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Vedlegg 1 

TILSLUTNINGSERKLÆRING 

 

TIL TILLEGGSAVTALE FOR PERIODEN 2026-2027  

 

TIL NOx-AVTALEN 2018-2025  

 

 

 

Tilslutning til tilleggsavtale  

 

Byggevareindustriens Forening, Fiskebåt, Sjømat Norge, Kystrederiene, Hurtigbåtforbundet, 

Samfunnsbedriftene, 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 5. mai 2022 avtale om tillegg for perioden 

2026-2027 til Miljøavtale om reduksjon av NOx-utslipp for perioden 2018-2025 (NOx-avtalen 

2018-2025), heretter omtalt som Tilleggsavtalen 2026-2027. 

 

Partene til NOx-avtalen 2018-2025 er enige om å forlenge avtalen med to år. Forlengelsen 

innebærer at det fastsettes utslippstak for årene 2026 og 2027, og at avtalen gir grunnlag for 

fritak for NOX-avgift til 31. desember 2027. Forlengelsen medfører også at enkelte av 

tidsfristene som er angitt i miljøavtalen og tilslutningserklæringen justeres. Ellers gjelder 

bestemmelsene i NOx-avtalen 2018-2025 med tilhørende tilslutningserklæring 2018-2025.  

 

Ved å slutte seg til Tilleggsavtalen 2026-2027 påtar virksomheten seg å følge forpliktelsene 

angitt i tilslutningserklæring til NOx-avtale 2018-2025 tilsvarende for 2026-2027, med 

følgende tilpasninger: 

 

A  Utslippstak 

 

I tilleggsavtalen for 2026-2027 datert 5. mai 2022 mellom staten og næringsorganisasjonene 

er det avtalt følgende utslippstak for 2026-2027:  

 

2026 og 2027: til sammen 161.000 tonn (gjennomsnitt 80.500 tonn årlig) 

 

Øvrige utslippstak er uendret. 

 

B Avgiftsplikt ved underoppfyllelse av Næringsorganisasjonenes forpliktelse 

 

Dersom de samlede utslippene omfattet av avtalen er mer enn 3 prosent over utslippstaket 

etter punkt A, oppstår avgiftsplikt for den aktuelle perioden. Dette gjelder også for perioden 

2024-2025. For perioden 2026-2027 (siste avtaleperiode) oppstår avgiftsplikt dersom de 

samlede utslippene omfattet av avtalen er høyere enn utslippstaket i punkt A. 

 

 

C Opphør av avgiftsfritak 

 

Avgiftsfritaket opphører 31.12.2027. 
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D Forrang 

 

Ved motstrid har dokumentene forrang i nevnte rekkefølge; 

Tilleggsavtalen 2026-2027, Tilslutning til tilleggsavtale 2026-27, NOx-avtale 2018-2025, 

Tilslutningserklæring til NOx-avtale 2018-2025. 

 

 

E Utfylling av skjema og underskrift 

 

Ved å sende inn signert Tilslutningserklæring anmoder virksomheten om å bli tilsluttet 

Tilleggsavtalen 2026-2027 og motta tilslutningsbevis. Firmaattest og fullmakt må fremlegges 

for å dokumentere at den som signerer har signaturrett for selskapet.  

 

Næringslivets NOx-fond har utarbeidet digital tilslutningsløsning på www.noxfondet.no som 

fortrinnsvis skal brukes.  

 

 

 

Virksomhetens navn: ________________________________________________________ 

 

Org. nummer:  ________________________________________________________ 

 

Postadresse:  ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Kontaktperson: ________________________________________________________ 

 

E-post:  

 ________________________________________________________ 

 

Telefon: 

 ________________________________________________________ 

 

 

Sted: ______________________      Dato: ______________________   

 

 

______________________                        __________________________ 

Underskrift       Navn med blokkbokstaver 

http://www.noxfondet.no/

