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Kommentarer til de enkelte bestemmelsene  

Kapittel 1 
I § 1-2a foreslår vi å stryke tredje ledd for å tydeliggjøre skillet til ICAO CORSIA, som foreslås 

implementert i nytt kapittel 11 i forskriften.  

I § 1-3 foreslår vi i overskriften å føye til at definisjonene gjelder for kvotepliktige 

luftfartøysoperatører, for å klargjøre at bestemmelsen ikke gjelder for luftfartøysoperatører som 

kun er omfattet av ICAO CORSIA.  

Søknad om tillatelse til kvotepliktige utslipp og krav til overvåkingsplan (§ 1-4) 

Gjeldende § 1-4 oppstiller regler om søknad om tillatelse til kvotepliktig utslipp etter 

forurensningsloven, herunder frister for innsending, og om krav til overvåkingsplan. Dagens krav 

innebærer at eksisterende virksomheter allerede har gyldige tillatelser etter forurensningsloven. 

Ettersom det ikke er kommet endringer i EUs kvoteregelverk som gjør det nødvendig å kreve en ny 

søknadsprosess i fase IV, foreslår Miljødirektoratet å ta ut de søknadsfristene som ble satt i 

forbindelse med starten av fase III. Som en følge av dette vil kravene i den endrede § 1-4 i praksis 

rette seg mot nye virksomheter og nye luftfartøysoperatører.  

Søknad om tillatelse til kvotepliktige utslipp med tilhørende overvåkingsplan foregår elektronisk via 

Altinn. Miljødirektoratet oppretter et spesifikt skjema for den enkelte virksomhet, basert på 

lokalitet (UTM-koordinater) og organisasjonsnummer. For å tydeliggjøre plikt til å benytte 

søknadsskjema utarbeidet av Miljødirektoratet, har vi lagt til en setning i § 1-4 første ledd om at 

skjema fås på forespørsel til Miljødirektoratet. Videre foreslår vi å innta henvisning til krav som 

følger av forskriftens § 2-1, og derigjennom vise til gjeldende regler i forordninger for overvåking og 

rapportering av kvotepliktige utslipp (nåværende og ny MR-forordning, jf. nedenfor om § 2-1).  

Kapittel 2 
I kapittel 2 foreslår vi å erstatte verifisering med verifikasjon i tittelen på kapittelet slik at den 

lyder Overvåking, rapportering og verifikasjon. Dette fordi vi ellers i vår forvaltning av AV-

forordningen med tilhørende bestemmelser utelukkende bruker ordet verifikasjon.  

Vi foreslår å endre §§ 2-1 og 2-2 med referanser til de nye forordningene for henholdsvis 

overvåking/rapportering og akkreditering/verifikasjon. Ettersom kun enkelte av bestemmelsene i 

den nye MR-forordningen (forordning (EU) 2018/2066) gjelder fra 1. januar 2019, mens øvrige 

bestemmelser først vil gjelde fra 1. januar 2021, foreslår vi å inkorporere denne forordningen som 

et tillegg til nåværende MR-forordning (forordning (EU) nr. 601/2012) i § 2-1. I § 2-2 foreslår vi å 

erstatte nåværende AV-forordning (forordning (EU) nr. 600/2012) med ny AV-forordning (forordning 

(EU) 2018/2067), ettersom hele forordningen er gjeldende fra 1. januar 2019.  

Det er også nødvendig å oppdatere referansen til den nye AV-forordningen i § 2-2a.  

Kapittel 3 
I kapittel 3 foreslår vi å endre tittelen til kapitlet til Industri. Tildeling av vederlagsfrie kvoter for 

perioden 2013—2020. Den nye tittelen tydeliggjør skillet mellom tildelingsregelverk gjeldende for 

hhv. fase III og IV, da sistnevnte skilles ut i et eget kapittel 4, jf. nedenfor. 

Kapittel 4 
Vi foreslår et nytt kapittel 4 i forskriften for regler for tildeling av vederlagsfrie kvoter for fase IV. 

For å skape sammenheng med ny tittel i kapittel 3, foreslås følgende tittel for kapittel 4: Kapittel 

4. Industri. Tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2021—2030.  
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Vi foreslår å inkorporere tildelings- og karbonlekkasjeforordningene i norsk rett gjennom § 4-1.   

Vi ser behov for en kort definisjonsbestemmelse, og foreslår å innta denne i § 4-2. Bestemmelsen 

inneholder definisjoner av eksisterende og nye virksomheter. Begrepene er sentrale både i selve 

tildelingsforordningen og i de øvrige bestemmelsene i kapittel 4. Det stilles eksempelvis ulike krav 

til henholdsvis eksisterende og nye virksomheter med hensyn til søknadsfrister, hva søknadene skal 

inneholde, hvordan tildelingen skal beregnes og hvor de vederlagsfrie kvotene tildeles fra.  

Søknad om tildeling (§§ 4-3 og 4-4) 

Fase IV er inndelt i to tildelingsperioder (2021—2025 og 2026—2030), og fordrer derfor to frister for 

søknad om tildeling for eksisterende virksomheter. Det følger av første ledd i artikkel 4 (1) i 

tildelingsforordningen at fristen i første tildelingsperiode i utgangspunktet er 30. mai 2019, og 30. 

mai 2024 i andre tildelingsperiode. Andre ledd i samme artikkel åpner imidlertid for at 

myndighetene i hvert enkelt medlemsland kan sette en annen frist – enten én måned før eller etter 

denne datoen. Vi har i forslagets § 4-3 for første tildelingsperiode lagt opp til det seneste 

alternativet, det vil si at fristen er 30. juni 2019. Dette gir virksomhetene mest mulig tid til å samle 

inn gode data og sette seg inn i regelverket. Fristen innebærer at Miljødirektoratet har tre måneder 

på å kvalitetssikre data før disse skal sendes til EU innen 30. september 2019. Sistnevnte frist er 

fastsatt i EUs klimakvotedirektiv artikkel 11 (1). 

For den andre tildelingsrunden foreslår vi at frist for søknad fra eksisterende virksomheter skal være 

30. mai 2024, i tråd med artikkel 4 (1) i tildelingsforordningen. Fristen settes én måned tidligere 

enn for første tildelingsrunde fordi det antas at virksomhetene vil ha bedre kjennskap til 

regelverket for den andre runden, og dermed være i stand til å inngi påkrevd informasjon på et 

tidligere tidspunkt. Dette gir dessuten Miljødirektoratet bedre tid til å kvalitetssikre data før disse 

skal sendes inn til EU innen 30. september 2024. Som for første tildelingsrunde er denne fristen 

fastsatt i EUs klimakvotedirektiv artikkel 11 (1). 

Tildelingsforordningen angir at en søknad om tildeling skal bestå av metodeplan, skjema for 

grunnlagsdata og verifikasjonsrapport, jf. artikkel 4 og 5. For nye virksomheter foreslår vi i § 4-4 at 

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

tilstrekkelig tid til vår saksbehandling, stilles det krav om at planen sendes til Miljødirektoratet seks 

måneder før søknad om tildeling.  

I begge bestemmelsene oppstilles krav om at virksomhetene benytter skjemaer som anvist av 

Miljødirektoratet. Dette innebærer at virksomhetene skal bruke EUs skjemaer for metodeplan, 

skjema for grunnlagsdata og verifikasjonsrapport.  

Vedtak om tildeling (§§ 4-5 og 4-6) 

I §§ 4-5 og 4-6 foreslår vi å innta bestemmelser om hvilke vedtak Miljødirektoratet fatter ved 

tildeling av vederlagsfrie kvoter til henholdsvis eksisterende og nye virksomheter. 

Eksisterende virksomheter: 

Det følger av artikkel 14—16 i tildelingsforordningen at myndighetene skal fatte flere beslutninger 

etappevis knyttet til tildeling av vederlagsfrie kvoter til eksisterende virksomheter. Formålet med 

forslagets  § 4-5 er å tydeliggjøre hvilke av disse beslutningene som er å anse som enkeltvedtak, og 

dermed gjenstand for klagebehandling.  

Det foreslås at første ledd gir Miljødirektoratet kompetanse til å godkjenne virksomhetenes 

metodeplan, samt fatte vedtak om grunnlag for tildeling, herunder det historiske aktivitetsnivået 

(HAN) i hver delinstallasjon. I vedtaket om grunnlag for tildelingen ligger også en vurdering av hvilke 

delinstallasjoner virksomheten har, herunder karbonlekkasjestatusen i de enkelte delinstallasjoner. 

I siste setning i først ledd foreslås det å presisere at vedtaket kan endres basert på EFTAs 

overvåkingsorgans (ESA) vurdering. 
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Annet ledd fastslår at Miljødirektoratet vedtar den endelige tildelingen av vederlagsfrie kvoter. 

Tildelingen baseres på vedtak om grunnlag for tildeling multiplisert med ulike faktorer som fremgår 

av de øvrige delene av EUs klimakvoteregelverk. Dersom ESA har innsigelser til endelig tildeling, vil 

vedtaket eventuelt måtte omgjøres i henhold til ny § 4-10. 

Nye virksomheter: 

I motsetning til prosessen med tildeling av vederlagsfrie kvoter til eksisterende virksomheter, er 

ikke tildelingsprosessen til nye virksomheter i samme grad preget av flere beslutninger etappevis, 

jf. artikkel 17 og 18 i tildelingsforordningen. Formålet med forslagets § 4-6 første ledd er å 

tydeliggjøre at det bare er lagt opp til at Miljødirektoratet skal fatte ett vedtak om tildeling. Det 

må imidlertid i bestemmelsen tas forbehold om at det er tilgjengelige kvoter i en felleseuropeisk 

kvotereserve og at ESA ikke har innsigelser til vedtaket, i tråd med artikkel 18 (4) i 

tildelingsforordningen. Såfremt ESA ikke har innsigelser til beregningen, vil Miljødirektoratet dele ut 

kvoter i tråd med vedtaket.  

Andre ledd i § 4-6 er en videreføring av tilsvarende bestemmelse som har vært gjeldende i fase III, 

jf. § 3-6 siste ledd. Bestemmelsen er en konsekvens av at det er et krav i klimakvoteloven § 4 at 

virksomhetene har tillatelse etter forurensningsloven.  

Lineær reduksjonsfaktor og felleseuropeisk korreksjonsfaktor (§ 4-7) 

I § 4-7 foreslår vi å innta en bestemmelse om lineær reduksjonsfaktor og den potensielle 

felleseuropeiske korreksjonsfaktoren. Begge faktorene bidrar til å redusere tildelingen. Formålet 

med den foreslåtte bestemmelsen er først og fremst å ta inn definisjonen av el-generator, og at den 

lineære reduksjonsfaktoren er 2,2 % fra 2021, jf. hhv. artikkel 3u) og 9 i EUs klimakvotedirektiv.  

Det er samtidig et formål å klargjøre hvilke faktorer som vil være relevante ved beregning av 

tildeling til de ulike kvotepliktige virksomhetene. På denne bakgrunn foreslår vi å samle reglene for 

bruk av lineær reduksjonsfaktor og felleseuropeisk korreksjonsfaktor i én og samme bestemmelse. 

Dersom EU fastsetter en felleseuropeisk korreksjonsfaktor og denne innlemmes i EØS-avtalen, ser vi 

det som hensiktsmessig at faktoren tas inn i § 4-7.  

Av første ledd fremgår det at den lineære reduksjonsfaktoren skal være 2,2 % fra og med det første 

året etter referanseåret, og at denne faktoren skal benyttes ved tildeling til nye virksomheter. Det 

fremgår av samme ledd i § 4-7 at første år i relevant tildelingsperiode skal være referanseår for nye 

virksomheter.  

Med "relevant tildelingsperiode" menes de to periodene i fase IV av EUs kvotesystem, dvs. 2021—

2025 eller 2026—2030. Med "referanseår" menes det året hvor den lineære reduksjonsfaktoren skal 

være lik 1. For den første tildelingsperioden er dette året satt til 2021. Deretter vil faktoren 

reduseres lineært med 2,2 % årlig frem til 2025, noe som gir en årlig reduksjon i tildelingen for 

årene 2022—2025. For den andre tildelingsperioden er referanseåret 2026, og den lineære 

reduksjonsfaktoren reduseres deretter med 2,2 % årlig frem til 2030. Dette vil gi en årlig reduksjon i 

tildelingen for årene 2027—2030 (se tabell nedenfor). 

Av andre ledd fremgår det at dersom det fastsettes en felleseuropeisk korreksjonsfaktor som 

innlemmes i EØS-avtalen, så skal denne anvendes ved fastsettelsen av endelig tildeling av 

vederlagsfrie kvoter til eksisterende virksomheter. 

I tredje ledd følger en særskilt regulering for el-generatorer som gjelder dersom EU ikke fastsetter 

en felleseuropeisk korreksjonsfaktor, jf. artikkel 16 (8) i tildelingsforordningen. I et slikt tilfelle skal 

den lineære reduksjonsfaktoren benyttes for beregning av tildeling til el-generatorer, med 2013 som 

referanseår.  
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Det følger av artikkel 9 i EUs klimakvotedirektiv at den lineære reduksjonsfaktoren skal reduseres 

med 1,74 % årlig i fase III, og med 2,2 % årlig fra 2021. Ettersom 2013 skal være referanseår for el-

generatorer i fase IV, innebærer bestemmelsen i tredje ledd at den lineære reduksjonsfaktoren i 

2021 allerede er redusert med 1,74 % årlig i fase III og dermed er 0,8562 i 2021, som angitt i 

tabellen under. Vi mener det av den grunn er hensiktsmessig å tydeliggjøre i bestemmelsen at den 

prosentvise årlige reduksjonen i faktoren er endret fra 1,74 % til 2,2 % i overgangen fra fase III til IV.   

Vi anser det videre som hensiktsmessig å innta definisjonen av "el-generator" i samme bestemmelse 

som begrepet benyttes, jf. forslaget til § 4-7 siste ledd.  

En oversikt over hva den lineære reduksjonsfaktoren beskrevet i § 4-7 reelt vil utgjøre er angitt i 

tabellen under.  

År Lineær reduksjonsfaktor 

 El-generator Nye virksomheter 

2021 0,8562 1,000  

2022 0,8342 0,9780  

2023 0,8122 0,9560  

2024 0,7902 0,9340  

2025 0,7682 0,9120  

2026 0,7462  1,000 

2027 0,7242  0,9780 

2028 0,7022  0,9560 

2029 0,6802  0,9340 

2030 0,6582  0,9120 
Kilde: Tabell 8 s. 26 i Guidance Document No 1 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS 

post 2020. General Guidance to the allocation methodology. Final version issued on 31 January 2019, 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/p4_gd1_general_guidance_en.pdf 

Vedtak om endring av tildeling som følge av endring i aktivitetsnivå (§ 4-8) 

I § 4-8 foreslår vi å innta en bestemmelse om endring av opprinnelig tildelingsvedtak som følge av 

endringer i virksomhetens aktivitetsnivå på 15 % eller mer. Bestemmelsen implementerer EUs 

klimakvotedirektiv artikkel 10a (20). Direktivet inneholder imidlertid ikke regler for hvordan 

tildelingen i slike situasjoner skal justeres. En nærmere regulering av ordningen med allokering i 

tilfeller av aktivitetsendringer forventes innført ved en egen forordning som er under utarbeidelse i 

EU. På denne bakgrunn foreslår vi å innta en egen bestemmelse i § 4-8 som gir hjemmel til å fatte 

vedtak om endring av endelig tildeling dersom virksomhetens aktivitetsnivå endres med 15 %.  

Oppheving av tildeling ved nedleggelse (§ 4-9) 

I § 4-9 foreslår vi en bestemmelse om oppheving av opprinnelig tildelingsvedtak som følge av 

nedleggelse. Ifølge forslagets første ledd skal vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter oppheves 

dersom virksomheten nedlegges. Dette følger av tildelingsforordningen artikkel 26, men vi vurderer 

det likevel som nødvendig å innta en klar forskriftshjemmel om oppheving av tildeling ved 

nedleggelse i nytt kapittel 4. Tilsvarende regel følger dessuten av § 3-6 for fase III, og forslaget til 

ny § 4-9 gir derfor en god sammenheng i regelverket.  

I forslaget til annet ledd gis Miljødirektoratet kompetanse til å kreve tilbakeføring av kvoter. 

Medlemsstatenes plikt til å sørge for tilbakeføring av kvoter som er utdelt etter at en virksomhet er 

nedlagt følger av den syvende registerforordningen artikkel 25. "Operator holding accounts" skal 

stenges ved nedleggelse forutsatt at visse vilkår er oppfylt, herunder at overskytende kvoter 

allerede er tilbakeført, jf. forordningens artikkel 48 punkt 4.  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/p4_gd1_general_guidance_en.pdf
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Omgjøring av tildeling (§ 4-10) 

Vi foreslår å innta en generell hjemmel for omgjøring av tildelingsvedtak i § 4-10.  

Det følger av flere bestemmelser i EUs klimakvoteregelverk at medlemsstatene er forpliktet til å 

rette opp i feil i tildelingsvedtakene. For fase III følger dette blant annet av forordning (EU) nr. 

389/2013 artikkel 53 punkt 4, jf. artikkel 52 punkt 2, samt forordningens fortale. For fase IV er 

tilsvarende regulert i den syvende registerforordningen artikkel 47 og 48, samt forutsatt i fortalen 

punkt 17.  

Selv om de generelle omgjøringsreglene i forvaltningsretten vil kunne gi adgang til å omgjøre denne 

typen vedtak, mener Miljødirektoratet det er behov for en tydelig omgjøringsbestemmelse i 

klimakvoteforskriften. I forslagets § 4-10 gis derfor Miljødirektoratet hjemmel til å omgjøre dersom 

det foreligger feil i tildelingsgrunnlaget eller i vedtaket om den endelige tildeling av vederlagsfrie 

kvoter. Omgjøringsadgangen foreslås å gjelde uavhengig av hvem som kan klandres for feilen og 

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

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

Annet ledd er en videreføring av en av omgjøringsgrunnene som følger av § 3-6 tredje ledd. Vi anser 

det som hensiktsmessig å videreføre denne bestemmelsen for fase IV. 

Tilbakeføring av kvoter (§ 4-11) 

I § 4-11 foreslår vi en ny hjemmel til å kreve tilbakeført feilaktig utdelte kvoter. Forslaget 

innebærer en plikt til å tilbakeføre kvoter i den grad en virksomhet – som følge av feil i vedtak etter 

§§ 4-5 eller 4-6 – har fått utdelt for mange kvoter. Medlemsstatene er forpliktet til å besørge 

tilbakeføring av kvoter, og dette følger av de samme bestemmelser i den syvende 

registerforordningen som nevnt i merknaden til § 4-10. I dag er tilbakeføring kun nevnt i 

klimakvoteforskriften § 10-1 tredje ledd. Denne bestemmelsen bygger imidlertid på en forutsetning 

om at det opprinnelige vedtaket om tildeling var riktig og at det er selve utdelingen av kvoter fra 

registeret som er feil. Forslaget til § 4-11 bygger på at vedtaket i seg selv var uriktig og at 

tildelingen må korrigeres for hele den gjeldende tildelingsperioden.  

Kapittel 6 
I § 6-4 andre ledd (vedrørende tonn-kilometerrapport) og § 6-6 første ledd (vedrørende 

overvåkingsplan) foreslår vi å ta inn referanser til krav som følger av §§ 2-1 og 2-2. Henvisningene 

tydeliggjør sammenhengen med kravene i de til enhver tid gjeldende forordninger om 

overvåking/rapportering og akkreditering/verifikasjon.  

Kapittel 7 
I kapittel 7 foreslår vi å stryke den delen av tittelen som heter "oppgjør av kvoteplikten". Kapitlet 

inneholder flere sider av registerets funksjoner og er ikke bare relatert til oppgjør av kvoteplikten. 

Med denne endringen søker vi å fjerne den begrensende ordlyden i tittelen.  

Vi foreslår å endre § 7-1 slik at det inntas referanser til de nye forordningene som endrer/er tillegg 

til den sjette registerforordningen. Det understrekes at reglene i den sjette registerforordningen 

knyttet til EU ETS ikke oppheves før 1. januar 2021. Videre vil reglene knyttet til Kyotoprotokollen 

være gyldige helt frem til 1. juli 2026.  

Forordningene som inkorporeres i norsk rett ved § 7-1 er følgende:  

• Forordning 2019/xxxx som supplerer EUs klimakvotedirektiv (den syvende 

registerforordningen)  

• Forordning (EU) 2019/xx om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om teknisk 

gjennomføring av andre forpliktelsesperiode av Kyotoprotokollen 

• Forordning (EU) 2019/401 (endrer den sjette registerforordningen og gjelder Brexit) 
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Det bemerkes at EU også har vedtatt to andre forordninger som endrer den syvende 

registerforordningen: forordning (EU) 2019/xxx (såkalt "innsatsfordelingsforordning") og forordning 

(EU) 2019/xxx (såkalt "LULUCF-forordningen"). Disse forordningene er imidlertid ansett ikke å ha 

konsekvenser for andre enn den norske stat.  

Vi foreslår en fullstendig revisjon av § 7-8 om gyldigheten av kvoter. Dette som følge av tilsvarende 

revisjon av artikkel 13 i EUs klimakvotedirektivet, der det er angitt at 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. Videre følger det av den syvende registerforordningen at kvoter opprettet 

etter 1. januar 2021 skal merkes med den fasen de ble opprettet i, og vi foreslår derfor at § 7-8 

endres slik at den er i samsvar med dette.  

§ 7-9, § 7-11 og § 7-14 foreslås presisert slik at det klart fremgår at bestemmelsene kun gjelder for 

fase III av kvotesystemet.  

Vi foreslår også at § 7-14 andre ledd endres ved at den delen som omhandler oppgjør av kvoteplikt 

for 2012 tas ut, ettersom dette er et utdatert krav.  

Videre foreslår vi en ny § 7-16 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. Bestemmelsen åpner blant annet for innføring av elektronisk ID for 

identifisering av kontorepresentanter. Vi foreslår også å implementere krav fra den sjette og 

syvende registerforordningen som omhandler registrering av virksomheter, samt bostedskrav for 

kontorepresentanter.  

I siste ledd foreslår vi å tydeliggjøre at Miljødirektoratet kan stenge en konto i det norske registeret 

for klimakvoter i de tilfeller som fremgår av registerforordningene. 

Endelig inneholder forslaget en ny § 7-17 for å tilpasse forskriften til krav i den sjette og syvende 

registerforordningen om at hvert medlemsland selv må vedta nasjonale helligdager i 

klimakvoteregisteret. Praksisen er at det norske registeret for klimakvoter holdes stengt på 

nasjonale helligdager og dette foreslås nå hjemlet i § 7-17.  

Kapittel 8 
I § 8-1 foreslår vi å inkorporere forordning (EU) 2017/1902 om endringer i auksjonsforordningen.  

Kapittel 9 
I § 9-7 foreslår vi å endre referansen til ny forordning om akkreditering og verifikasjon, jf. forslag til 

ny § 2-1. 

Kapittel 10 
Vi foreslår å presisere i hvilke situasjoner Miljødirektoratet kan holde tilbake kvoter. Enkelte 

situasjoner er allerede regulert i § 10-1. I bestemmelsens andre ledd foreslås for det første å fjerne 

ordlyden "i løpet av det foregående året". Vesentlig kapasitetsreduksjon og delvis nedleggelse kan, 

som følge av brudd på meldeplikten som følger av forskriftens § 3-7, bli avdekket en god stund etter 

de har funnet sted. Miljødirektoratet holder i slike tilfeller, fra det tidspunktet vi blir gjort 

oppmerksom på saken, kvotene inntil den er ferdig undersøkt. For å unngå at bestemmelsen skal 

kunne feiltolkes til at man kun kan holde kvoter dersom man har avdekket vesentlig 

kapasitetsreduksjon eller delvis nedleggelse i det foregående året, og ikke tidligere år, foreslår vi 

derfor å fjerne denne ordlyden i bestemmelsen.  

Videre foreslår vi å føye til en setning i andre ledd om at kvotene også kan holdes tilbake dersom 

man står i en omgjøringssituasjon grunnet feil i opprinnelig tildeling, jf. forslaget til den nye 

bestemmelsen i § 4-10.  
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Vi foreslår også å innta to nye ledd i bestemmelsen som gir Miljødirektoratet hjemmel til å holde 

tilbake kvoter: Nytt tredje ledd gjelder 15 % endring i aktivitetsnivået, jf. ny § 4-8, og nytt fjerde 

ledd gjelder midlertidig stans av drift frem til det er avklart hvorvidt tildelingen skal opphøre eller 

ikke, jf. ny § 4-9.  

Kapittel 11 
Vi foreslår et nytt kapittel 11 i klimakvoteforskriften som inkorporerer ICAO CORSIA i norsk rett. Det 

synes hensiktsmessig å skille ut ICAO CORSIA i et eget kapittel for å klargjøre at det oppstilles ulike 

krav til henholdsvis luftfartøysoperatører omfattet av ICAO CORSIA og kvotepliktige 

luftfartøysoperatører. Det foreslåtte kapittelet inneholder to bestemmelser: § 11-1 angir at 

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet og § 11-2 inkorporerer ICAO CORSIA-forordningen. 

 


