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Nytt om GSP 

GSP får fortsatt støtte i regjeringens forslag til Statsbudsjett 

GSP får 33,9 millioner kroner i 2023, som er om lag samme støtte som i 2022. Det fordeler seg 

på 7,5 millioner kroner til den statlige delen av det privat-offentlige samarbeidet i GSP og 26,4 

millioner kroner til flåtefornyelse. Les saken i TU her.  

Kystbudsjettet for 2023 er bedre enn forventet, sett i lys av situasjonen Norge og Europa står i. 

Statsbudsjettet er forventet godkjent av Stortinget 15. desember.  

 

GSP Miniseminar: Greenhouse gas regulation highlights – IMO & EU 

Miniseminar med Erik Nyhus, Direktør Environment i DNV. Erik presenterte hva vi kan forvente 

de nærmeste årene fra IMO og EU. Opptak av hele miniseminaret og presentasjonsfoiler ligger 

tilgjengelig for alle GSP partnere på GSPs sharepoint. 

  

Over 3000 stk mottar GSP nyheter! 

Antallet på mailinglisten til GSP Nyhetsbrev øker. Per nå er det 3113 stk som mottar månedlige 

nyheter. Kjenner du noen som vil følge med på hva som skjer innen grønn skipsfart? Tips dem 

om å melde seg på nyhetsbrevet nederst på denne siden. 

 

Veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren 

Offentlige byggherrer representerer en betydelig innkjøpsmakt i det grønne skiftet. Næringen 

trenger forutsigbarhet for å kunne investere grønt. Utkast til veikart er nå godkjent av ledelsen i 

Statens veivesen og sent på høring til offentlige etater og nøkkelspillere innen bransjen som vist 

på side 5 i veikartet. Veikartet finner du her. 

 

Andre nyhetsklipp 

• Alternative Fuels Online Conference 2022, 2. november 2022: DNVs Alternative Fuels 

Online Conference samler eksperter og aktører fra hele den maritime verdikjeden for å 

diskutere status og fremtid for fremtidens drivstoff. Det vil bli paneldebatter, intervjuer og 

presentasjoner om årets Maritime Forecast to 2050, lansering av ny AFI-plattform, 

finansiering og mye mer. Meld deg på her. 

https://www.tu.no/artikler/fortsetter-gront-skipsfartsprogram/522821?key=UO1JXHF5
https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/norske-havner/kystbudsjettet-2023-bedre-enn-forventet/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statsbudsjett/budsjettkalender/id439273/
https://dnv.sharepoint.com/sites/Gront_Kystfartsprogram/Miniseminarer/Forms/AllItems.aspx
https://grontskipsfartsprogram.no/nyhetsbrevarkiv/
https://grontskipsfartsprogram.no/wp-content/uploads/2021/05/Veikart-for-gronn-sjotransport-i-bygg-og-anleggsektoren.pdf
https://www.dnv.com/services/alternative-fuels-insight-128171
https://hopin.com/events/dnv-alternative-fuels-online-conference-2022/registration?utm_campaign=MA_22Q3_EVNT_AFOC+2022+-+SAVE+THE+DATE&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://grontskipsfartsprogram.no/


• LNG øker i popularitet som drivstoff. 

• Corvus åpner testanlegg - brenselceller, hydrogen og batterier kan sammen gjøre 

skipsfart utslippsfri.  

• Russisk mannskap i norske rederier skaper reaksjoner. 

• Trøndelag fylkeskommune dropper elferjer og lyser ut åtte ferjeanbud uten miljøkrav - 

uten økonomisk støtte blir det rett og slett for dyrt. 

• Nordled bygger hurtigbåter med batteribytte for AtB i Trondheim.  

• Vestland fylke vurderer å droppe absolutt nullutslippskrav for nye hurtigbåter. 

• Stockholm får fire elferger som er klargjort for autonomi.  

• Realiseringen av det marine forskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim får 1,1 

milliarder kroner. 

• Prisen på nybygde store fiskefartøy har økt fra 350 til 600 millioner kroner siden 2017. 

• Cruiseselskapet Northern Xplorer AS planlegger å bygge 14 mindre hydrogen- og 

batteridrivne cruiseskip. De første skal stå klart i 2025 eller 2026.  

• Vanguard-prosjektet kan gjøre det mulig å bygge skip til Forsvaret på norske verft.  

• Grunnrenteskatten hindrer investering og utvikling for både redere, verft og oppdrettere. 

Andre mener derimot at den satte grunnrenteskatten er sunn fornuft. 

• Byggenæringen frykter at det stramme statsbudsjettet gjør at bærekraft og klima blir 

nedprioritert.  

• Den forrige regjeringen la frem en konkret plan for å nå klimamålet for 2030, der målene 

for kutt ble koblet til konkrete virkemidler. Blir klimaplanen fulgt opp i det nye 

Statsbudsjettet?  

• Energikrisen ulmer videre mens EU jakter gassløsning - på kort og lang sikt. 

• DNVs Energy Transition Outlook mener FNs klimamål om 1,5 graders oppvarming 

sannsynligvis ikke vil nås.  
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https://www.tu.no/artikler/naermer-seg-1000-skip-med-lng-motor/522898?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-11&key=h3Xh53o1
https://www.tu.no/artikler/apner-testanlegget-som-kan-gjore-skipsfart-utslippsfritt/522763?key=krkYI30q
https://www.tu.no/artikler/orlogskaptein-mener-det-bevisst-settes-inn-russisk-mannskap-i-norske-rederier/522707?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-05&key=G5vjKODE
https://www.nrk.no/trondelag/dropper-elferje-pa-flere-strekninger-i-trondelag-fordi-de-ikke-far-stotte-1.16124496
https://www.skipsrevyen.no/ferje-miljo-sofie-marhaug/lyser-ut-atte-ferjeanbud-uten-miljokrav/1441781
https://www.tu.no/artikler/bygger-hurtigbater-med-batteribytte-til-trondheim/523138?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-22&key=VAZApPLs
https://www.tu.no/artikler/vurderer-a-droppe-absolutt-nullutslippskrav-for-nye-hurtigbater/523083?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-20&key=s6hB7MeK
https://www.tu.no/artikler/stockholm-far-elferger-klargjort-for-autonomi/522993?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-15&key=YTA9czsc
https://www.tu.no/artikler/maritimt-forskningssenter-far-1-1-milliarder-kroner/522796?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-07&key=19D525r2
https://www.tu.no/artikler/rederi-prisen-pa-nybygg-har-okt-fra-350-til-600-millioner-kroner-siden-2017/522974?key=xx2yqkVC
https://www.nrk.no/vestland/hybridcruise-pa-hydrogen-kan-vere-loysinga-for-nullutsleppskrav-i-verdsarvfjorden-1.16137818
https://www.tu.no/artikler/vanguard-prosjektet-kan-redde-norske-verft/522825?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-08&key=G3v6IHQD
https://www.fiskeribladet.no/politikk/fiskebatreder-rolf-bjornar-tollefsen-avlyser-planer-om-to-nye-bronnbater/2-1-1326643
https://www.metalsupply.no/article/view/871134/grunnrenteskatt_vil_ha_stor_betydning_for_verftene
https://www.metalsupply.no/article/view/871466/oppdrettsgiganter_varsler_tiltak_etter_grunnrenteskattforslaget
https://www.itromso.no/meninger/i/dwnqbq/det-er-ikke-et-ran-det-er-sunn-fornuft
https://www.tu.no/artikler/frykter-at-stat-og-kommune-reduserer-klimaambisjonene/522979?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-15
https://www.tu.no/artikler/stryker-regjeringen-pa-klimaeksamen/522726?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-06
https://energiogklima.no/nyhet/eus-groenne-giv/eu-jakter-gasslosning-pa-kort-og-lang-sikt/
https://www.dnv.com/publications/energy-transition-outlook-2022-232649
https://www.tu.no/artikler/dnv-rapport-verden-styrer-mot-2-2-grader-oppvarming/522935?key=BLCj6w9s
https://grontskipsfartsprogram.no/
https://twitter.com/grontskipsfart
https://www.linkedin.com/company/gront-skipsfartsprogram/
https://grontskipsfartsprogram.no/
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