningen foreslått å ta inn 

følgende nye elementer:  

 

• Krav til verifikasjon av utslipp fra luftfart er tilpasset krav som følger av ICAO CORSIA.  
Dette er gjort for å lette den administrative byrden for luftfartøysoperatører, slik at de kan 
forholde seg til kun ett rapporteringsregime. 
 

• Det er tatt inn krav til akkreditering og verifikasjon av tildelingsdata. Kravet innebærer at 
verifikatører som verifiserer tildelingsdata, enten i form av søknader eller årlig 
rapportering, skal være akkreditert for scope 98 (tildeling). Et ledd i selve 
verifikasjonsarbeidet vil nå være å sjekke tildelingsdata opp mot virksomhetenes 
metodeplan. Videre stilles det mer omfattende krav til kompetanse hos både verifikatør og 
akkrediteringsorganer.  

Foruten disse endringene, er det gjort noen mindre forenklinger og presiseringer av krav. Den nye 

AV-forordningen er gjeldende fra 1. januar 2019 og erstatter i sin helhet nåværende AV-forordning 

(nr. 600/2012).  

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De nye MR- og AV-forordningene er i hovedsak en videreføring av reglene i fase III. Dermed vil 

implementering av disse forordningene i klimakvoteforskriften ikke medføre signifikante 

konsekvenser sammenlignet med dagens regime. Men selv om verifisering av søknader ikke er noe 

nytt, vil kravene til verifikasjonens innhold for fase IV kunne medføre noe økte utgifter for de 140 

virksomhetene som kan tenkes å søke om vederlagsfrie kvoter. Videre vil de selskapene som ønsker 

å tilby verifikasjon av tildelingsdata få en kostnad forbundet med krav om at de må ha akkreditering 

for dette.  

 Det norske klimakvoteregisteret 
I henhold til artikkel 19 (1) i EUs klimakvotedirektiv, skal klimakvotene i EUs kvotesystem holdes i et 

felleseuropeisk unionsregister (heretter registeret). Miljødirektoratet administrerer det norske 

klimakvoteregisteret, som utgjør Norges del av registeret. Den sjette registerforordningen, som 

angir reglene for registeret for fase III, er implementert i kapittel 7 i klimakvoteforskriften. 

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til en ny registerforordning, den syvende 

registerforordningen, som skal gjelde for perioden 2021—2030. Sammenlignet med forordning (EU) 

nr. 389/2013 (den sjette registerforordningen) inneholder den nye forordningen konkretiseringer av 

flere av bestemmelsene i EUs klimakvotedirektiv. Videre medfører forordningen endringer i 

registeret som følge av tilpasninger til andre EU-forordninger og mindre tekniske endringer som har 

betydning for kontohavere i registeret. 

Den syvende registerforordningen gjelder fra 1. januar 2021, med unntak av noen få bestemmelser 

som gjøres gjeldende fra og med 2019. Reglene knyttet til Kyotoprotokollen i den sjette 

registerforordningen vil være gyldige helt frem til gjennomføring av oppgjøret av andre 

forpliktelsesperiode av Kyotoprotokollen 1. januar 2026.  

2.3.1 Om innholdet i den syvende registerforordningen  

Den syvende registerforordningen viderefører i all hovedsak regelverket som var gjeldende fra fase 

III til fase IV. Det er således kun tale om enkelte tilpasninger, tilføyelser og mindre endringer. I 

tillegg har hensikten med revisjonen av regelverket vært å implementere forenklinger, blant annet 

knyttet til utdeling av kvoter, stenging av kontoer, dokumentkrav og prosedyrer. 
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Forordningen er tilpasset nylige endringer i annen EU-lovgivning, som direkte eller indirekte 

påvirker driften av registeret. Det er innført endringer i registerforordningen for å sikre overvåking, 

stabilitet og integritet i karbonmarkedet. Dette som følge av at kvoter fra 2018 er ansett som et 

finansielt instrument. Registeret er også tilpasset regelverk for anti-hvitvasking og 

personvernlovgivning (GDPR).  

De viktigste materielle endringene sammenlignet med nåværende krav  

Gyldighet og merking av kvoter (forslagets § 7-8) 

I henhold til klimakvotedirektivet vil kvoter som blir opprettet fra og med 2013 være gyldige på 

ubestemt tid, men kvoter opprettet fra og med fase IV vil ikke være gyldige bakover i tid. Vi 

foreslår å endre innholdet i klimakvoteforskriften § 7-8 som angir gyldigheten av kvoter.  

Videre følger det av den syvende registerforordningen at kvoter opprettet etter 1. januar 2021 skal 

merkes med den fasen de ble opprettet i. Kvoter som virksomhetene får utdelt i 2021 (fase IV) kan 

dermed ikke brukes til oppgjøret i april 2021 for utslipp i rapporteringsåret 2020 (fase 

III). Kvotepliktige virksomheter og luftfartøysoperatører kan bruke kvoter utdelt eller auksjonert i 

fase III til oppgjør av kvotepliktige utslipp i fase IV.  

Kvoter utdelt eller auksjonert av medlemsland som har informert EU-kommisjonen om sin intensjon 

om å trekke seg ut av EU skal, med enkelte unntak, merkes med en landskode. Slike merkede kvoter 

vil i henhold til den nye rettsakten ikke kunne brukes til oppgjør av kvoteplikten.  

Klimakvotedirektivet er endret slik at det ikke lenger vil være mulig å bruke internasjonale 

kreditter i EUs kvotesystem, eller veksle inn disse til EU-kvoter (EUA-er) etter at oppgjøret av fase 

III er ferdig. Fra 1. januar 2026 vil det heller ikke lenger være mulig å inneha kontoer i 

Kyotoprotokollregisteret. Internasjonale kreditter (FN-kvoter) vil ikke kunne oppbevares i 

registeret, og gjenværende internasjonale kreditter på EU-kontoer vil fjernes. 

Kvotepliktige virksomheter kan fra og med fase IV også benytte luftfartskvoter (EUAA) til oppgjør av 

kvotepliktige utslipp, første gang i 2022 i forbindelse med oppgjøret av 2021-utslippene.  

Endring av utslippstall  
Den nye rettsakten gir regler for endring av utslippstall for kvotepliktige virksomheter. Etter 1. 

januar 2021 vil kvotepliktige virksomheter få til gode kvoter til senere oppgjør dersom det 

fastsettes et redusert utslippstall for et år i en tidligere fase. Dette gjelder tilfeller der allerede 

godkjente utslippstall blir endret etter at oppgjøret har funnet sted, og kun fra og med fase III. 

Endring av kontotyper, roller og transaksjoner  
I fase IV blir det nye og reduserte tider for forsinkelser av transaksjoner i registeret, både for 

kontoer på "Trusted Account List" (TAL) og for øvrige transaksjoner mellom kontoer som ikke er på 

en slik liste. Personkontoer fjernes, og slås sammen med/endres til handelskontoer. Verifikatører 

skal i fase IV kun registreres med egne brukere i registeret, og verifikatørkontoer vil derfor utgå. 

Det vil også bli gjort endringer i representantrollene i registeret i fase IV.  

Endring av dokumentkrav 

For åpning av driftskonto for kvotepliktige virksomheter og luftfartøysoperatører, må kontohaveren 

(dersom den er en del av en gruppe) levere inn et dokument til Miljødirektoratet som tydelig 

identifiserer denne gruppens eierskapsstruktur. En forenkling hva gjelder dokumentkrav, er blant 

annet at verifikatører ikke lenger må levere politiattest for å bli registrert som representant i 

registeret. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
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Den syvende registerforordningen innebærer i praksis ingen store endringer av administrativ eller 

økonomisk art for brukere av det norske klimakvoteregisteret. 

2.3.2 Krav til åpning av konto (forslagets § 7-16) 

Miljødirektoratet ser behov for å tydeliggjøre krav til åpning av konto i det norske 

klimakvoteregisteret. Vi foreslår en ny bestemmelse som angir særskilte norske krav i forbindelse 

med åpning av konto i det norske klimakvoteregisteret, slik som tilknytning til Norge, 

søknadsskjemaer og identifikasjon, jf. forslagets § 7-16. Her tydeliggjøres det også at det er 

Miljødirektoratet som kan stenge kontoer i det norske klimakvoteregisteret dersom det er påkrevd 

etter EUs klimakvoteregelverk. Bestemmelsen innebærer ingen endring sammenlignet med dagens 

praksis.  

 Auksjonering av kvoter 
En stor andel av kvotene i EUs kvotesystem gjøres tilgjengelig for de kvotepliktige gjennom 

auksjoner, der kvotene utstedes til høystbydende, jf. artikkel 10 i EUs klimakvotedirektiv. Regler 

for auksjonering er fastsatt i forordning (EU) nr.1031/2010 om auksjonering av kvoter, implementert 

i norsk rett gjennom klimakvoteforskriften § 8-1. EU har vedtatt endringer av auksjonsforordningen i 

forordning (EU) 2017/1902 (endringer i auksjonsforordningen), og denne forordningen er tatt inn i 

EØS-avtalen. 

2.4.1 Om innholdet i forordning om endringer i auksjonsforordningen  

I 2015 ble det etablert en såkalt markedsstabilitetsreserve (MSR) for å håndtere overskuddet av 

kvoter i EUs kvotesystem. MSR er utformet som en objektiv og regelstyrt mekanisme, hvor antall 

kvoter som skal auksjoneres justeres automatisk dersom antallet kvoter som sirkulerer i markedet 

er over eller under et visst nivå. MSR ble innlemmet i EØS-avtalen i 2018.  

Det er i forordning (EU) 2017/1902 om endringer i auksjonsforordningen   gjort et begrenset antall 

tekniske presiseringer og korreksjoner. Dette for at auksjonsforordningen skal kunne utgjøre den 

tekniske gjennomføringen av MSR. Miljødirektoratet foreslår å ta inn denne forordningen ved å 

oppdatere tekst i § 8-1 i klimakvoteforskriften.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som nevnt over, utgjør den nye auksjonsforordningen kun den tekniske gjennomføringen av MSR, og 

medfører ingen ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge. 

 Endringer som følge av Brexit 

Som følge av at Storbritannia har besluttet å melde seg ut av EU, har EU-kommisjonen vedtatt to 

forordninger om hhv. administrasjon av britiske luftfartøysoperatører og endringer av den sjette 

registerforordningen. Forordningene er nærmere omtalt under.  

2.5.1 Om innholdet i forordning om administrasjon av britiske luftfartøysoperatører - 

Brexit 

Forordning (EU) 2019/225 om administrasjon av britiske luftfartøysoperatører angir hvilket land som 

skal ha ansvaret for å administrere de enkelte luftfartøysoperatørene dersom Storbritannia trer ut 

av EU uten en avtale om fortsatt deltakelse i EUs kvotesystem. Dersom Storbritannia ikke lenger 

deltar i det europeiske kvotesystemet, vil andre land måtte ta over administrasjonsansvaret for 

operatører som tidligere ble administrert av Storbritannia (forutsatt at operatøren fortsatt vil inngå 

i kvotesystemet etter at Storbritannia trer ut av EU).  
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Det er i klimakvoteforskriften § 1-5 annet ledd angitt at Norge er ansvarlig myndighet for "listen 

over luftfartøysoperatører slik den er innlemmet i EØS-avtalen". Som følge av denne generelle 

henvisningen i forskriften, er det ikke nødvendig å endre forskriften hver gang det vedtas en ny liste 

i EU.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Blant de 11 nye operatørene som Norge får ansvar for dersom Storbritannia trer ut av det 

europeiske kvotesystemet er det seks operatører som er aktive pr. i dag. Antallet aktive operatører 

som administreres av Norge vil med dette øke fra seks til 12. De administrative byrdene for 

Miljødirektoratet vil dermed øke knyttet til åpning og administrering av kontoer i 

klimakvoteregisteret, arbeid med godkjenning av overvåkingsplaner og utslippsrapporter for de nye 

luftfartøysoperatørene. 

2.5.2 Om innholdet i forordning om endringer av den sjette registerforordningen ved Brexit 

EU vurderer at det vil svekke miljøintegriteten i det felleseuropeiske kvotesystemet på 

virksomhetsnivå dersom Storbritannia trer ut av EU og EUs kvotesystem og kvotene som er utstedt 

til britiske virksomheter i stedet kan benyttes av virksomheter i andre land. På denne bakgrunn 

besluttet EU gjennom forordning (EU) 2018/208 om endringer av den sjette registerforordningen at 

kvoter merket med landskoder ikke kan brukes til oppgjør av kvoteplikten. Forordningen ble tatt inn 

i klimakvoteforskriften i 2018. Formålet var å kunne ta britiske kvoter ut av kvotemarkedet slik at 

disse ikke lenger skulle kunne benyttes til oppgjør for kvoteplikt i andre europeiske land.  

Storbritannia og EU har fremforhandlet en avtale med overgangsordninger som - dersom avtalen 

ratifiseres i EU og i Storbritannia - innebærer at Storbritannia fortsatt skal delta i EUs kvotesystem 

frem til og med 2020. Det vil være uheldig å markere britiske kvoter dersom Storbritannia fortsatt 

skal delta i kvotesystemet frem til 2020. Gjennom den nye rettsakten er det derfor tilføyd en 

setning til artikkel 41 nr. 4 i den sjette registerforordningen. Den nye setningen innebærer at det 

likevel ikke skal markeres hvilke kvoter som er britiske dersom avtalen med overgangsordninger blir 

ratifisert i Storbritannia og i EU. 

Dersom Storbritannia imidlertid skulle gå ut av EU uten en avtale, vil kvoter utstedt til britiske 

kvotepliktige virksomheter og kvoter som er utstedt for auksjonering av Storbritannia, være merket 

og vil ikke kunne brukes til oppgjør i EUs kvotesystem av kvotepliktige virksomheter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Endringen av den sjette registerforordningen innebærer i praksis ingen store endringer av 

administrativ eller økonomisk art for brukere av klimakvoteregisteret, norske virksomheter eller 

myndighetene i tiden fremover. 

3 Hovedinnholdet i regelverksendringene for 

luftfartøysoperatører omfattet av CORSIA 

ICAO CORSIA-forordningen gir blant annet regler om hvilke operatører som er omfattet, nærmere 

avgrensning av virkeområdet og rapporteringsplikt for luftfartøysoperatører. Slik regelverket er 

utformet per i dag, vil enkelte flygninger være omfattet av både EUs kvotesystem og ICAO CORSIA. 

Dette gjelder internasjonale flygninger innenfor EØS-området, for eksempel flygninger mellom Oslo 

og Frankfurt. Etter at alle elementer under ICAO CORSIA er ferdig forhandlet, vil EU vurdere ICAO 

CORSIA opp mot det europeiske klimakvotesystemet for luftfart. Det er ventet at EU i denne 
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forbindelse vil ta stilling til hvilke krav som skal gjelde for internasjonale flygninger innenfor EØS-

området.  

Vi foreslår et nytt kapittel 11 i klimakvoteforskriften for å ta ICAO CORSIA inn i norsk rett. 

Kapittelet inneholder i første omgang to bestemmelser, én om ansvarlig myndighet og én som 

inkorporerer ICAO CORSIA-forordningen. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen og 

det tas derfor forbehold om at det kan komme norske tilpasninger. Vi har også gjort mindre 

endringer andre steder i forskriften for å tydeliggjøre skillet mellom regler for kvotepliktig luftfart 

og ICAO CORSIA. Som nevnt i kapittel 2.2.1 og 2.2.2 i dette høringsnotatet, er også MR- og AV-

forordningenes krav til overvåking, rapportering og verifikasjon av utslipp fra luftfart tilpasset krav 

som gjelder ICAO CORSIA. 

Ettersom de tre forordningene under EUs klimakvotedirektiv ikke dekker alle krav som følger av 

rammeverket for ICAO CORSIA, kan det ved senere forskriftsendringer bli aktuelt å ta inn flere 

bestemmelser i kapittel 11 om overvåking, rapportering og verifikasjon for ICAO CORSIA. I tillegg vil 

regler for hvordan luftfartøysoperatørene skal kompensere for økte utslipp måtte tas inn etter at 

alle elementer av ICAO CORSIA er ferdig forhandlet. 

 Om innholdet i ICAO CORSIA-forordningen 

Hovedformålet med ICAO CORSIA-forordningen er å stille krav til at nærmere bestemte 

luftfartøysoperatører innrapporterer utslipp fra nærmere bestemte flygninger.  

Regelverket omfatter operatører som har fått utstedt lisens eller er registrert i en medlemsstat og 

fra 1. januar 2019 har årlige utslipp over 10 000 tonn fra fly med maksimal take-off-vekt over 5 700 

kg på flygninger enten 

a) mellom lufthavner beliggende i ulike stater innenfor EØS-området, 

b) mellom lufthavner i en medlemsstat og en lufthavn i et tredjeland (dvs. utenfor EØS-

området), 

c) mellom lufthavner i en medlemsstat og lufthavner lokalisert i andre medlemsstaters ytre 

områder, oversjøiske land eller territorier, eller 

d) mellom lufthavner i en medlemsstats ytre områder, oversjøiske land eller territorier og 

lufthavner i et tredjeland eller andre medlemsstaters oversjøiske land eller territorier. 

 

I tillegg anbefales luftfartøysoperatørene å rapportere verifiserte utslipp fra flygninger de utfører 

mellom to ulike tredjeland. Bakgrunnen for anbefalingen er at ICAO CORSIA også omfatter utslipp 

fra flygninger mellom tredjeland, men EU har ikke hjemmel til å stille formelle krav til flygninger 

mellom tredjeland fordi klimakvotedirektivet kun gjelder innenfor EØS-området.  

Utslipp fra statsflygninger, humanitære flygninger, ambulanseflygninger, militære flygninger og 

brannslukkingsflygninger holdes utenfor rapporteringen.  

Rettsakten angir også hvilken medlemsstat luftfartøysoperatørene skal rapportere utslippene sine 

til. Operatører som allerede har en administrerende medlemsstat etter EUs klimakvotedirektiv skal 

rapportere til denne staten. Luftfartøysoperatører som ikke har en administrerende medlemsstat fra 

før skal rapportere til staten som utstedte lisensen. Dersom lisensen ikke er utstedt av en 

medlemsstat, skal luftfartøysoperatøren rapportere til den medlemsstaten operatøren er registrert.  

EU-kommisjonen skal oversende innsamlede utslippsdata, som er kontrollert av administrerende 

medlemsstat, til sekretariatet for FNs luftfartsorganisasjon (ICAO). EU-kommisjonen kan før dette 
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også be om hjelp fra Eurocontrol for å forbedre nøyaktigheten til innrapporterte data fra 

luftfartøysoperatørene. Det fremgår videre at det er ICAOs utslippsfaktor på 3,16 tonn CO2 per tonn 

drivstoff (ikke EUs utslippsfaktor på 3,10 eller 3,15 tonn CO2 per liter drivstoff) som skal legges til 

grunn for beregningen av utslipp fra flygninger som omfattes av ICAO CORSIA.  

Når det gjelder overvåking og rapportering krever rettsakten at luftfartøysoperatørene følger 

kravene til overvåking, rapportering og verifikasjon som følger av MR- og AV-forordningene.  

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Per i dag vil, så vidt vi vet, to norske luftfartøysoperatører være omfattet av ICAO CORSIA. Begge er 

allerede omfattet av det europeiske kvotesystemet. ICAO CORSIA-forordningen vil medføre noe økte 

administrative og økonomiske konsekvenser for luftfartøysoperatører som har flygninger utenfor, og 

inn og ut av, EØS-området. I dag overvåkes og rapporteres de fleste flygninger innen EØS-området 

under EUs kvotesystem. Endringen består i at operatørene på samme måte også må overvåke og 

rapportere utslipp fra flygninger inn og ut av EØS-området, og at de anbefales å overvåke og 

rapportere utslipp fra flygninger mellom tredjeland utenfor EØS-området.  


