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Oppdrag om innretning av nullutslipp for store turistskip og ferger i 
Verdensarvfjordene fra 2026  

Klima- og miljødepartementet viser til arbeidet med å følge opp stortingets 
anmodningsvedtak om krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så 
snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026. Sjøfartsdirektoratet leverte sin 
rapport om tekniske muligheter for gjennomføring av anmodningsvedtaket i 2020. Vinteren 
2021 behandlet Stortinget et representantforslag om utsettelse av nullutslippskravet, som 
ikke ble tatt til følge. Stortinget fattet samtidig følgende to tilleggsvedtak:  
 

Stortinget ber regjeringen bidra til gjennomføring av tiltak initiert av lokale og 
regionale myndigheter, som reduserer utslipp i verdensarvfjordene (vedtak 690).  
 
Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak som sikrer verdensarvfjordene som 
anløpshavn for cruisebåter også etter 2026, blant annet ved at staten sikrer etablering 
av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022 (vedtak 691). 

 
I lys av dette ber Klima- og miljødepartementet Sjøfartsdirektoratet om en 
statusgjennomgang og forslag til hvordan krav om nullutslipp for turistskip og ferger i 
verdensarvfjordene fra 2026 kan gjennomføres og innrettes.  
 
Sjøfartsdirektoratet skal bygge arbeidet på tidligere utredninger, og vurdere behov for 
oppdatering av kunnskapsgrunnlaget ut fra status i teknologiutvikling og andre relevante 
forhold, slik som lokale og næringsmessige forhold. Vi ber om at Sjøfartsdirektoratet vurderer 
de administrative og økonomiske konsekvensene innføring av kravene ventes å medføre, 
samt øvrige samfunnsmessige virkninger av kravene. Herunder ber vi Sjøfartsdirektoratet se 
på tiltak som er relevante for å sikre verdensarvfjordene som anløpshavn for cruisebåter 
også etter 2026.  
 
Som del av oppdraget bes direktoratet om å utarbeide en mulig forskriftstekst under 
skipssikkerhetsloven kapittel 5.  
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Side 2 
 

Oppdraget skal gjennomføres i dialog med berørte aktører, herunder kommuner og 
havnemyndigheter, gjennom etablering av en referansegruppe. Sjøfartsdirektoratet bes også 
om å involvere andre berørte etater i arbeidet.  
 
Vi ber om svar på oppdraget innen 31.12.2022  

 

Med hilsen 

 

 

Anja Elisenberg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anja Morris 

rådgiver 
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