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Om ZERO
Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra 
til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt utgangspunkt 
er at det finnes utslippsfrie alternativer til de fleste utslippskilder. ZERO 
har som mål å være en pådriver for de utslippsfrie løsningene og  jobbe 
for at de realiseres framfor de forurensende.
 
Spørsmål om denne rapporten kan rettes til:
ZERO – Zero Emission Resoruce Organisation
Maridalsveien 10
0178 Oslo
www.zero.no
zero@zero.no
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Forord
Som følge av klimaendringene må vi slutte å forurense i alle sektorer, også i norsk fastlandsindustri. Vi 
mener det er mulig å redusere utslippene i industrien betydelig fram mot 2020, samtidig som den norske 
industrien videreutvikles og styrkes. Dette fordrer at gode virkemidler, som svarer til de identifiserte tilt-
akene og barrierene, blir vedtatt og gjennomført. 
Denne rapporten ser på norsk fastlandsindustri og hvilke virkemidler som bør gjennomføres for å re-
dusere klimagassutslippene fra industrien. Rapporten viser hvilke utfordringer og muligheter industrien 
står overfor, hvilke klimatiltak som kan gjennomføres og diskuterer hvilke virkemidler som best kan ut-
løse tiltakene og utslippsreduksjonene. 
Prosjektleder for rapporten har vært Kari Elisabeth Kaski, politisk rådgiver for olje, gass og industri i ZERO. 
Rapporten er forfattet av Kari Elisabeth Kaski, Frikk Hugo Bø Nesje, M-Phil-student i samfunnsøkonomi 
og rådgiver i ZERO, Tale Halsør, samfunnsøkonom og rådgiver i ZERO og Marius Gjerset, avdelingsleder 
for store punktutslipp og teknologiansvarlig i ZERO. 
En referansegruppe har gitt nyttige innspill til rapportarbeidet underveis. Disse står ikke ansvarlige for 
rapporten innhold. Referansegruppen har bestått av: 
- Marit Sandbakk, Enova
- Lars Petter Bingh, Klima- og forurensingsdirektoratet
- Svein Staal Eggen, Gassnova
- Thoralf Thorsen, Norsk Industri
- Jørgen Kaurin, Fellesforbundet 
- Bjørn Kjetil Mauritzen, Hydro
- Geir Henriksen, Eramet
- Are- Magne Kregnes, Siemens 
- Toini Løvseth, Finnfjord  
- Maja Weemes Grøtting, Tekna
- Katrine Vinnes, Tekna
- Erik Strøm, Tekna

En stor takk til referansegruppa for de gode innspillene som har kommet underveis. Det har bidratt til å 
gjøre denne rapporten bedre. 

Rapporten er utarbeidet fra juni til november 2011. Den er en felles publikasjon fra ZERO og Tekna, og 
Tekna har finansiert rapporten. ZERO har ansvaret for innholdet i rapporten. 

Innspill eller kommentarer til rapporten er velkommen og kan sendes til kari@zero.no
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Sammendrag
ZEROs visjon for industrien er en foroverlent og ambisiøs næring som tester ut nye teknologier  og  tør 
satse på nye produksjonsmetoder og nye markeder. I denne rapporten søker vi å utrede og anbefale 
hvilke virkemidler som bør iverksettes for å utløse ambisiøse klimatiltak i den norske fastlandsindustrien. 

Den norske fastlandsindustrien er i en svært heldig posisjon ettersom at den har god tilgang til rikelig 
med fornybar energi. Industrien utnytter energien godt når den produserer energikrevende produkter 
i nærheten av de rike fornybare energiressursene.  Verden trenger mer ren industriproduksjon og det er 
derfor viktig at det innføres virkemidler overfor fastlandsindustrien som reduserer klimagassutslippene, 
men som ikke gjør det vanskelig for industrien å overleve i Norge. 

En levedyktig, kraftintensiv industri drevet av fornybar energi i Norge er positivt for klimaet. 

For å unngå en global temperaturøkning på over to grader må rike land som Norge redusere sine utslipp 
med nærmere 90 prosent innen 2050. For at Norge skal oppfylle egne og internasjonale forpliktelser må 
det gjennomføres betydelige utslippskutt i alle sektorer.  Fastlandsindustrien står for nesten en fjerdedel 
av de norske klimagassutslippene og selv om sektoren har redusert i sine utslipp over flere år, er potensi-
alet for utslippskutt fremdeles stort.  Tiltakene som er vist i denne rapporten kan gi utslippsreduksjoner i 
størrelsesordenen 5 -6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 

I denne rapporten presenterer vi de klimatiltakene som er tilgjengelige for industrien i dag. Av disse er 
det karbonfangst og –lagring som kan utløse de største reduksjonene. Videre mener vi en overgang til 
mest mulig fornybar kilder i stasjonær energi, sammen med effektivisering og gjenvinning av energi er 
viktig. Trekull er det eneste kjente tiltaket som kan redusere de store utslippene som stammer fra pros-
essene i metallindustrien. Dette er et tiltak med flere utfordringer, men som vi mener likevel må satses 
videre på.

Spekteret av virkemidler er stort. I denne rapporten har vi vurdert de ulike økonomiske og regulato-
riske virkemidlene. I den sammenheng har vi særlig hatt fokus på styringseffektivitet, kostnadseffektiv-
itet, evnen til å utløse nullutslipp, forutsigbarhet og industriens konkurransekraft. I EU forhandles det 
nå om etablering av kompensasjonsordning for industriens økonomiske byrde knyttet til kvotekjøp vil 
snart innføres på EU-nivå, og dette vil hjelpe på industriens konkurransekraft i forhold til konkurrenter i 
land uten utslippsrestriksjoner. Samtidig kan nasjonale myndigheter forbedre den klimavennlige indus-
triens konkurransekraft gjennom målbevisste innkjøpsordninger som stiller krav til klimagassutslipp ved 
produksjonen. 

De virkemidlene vi mener må gjennomføres for å utløse tiltak og som møter de identifiserte barrierene 
er: 

Klimafond
Høye investeringskostnader hindrer gjennomføring av gode klimatiltak i industrien, og samtidig er den 
eksportrettede industrien følsom for nye avgifter. Et fond, kombinert med en forpliktende avtale med 
industrien og finansiert gjennom en økt CO2-avgift for petroleumsindustrien, vil kunne utløse klimatiltak 
som CO2-håndtering og bidra til store utslippsreduksjoner. Et klimafond vil spre kostnadene ved klima-
tiltak på mange aktører som tåler et høyere avgiftsnivå, og det vil realisere de beste og mest nødvendige 
klimatiltakene i industrien. 
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Forurensingsloven
Lovverket er det mest styringseffektive virkemiddelet vi har og Forurensingsloven kan benyttes mer of-
fensivt enn det gjøres i dag. Fra 2013 vil mesteparten av industrien være del av kvotepliktig sektor, som 
tilsier at Forurensingsloven ikke kan benyttes for å sette utslippsrestriksjoner. Derimot kan man gjennom 
Forurensingsloven og utslippstillatelser sette teknologikrav og en kan pålegge gjennomføring av tiltak. 
Dette vil kunne være lite kostnadseffektivt, men det vil være svært styringseffektivt og det er grunn til å 
forvente at det vil bidra til å drive teknologien framover. Dersom alternativer finnes, men ikke blir brukt, 
vil streng bruk av Forurensingsloven være det virkemiddelet som trengs for å få til et skifte. Et eksempel 
vil være å forby fossil olje og gass i stasjonær forbrenning i industrien. 

Arealplanlegging
Mange av klimatiltakene innenfor industrien gjennomføres ikke fordi skalaen på prosjektet er veldig 
stort, som karbonfangst og –lagring, eller fordi det krever en viss nærhet til kunder. For eksempel er mye 
av spillvarmepotensialet avhengig av varmekunder for å kunne tas ut. Et bevisst forhold til lokalisering 
på nasjonalt og lokalt nivå, ved planlegging av nye, industrielle utslippskilder vil kunne utløse klimatiltak. 
Et samla syn på utbygging av fornybar energi og fastlandsindustrien vil kunne sikre ny industri tilgang på 
ren, fornybar kraft. 

Teknologiutvikling
Teknologiutvikling er avgjørende for å bygge en grønnere industri på sikt ved at mer effektive og kli-
mavennlige produkter og produksjonsmetoder kommersialiseres. Dette er en kostbar prosess med flere 
fallgruver underveis. Det er derfor viktig at samfunnet bidrar til å dekke denne kostnaden ved at statlige 
midler kanaliseres inn i forsking, utvikling, demonstrasjons- og pilotprosjekt. Effekten av å utvikle ny 
teknologi er vanskelig å få øye på på kort sikt. Derfor er det viktig å ikke måle suksessen av teknolo-
gisatsningen ved å se utelukkende på perioden fram mot 2020. Det er på lengre sikt at vi kan høste fruk-
tene av en massiv og bred satsning på klimateknologi i dag. I dag har vi ordninger som Enova, Gassnova 
og miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge. Disse må samordnes, beholdes og økes.

Dette er våre anbefalinger for virkemidler som bør innføres nå for å oppnå nødvendige utslippsreduks-
joner i fastlandsindustrien nasjonalt innen 2020.  På lengre sikt er også potensialet for kutt langt større, 
men det krever andre virkemidler som må jobbes videre. Derfor er det viktig at norske politikere legger 
trykk internasjonalt for å lykkes med videre utslippsreduksjoner både i norsk og utenlandsk industri. Våre 
anbefalinger for virkemidler som bør prioriteres på den internasjonale arena er:

CCS-sertifikatsystem
Det tiltaket som gir store kutt i industrien er CCS, og på sikt vil hovedutfordringen her være de høye in-
vesteringskostnadene. En mulig løsning for å skaffe til veie finansiering er å etablere et sertifikatsystem 
for CCS. Systemet kan kreve at produsenter av fossil energi leverer CCS-sertifikat for en gitt mengde av 
sin produksjon. Disse sertifikatene kan de enten generere selv, eller kjøpe fra andre aktører. Dersom det 
viser seg mer kostnadseffektivt å etablere CCS i industrien, vil dette være en mulig finansieringskilde for 
industriell CCS. En viktig fordel med et sertifikatsystem er at man på denne måten kan fordele kostnads-
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byrden på mange aktører. Gitt at sertifikatplikten ilegges petroleumsindustrien som ikke er konkurran-
seutsatt, vil det være mulig å etablere et sertifikatsystem nasjonalt. Inkluderer man alle land i systemet, 
vil sertifikatbyrden også fordeles på fastlandsindustrien.

CO2-toll
Karbonlekkasje er en viktig utfordring en alltid vil vurdere ved innføring av virkemidler i konkurranseut-
satt industri. Dersom det blir etablert en internasjonal standard for måling av produkters karbonavtrykk, 
vil det gjøre det mulig å innføre en CO2-toll på importerte varer, som er like høy som nasjonale CO2-
avgifter. Dermed vil varene i det samme markedet bli møtt med like sterke reguleringer.  Dette vil øke 
insentivene for å redusere utslipp fra produksjonen.

Strammere kvotemarked 
For å redusere utslipp i kvotepliktig sektor vil det viktigste virkemiddelet være kvoteprisen. Ved å re-
dusere antallet tilgjengelige kvoter vil prisene øke. Fordelen med dette virkemidlet er at det er felleseu-
ropeisk. Det vil av den grunn ikke påvirke konkurransekraften i like stor grad som nasjonale, økonomiske 
virkemidler. Norge har mulighet til å fjerne kvoter fra det europeiske markedet, eventuelt forhandle frem 
en raskere nedtrapping av kvoter enn det som er tenkt i dag.
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Innledning 
Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Alle land i verden må redusere sine klimagas-
sutslipp dramatisk over de neste femti årene dersom vi skal forhindre at konsekvensene av klimaendrin-
gene blir for store og for alvorlige. Rike land som Norge må redusere sine utslipp med nærmere 90 
prosent innen 2050 (IPCC 2007).

Industrien er sentral for å løse klimaproblemet. Både er det en viktig utslippssektor som fortsatt har 
et potensial for å redusere egne utslipp, men det er også industrien som produserer varene og leverer 
teknologien vi trenger i et nullutslippssamfunn. ZEROs visjon for industrien er en foroverlent og ambisiøs 
næring som tester ut nye teknologier og tør satse på nye produksjonsmetoder og nye markeder. For at 
vår visjon skal bli virkelighet trenger vi politikere som sikrer gode og forutsigbare rammevilkår som gir 
norsk industri rom til å være modige. Med denne rapporten vil ZERO synliggjøre potensielle tiltak for 
klimagassreduksjoner i den norske fastlandsindustrien og utrede hvilke virkemidler som kan utløse dette 
potensialet. Norges klimagassutslipp var i 2010 53,7 millioner tonn CO2- ekvivalenter og av dette sto 
industrien for 11,9 millioner tonn (SSB 2011). Industrien har redusert sine utslipp med 30 prosent siden 
1990, men er fortsatt den største utslippsektoren på land.  

I 2012 skal regjeringen legge fram en Stortingsmelding om klima som skal meisle ut norsk klimapoli-
tikk framover og vise hvordan vi skal nå klimaforlikets målsetning om å redusere de norske utslippene 
med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, til 42- 44 millioner tonn CO2. Det er forventet at 
Klimameldingen vil komme med både tiltak og virkemidler overfor de ulike sektorene. Klimakur 2020 ble 
lansert våren 2010 og presenterte det norske mulighetsrommet for å redusere sine klimagassutslipp. Det 
ble lagt ned et omfattende kartleggingsarbeid som engasjerte de fleste av fagmiljøene knyttet til klima-
tiltak i Norge. Vi ønsker at denne rapporten skal leses i sammenheng med Klimakur, og som en videre-
føring av det gode arbeidet som allerede er gjort. Vi tar skrittet videre fra presentasjon av muligheter, til 
prioriterte anbefalinger, og disse bør tas med i arbeidet med den kommende Klimameldingen.

Et globalt problem krever globale løsninger, og Norges tilnærming til klimaendringene er også gjennom 
internasjonale fora og reguleringer. For eksportnæringer som industrien er internasjonale virkemidler 
særlig viktige fordi det sikrer at de møter de samme reguleringene som sine konkurrenter fra andre land. 
Vi ser likevel at å lykkes med globale løsninger er utfordrende og en enighet om veien videre etter den 
første Kyoto-perioden er langt unna. I løpet av kort tid vil hoveddelen av norsk industri være en del av 
EUs kvotemarked. Dette er et sentralt virkemiddel industrien forholder seg til, men vi ser at det ikke ut-
løser de nødvendige utslippskuttene. I påvente av internasjonale føringer som er gode og ambisiøse 
nok, er det derfor desto viktigere at man på nasjonalt plan tar ansvar for å kutte i klimagassutslipp.

Vi trenger industrien i Norge. Det er arbeidsplasser og en viktig del av det vi bygger samfunnet rundt. 
Norge har en sjelden god tilgang på fornybar energi og produksjonen vil øke i årene som kommer. En 
livskraftig, norsk industri er helt sentralt for at denne energien utnyttes best mulig i klimasammenheng. 
Det er derfor viktig at rammevilkårene for industrien fører til en klimavennlig industri med lave utslipp, 
men at de ikke samtidig utfordrer industriens levedyktighet i Norge.

Rapportens oppbygging
Rapporten starter med en situasjonsbeskrivelse om fastlandsindustrien og de ulike bransjene som faller 
under denne kategorien og som vi har valgt å se på. I kapittelet om tiltak omtaler vi først de mest sen-
trale og aktuelle tiltakene for fastlandsindustrien, før vi viser tiltak for hver bransje. Denne rapporten er 
først og fremst ment å være en virkemiddel-rapport, så vi har ikke gjort egne utredninger rundt hvilke 
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klimatiltak som kan gjennomføres i industrien. Vi har i stor grad basert oss på Klimakur 2020 sin utred-
ning for klimatiltak i industrien, og høringsinnspill til denne. Der andre kilder er benyttet er dette oppgitt. 

I kapittelet om virkemidler har vi tatt for oss ulike kilder når vi har beskrevet virkemidler som er i bruk i 
dag, og nye virkemidler som ikke er tatt i bruk. Vi har etterstrebet en nøytral og beskrivende tekst om de 
ulike virkemidlene først, og deretter fulgt opp med vår vurdering av det aktuelle virkemiddelet. Vi har 
satt opp fem ulike kriterier for vurdering av virkemidlene. Dette er styringseffektivitet, kostnadseffektiv-
itet, langsiktighet, hvorvidt det vil utløse nullutslippstiltak og om det vil medføre karbonlekkasje gjen-
nom svekket konkurranseevne for industrien. 

Med styringseffektivitet mener vi hvorvidt virkemiddelet er egnet for å nå konkrete målsetninger og 
hvor sikkert det er at ønsket effekt av virkemiddelet blir gjeldene. Kostnadseffektivitet innebærer at 
virkemidlene utløser tiltak som gir størst mulig utslippsreduksjon for de ressursene som settes inn. 

I kapittelet med drøfting og anbefalinger drøfter vi et utvalg virkemidler som vi mener samsvarer best 
med de kriteriene vi har satt opp og vurderer de opp mot de tiltakene som kan gjennomføres. Vi ser også 
på flere konkrete caser som gir gode eksempler på industribedrifter og -bransjer som har iverksatt og 
gjennomført klimatiltak. Vi avslutter med en anbefaling om hvilke virkemidler som bør implementeres 
nå og hvilke virkemidler som bør tas i bruk på lengre sikt.
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Norsk industri i et klimaperspektiv
Den store andelen av fornybar kraft og ren teknologi gjør at industrien i Norge har blant verdens laveste 
utslipp av klimagasser.  Samtidig bidrar teknologiutvikling i industrien i Norge til eksport av teknologi 
som gir renere industri også andre steder i verden. 

Norsk industri er og vil i stadig større grad være en viktig bidragsyter til å bygge et globalt klimavennlig 
samfunn. Uten aluminium, silisium og mineralgjødsel vil vi ikke ha de materialene vi trenger for å pro-
dusere vindmøller, solcellepaneler eller biobrensel. Gjennom norsk eksport av varer fra energiintensiv 
produksjon produsert med fornybar vannkraft, eksporterer Norge fornybar energi i fast form, med lavt 
overføringstap. 

Det vil likevel ikke si at potensialene for gjennomføring av utslippskutt i norsk industri fullt ut er utnyttet. 
Norges klimagassutslipp var i 2010 53,7 millioner tonn CO2 og av dette sto industrien for 11,9 millioner 
tonn (SSB).

Prosessindustrien kjennetegnes ved at den er energiintensiv, kapitalintensiv og har høy eksportandel. 
Ifølge NHO står prosessindustrien for 30 prosent av industriens verdiskapning og ved utgangen av 2009 
var sysselsettingen om lag 53 000 årsverk. 

Klimagassutslipp og energiforbruk i industrien

Samlet hadde norsk landbasert industri i 2010 et 
energiforbruk på om lag 80 TWh, hvilket utgjør 
omtrent en tredjedel av landets samlede energi-
bruk. Over 80 prosent av energiforbruket i in-
dustrien er knyttet til kraftintensiv industri, noe 
som gjør norsk industri svært energiintensiv i 
forhold til industrien i andre land. Siden norsk ele-
ktrisitetsforsyning på fastlandet hovedsakelig er 
basert på fornybar kraft, er likevel ikke industrien 
like utslippsintensiv med hensyn på klimagasser 
som industri i andre land.

Utslippene fra industri og bergverk var i 2010 på 
11, 9 millioner tonn CO2 og utslippene har hatt en 
nedadgående trend de siste tjue årene. Til sam-
men har utslippene fra industrien blitt redusert 
med 7 millioner tonn siden 1990 og hoveddelen 
av dette er reduksjoner i prosessutslipp (SSB).

Endringene i klimagassutslippene fra 1990 og fram til i dag skyldes i hovedsak nedleggelser, endringer 
og effektivisering av prosesser og energibruk, samt teknologiutvikling. 

Elektrisk kraft er den dominerende energivaren for industri og bergverksdrift, med 55 prosent av total 
energibruk. Resterende energibruk kommer blant annet fra fyrings- og tungolje og steinkull og briketter 
(SSB 2011). 

Figur 1 viser utslipp av klimagasser fordelt etter kilde fra 
1990 til 2010. Fastlandsindustrien er den sektoren som har 
redusert sine utslipp mest, men det er fortsatt høye utslipp 
fra denne sektoren.  (Kilde: SSB)
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Framskrevne klimagassutslipp og energiforbruk i industrien
Framskrevne utslipp for in-
dustrien, fordelt på utslipp fra 
stasjonær forbrenning og fra 
prosesser, går frem av figur 
2. Figuren viser framskrivnin-
gene for utslippene fra indus-
trien fram mot 2020 og 2030. 
Framskrivningene legger opp 
til en økning av utslippene fra 
fastlandsindustrien, dersom 
ingen tiltak iverksettes. 

Bransjer i industrien

Som figur 3 viser kommer de 
største prosessutslippene fra 
metallproduksjon og kjemisk 
industri. De største utslippene 
fra stasjonær forbrenning 
kommer fra kjemisk industri 
(inkludert petrokjemi).

Det er store variasjoner i re-
duserte klimagassutslipp 
mellom de enkelte industri-
bransjer, som figur 4 viser. En 
grunn er teknologiutvikling 
og muligheter til å investere i 
nye prosesser. En annen årsak 
er at noe av klimagassutslip-
pene er knyttet til råvarebruk, 
og ikke lar seg redusere like 
enkelt. 

Framskrivninger av klimagas-
sutslipp i 2020, fordelt på ulike 
bransjer (Klimakur industri): 

Stasjonær forbrenning i 2020, 
mill tonn CO2- ekv

Prosessutslipp i 2020, 
mill tonn CO2- ekv

Treforedling 0,49 0,01

Oljeraffinering 0,94 0,94

Petrokjemi og annen kjemisk industri 1,24 0,03

Mineralproduktindustri 0,73 0,84

Metallproduksjon 0,33 5,16

Annen industri 0,92 0,50

Totalt 5,0 9,0

Figur 2: Framskrivning av utslipp fra industri mot 2020 og 2030. 
(Kilde: Klimakur)

Figur 3: Utslipp av klimagasser fra landbasert industri i 2007, fordelt 
på prosessutslipp og forbrenningsutslipp fra ulike bransjer.. 
(Kilde: Klimakur, Sektorrapport industri)
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Industrien er en sammensatt gruppe bransjer med ulike utfordringer og roller når det kommer til klima. 
Vi har derfor hatt behov for å gjøre noen prioriteringer i denne rapporten. Vi har valgt å sette søkelyset på 
metallindustrien, kjemisk industri, mineralsk industri og treforedlingsindustrien. Dette er bransjene med 
de største utslippene og størst potensial. Disse produserer metaller, plast, mineraler, kjemiske produkter 
og råvarer, papir og papirmasse, brensler og energi. Vi velger å se bort i fra industri direkte knyttet til pe-
troleumsindustrien, som oljeraffinerier. 

Metallindustrien
Metallindustrien omfatter bedrifter som produserer basismetaller som aluminium, silisium, stål, sink og 
nikkel. I Norge er aluminiumsindustrien den største enkeltbransjen og står også for fem prosent av det 
totale verdensmarkedet. Denne industrien er den mest kraftintensive industrien vi har . Elektrisk kraft er 
en sentral innsatsfaktor i metallproduksjonen. 

Metallindustrien er en av Norges største eksportnæringer. Metallmarkedene er konjunkturfølsomme, og 
bedriftenes lønnsomhet påvirkes i betydelig grad av den internasjonale prisutviklingen. 

Metallindustrien har de største prosessutslippene sammenlignet med andre bransjer innen industrien. 
På den andre side er utslippene som forekommer ved stasjonær forbrenning de laveste relativt til andre 
bransjer. 

Selv om metallindustrien i perioden 1990-2006 har halvert sine klimagassutslipp, er det også den bran-
sjen som sitter med det største potensialet for å videre redusere utslippene. Om lag halvparten av de 
totale tiltakene for å redusere utslipp i industrien som er kartlagt i Klimakur 2020 tilfaller denne bransjen.

I denne rapporten ser vi, som også Klimakur 2020, bort fra næringer som nikkel, jern, stål og sink når 
vi behandler metallindustrien. Disse er relativt små i omfang og utslipp i Norge. Eksempler på bedrift-
er innenfor metallindustrien er aluminiumsverkene til Hydro i Sunndal og på Karmøy som produserer 
primæraluminium. Et annet eksempel på metallindustri i Norge er produksjonen av manganlegeringer 
ved anleggene til Elkem i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal. 

Kjemisk industri
Den kjemiske industrien består av bedrifter som i hovedsak produserer varer som gjødsel og plastråstof-
fer, men inkluderer også legemidler og maling. Gjødsel- og plastråstoffproduksjonen står for den største 
andelen av klimagassutslippene. Innenfor kjemisk industri finner en blant annet gjødselproduksjonen til 
Yara i Glomfjord og på Herøya eller polyetylenfabrukken til Ineos på Bamle.

I produksjonen er elektrisk kraft, olje og gass sentrale innsatsfaktorer. De største kildene til utslipp av 
klimagasser er fra petrokjemisk industri og gjødselproduksjon som står for 93 prosent av utslippene 
(Klimakur). De siste 20 årene har kjemisk industri, inklusive oljeraffinering, redusert sine klimagassutslipp 
med 15 prosent.

Etter metallindustrien er kjemisk industri den største fremskrevne utslippskilden innen prosessutslipp. I 
tillegg er kjemisk industri den overlegent største utslippskilden innen stasjonær forbrenning. Samlede 
utslipp er av Klimakur 2020 fremskrevet som økende, gitt dagens virkemidler for å få redusert utslipp 
av klimagasser. Få tiltak for å redusere utslipp er per i dag utredet selv om næringen er forventet å ha ni 
prosent av reduksjonspotensialet innen industrien. 
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Mineralsk industri
Mineralsk industri omfatter produk-
sjon av sement, isolasjonsmateriale, 
leca-elementer, kalk, betong og 
fliser. Eksempler på industrianlegg i 
mineralsk industri sementproduks-
jon ved Norcem sine anlegg i Brevik 
og Kjøpsvik eller produksjonen av 
kalk ved anleggene til Verdalskalk 
eller Norfrakalk.

For industrielle utslipp framskrevet 
til 2020, er mineralsk industri den 
tredje største utslippskilden innen 
stasjonære utslipp og den fjerde 
største kilden til prosessutslipp. Det 
antas at bransjen har syv prosent 
av det tekniske potensialet for 
utslippskutt. 

I Klimakur er det identifisert tiltak 
med et samlet teknisk reduks-
jonspotensial på 0,3 millioner tonn 
CO2- ekvivalenter. 

Treforedlingsindustrien
Treforedlingsindustrien produserer papir, cellulose, tremasse, trefiberplater og trekjemiprodukter. Tre-
foredlingsindustrien består av få, men store bedrifter. Produksjonen blir i stor grad eksportert, og indus-
trien konkurrerer på verdensmarkedet. Lokalisering av virksomheter er i stor grad knyttet til tilgangen til 
råvarer, transportkostnader og tilgangen på energi. 

I 2007 var trelast- og treforedlingsindustriens andel av verdiskapingen 0,6 prosent, og næringen syssel-
satte om lag 21 400. Norske Skog er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir med 
fabrikker over hele verden. Flere av disse ligger i Norge. Gruppen har omtrent 10 prosent av verdens-
markedet for avispapir og 5 prosent av verdensmarkedet for magasinpapir (NHD).

Borregaard er også en stor aktør innenfor treforedling. Bedriften produserer blant annet spesialcellulose, 
ligninprodukter, vanillin og etanol. De har satset på å utvikle spesialprodukter, og er i dag verdens største 
leverandør av lignin. 

I 2010 var utslippene fra treforedlingsindustrien 442 000 tonn CO2- ekvivalenter. Klimakur 2020 melder 
at prosessutslipp ved treforedling er små, og har derfor i stor grad utredet tiltak for utslippene ved stas-
jonær forbrenning. Industrien bruker i hovedsak elektrisk energi og biobrensel til energiproduksjon i 
prosessene. Fossile energibærere utgjør om lag ti prosent av energibruken. 

Denne bransjen regnes å ha ni prosent av det totale potensiale for utslippsreduksjoner i prosessindustrien. 

Figur 4: Utviklingen av klimagassutslipp fra 
ulike bransjer i industrien (Kilde: NHO)
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Annen industri
Klimakur bruker kategorien ”annen industri” om et vidt spekter av virksomheter innen flere ulike bran-
sjer. Eksempler er forskjellige typer næringsmiddelindustri og skipsverft. 

Innenfor denne gruppen er om lag 60 prosent av energibruken elektrisk og biobasert energi. De rester-
ende 40 prosentene er fossile energibærere, hovedsakelig olje, men også noe kull, koks og naturgass.

Utslippene i denne gruppen bedrifter knyttes hovedsakelig til stasjonære kilder og det er utredet tiltak 
for mesteparten av disse utslippene. Annen industri regnes å ha 30 prosent av de potensielle utslippskut-
tene for prosessindustrien. Likevel er det knyttet stor usikkerhet til mulighetene for å gjennomføre en del 
av de utredede tiltakene Dette grunnet diversiteten i geografisk beliggenhet og strukturen i bedriftene 
gruppen består i.

Situasjonsbeskrivelse for industrien

For å vurdere virkemidler for å redusere klimagassutslipp i industrien er det viktig å kjenne driverne i in-
dustriens utvikling og under hvilke forhold den opererer i Norge i dag.

Utfordringene for industrien er sammensatte og industriens konkurransekraft påvirkes på flere hold. 
Lønnskostnadene for industriarbeidere er de høyeste i verden, sysselsetningsandelen i industrien er la-
vere i Norge enn land vi gjerne sammenligner oss med og valutaen er sterk. Til gjengjeld er energiprisene 
lave og produktiviteten høy. Med tanke på at industrien er en eksportindustri vil det derfor si at konkur-
ransevilkårene for industrien på verdensmarkedet er en sammensatt utfordring. 

Høy produktivitet
Produktivitet er verdien av produksjonen i forhold til innsats. Det høye kostnadsnivået i industrien må 
sees i sammenheng med den høye produktiviteten. I forhold til produktivitetsnivået, lå Norge høyest i 
OECD, 27 prosent høyere enn USA og 46 prosent høyere enn snittet i EU i 2009. Selv når vi korrigerer for 
den ekstraordinære avkastningen i oljesektoren, er produktiviteten høyere i Norge enn i EU (OECD). For 
Norges del er produktiviteten en betydelig konkurransefaktor.

Kraftpriser 
Lave kraftpriser har lenge vært et konkurransefortrinn for den kraftforedlende industrien og elektrisitets-
kostnadene for industrien er lavere i Norge enn hos dem i utlandet vi driver handel med. 

 Det tekniske beregningsutvalget (TBU) melder at i 2009 var gjennomsnittlig pris på elektrisitet til in-
dustrien i Norge 41 prosent av gjennomsnittsprisen hos våre viktigste handelspartnere. Dette bildet må 
imidlertid nyanseres litt ettersom flere andre land fortsatt har svært gunstige kraftavtaleordninger for 
nasjonal industri. I tillegg får norsk industri, i likhet med andre lands industri som er en del av EUs kvote-
marked, EU ETS, et påslag i kraftprisen. Dette øker kostnadene. 

I 2008 ble ordningen med at industrien kan eie egne kraftverk med hjemfallsvilkår delvis avviklet, da den 
var i strid med EFTAs regelverk for statsstøtte. Industribedrifter kan fremdeles være deleiere i kraftselska-
per, de kan leie disse og det eksisterer fremdeles mulighet for å inngå langsiktige kraftavtaler. Hvordan 
og om disse endringene vil påvirke den kraftkrevende industriens konkurransekraft er fremdeles usik-
kert. Dette er videre utredet i kapittelet om virkemidler. 
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Rikelig tilgang på norsk vannkraft til lave priser har lenge vært et konkurransefor-
trinn for den kraftkrevende industrien i Norge. Vamma kraftverk i Askim kommune 
har  prodsusert strøm til norsk industri i over et århundre. (Foto: Hafslund)
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Renere produksjon 
Norsk industri har et fortrinn på kompetanse og renere prosesser som følge av tidlig innføring av mil-
jøkrav. Industrien er ren i forhold til utenlandske konkurrerende bransjer hovedsakelig på grunn av til-
gangen til vannkraft. Norsk Industri hevder at klimagassutslippene fra landbasert industri i Norge i noen 
tilfeller er så lite som 10-20 prosent relativt til utslippene fra tilsvarende bransjer i andre land, målt per 
produsert enhet.

Samtidig ser vi at de fleste av de mest utslippsintensive industribransjene også er de mest konkurranse-
utsatte. For å lykkes med å redusere klimagassutslippene fra de mest utslippsintensive bransjene, er det 
derfor viktig å finne virkemidler som kan benyttes også i de sektorene som ofte skjermes.

Karbonlekkasje
På grunn av blant annet et høyere kostnadsnivå, som følge av til dels særegne reguleringer for å redu-
sere utslippene, har deler av norske industribedrifter flyttet eller vurdert å flytte sin produksjon til andre 
land. Dette er en form for karbonlekkasje; det vil si at bedrifter som opererer på det globale markedet 
velger å flytte sin produksjon til land med mindre eller ingen restriksjoner på klimagassutslipp fordi dette 
bedrer deres konkurranseevne. På den måten reduseres utslipp fra norsk industri, men disse utslippene 
vil dukke opp i et annet land og slik sett kunne føre til en økning av globale klimagassutslipp. Det er der-
med et viktig poeng at virkemidlene man innfører tar hensyn til dette og ikke har karbonlekkasje som 
konsekvens.
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Hva kan gjøres?
For å lykkes med å redusere klimagassutslippene fra industrien kreves det tiltak som kan erstatte de fos-
sile innsatsfaktorene. For de utslippene det eksisterer fornybare alternativer til eller som kan effektivi-
seres bort, trenger vi tiltak som kan fjerne utslippene fra produksjonen. Å utløse disse klimatiltakene er 
formålet med virkemidlene i klimapolitikken. 

Her presenterer og vurderer vi de til-
gjengelige klimatiltakene for industrien. 
Gjennomgangen er hovedsaklig basert 
på Klimakur 2020, lagt fram i 2010, men 
andre kilder er også benyttet.  I dette ka-
pittelet går vi først gjennom de viktigste 
tiltakene generelt, og viser deretter tiltak i 
hver bransje.

Det tiltaket som vil gi de største utslipp-
skuttene i industrien er karbonfangst- og 
lagring, men det eksisterer en hel rekke 
andre tiltak. Av disse er det særlig over-
gang fra fossil til biobasert karbon i stasjo-
nær energi og som reduksjonsmiddel som 
kan gi betraktelige reduksjoner. I tillegg er 
det et stort potensiale i energiledelse og 
energieffektivisering.

Perspektiver på tiltak

Karbonfangst og -lagring (CCS)
CO2 kan fanges og lagres fra større punkt-
kilder for CO2, og kan være et aktuelt tiltak 
for alle større punktutslippskilder innen-
for petroleum, industri og kraftsektoren. 
Teknologien for å separere CO2 fra andre 
gasser finnes og har vært brukt i industriell 
virksomhet i mange tiår i forbindelse med 
næringsmiddel- og kjemisk industri og for 
å øke oljeutvinningen. Det er gjennomført 
CO2-fangst fra mange ulike typer utslipp-
skilder, som kullkraftverk og gasskjeler. I 
tillegg er det brukt som en del av indus-
triprosesser, for eksempel produksjon av 
ammoniakk. 

Beskrivelse av tiltak Reduksjonspotensial 
(tonn CO2–ekv.)

Anodeprod (Al) ‐ red. forbruk av pakkoks 24 300

Energiledelse i industrien 238 302

Leca ‐ fossil tilsats til bioslam 2 000

Petrokjemi ‐ red. bruk av fyrgass (modifisert ovnstekn.) 10 000

Annen industri ‐ olje til bioenergi 150 108

Næringsmiddel ‐ energieffektivisering 108 295

Næringsmiddel ‐ olje til bioenergi 115 775

Annen industri ‐ energieffektivisering 148 271

Petrokjemisk ‐ red. etanforbruk 17 000

Ferrolegeringer ‐ salg CO‐gass til nabobedrift (red. fakling) 25 300

Sement fabr. 1 ‐ øke biobrenselandel 40 000

Petrokjemisk ‐ red. dampforbruk 3 000

Gjødselind. ‐ red. lystgassutslipp 320 000

Aluminium ‐ red. PFK‐utslipp 470 000

Sement fabr. 2 ‐ øke biobrenselandel 25 000

Kalk ‐ spillolje til biobrensel 84 660

Treforedling (1 bedr.) ‐ olje til bio/avfall 127 685

Annen industri ‐ olje til fjernvarme 291 258

Næringsmiddelind. ‐ olje til fjernvarme 102 668

Petrokjemi ‐ red. fakling pga ny etankompressor 9 000

Ferrosilisum ‐ øke trekull fra 5 % til 40 % av kull/koksforbruk 450 000

Ferromangan ‐ øke trekull fra 0 til 20 % av koksforbruk 190 000

Ferrosilisium ‐ øke trekull fra 40 % til 80 % av kull/koksforbruk 500 000

Sement nivå 2 ‐ ytterligere økt andel bioenergi fabr. 262 500

Sement ‐ red. klinkerandel fra 85 til 80 % 78 000

Silisiumkarbid ‐ øke trekull fra 0 til 20 % av kull/koksforbruk 19 600

Anodeprod (Al) ‐ fossil pakkoks til trekull 66 000

Sement nivå 2 ‐ ytterligere økt andel bioenergi fabr. 140 000

Treforedling (resten) ‐ olje til bioenergi 188 320

Treforedling nivå 2: olje til bioenergi 111 421

Mineralull ‐ olje til biogass på støttebrennere 4 750

Titandioksid ‐ olje til biogass 25 000

Metallind. ‐ gass til biogass i fyring 280 000

Treforedling ‐ naturgass/LPG til biogass 20 706

   Tiltaksoversikt for industrien i klimakur.
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CO2-fangst og -lagring er et avgjørende tiltak for å redusere det globale og nasjonale klimagassutslip-
pene tilstrekkelig. IEA peker på at halvparten av bidraget fra CCS i sitt 450 ppm scenarie vil komme fra 
CO2-fangst fra industri. I Norge har man flere aktuelle steder for CO2-håndtering, både i form av gass-
kraftverk og industrielle anlegg. Selv om CO2-håndtering har vært behørig utredet over flere år, er det 
fortsatt usikkerhet knyttet til kostnadene ved fullskala CO2-fangst og -lagring. Det hersker liten tvil om at 
de første fullskala anleggene som bygges vil ha en betydelig høyere kostnad enn de senere anleggene. 

Tel-Tek leverte i 2009 en utredning, skrevet på oppdrag fra daværende Statens forurensingstilsyn, 
hvor de utredet CO2-fangst ved flere industrianlegg (Elkem Thamshavn, Esso Slagentangen, Hydro 
Aluminium Sunndal, Ineos Rafnes, Norcem Brevik, Norske Skog Saugbrugs Halden, Statoil Melkøya, 
Statoil Tjeldbergodden og Yara Porsgrunn).

Utredningen viser at CO2-håndtering kan gi en total reduksjon i utslippene fra anleggene på ca. 4,4 mil-
lioner tonn i året. Det understrekes at dette ikke er å betrakte som et samlet teknisk reduksjonspotensial 
for CCS fra norsk fastlandsindustri. Hensikten med studien har primært vært å belyse tekniske muligheter 
og begrensinger, samt kostnader ved et utvalg eksempelbedrifter. Det samlede tekniske reduksjonspo-
tensialet for CCS ved fastlandsindustrien vil derfor være større enn dette. 

I Klimakur 2020 vurderer en CCS som tiltak på flere anlegg, som vist i tabellen under. Dette er ikke det 
totale potensialet for CCS i Norge, da det er andre anlegg som også kan være aktuelle for CCS. Vi har i til-
legg til anleggene fra Klimakur, tatt med Södra Cell Tofte, som er et anlegg godt egnet for CCS.  

Industriutslippskilder aktuelle for CCS Type 

CCS på industrielle kilder i Midt-Norge

Elkem Thamshavn AS Smelteverk

1,5 mill. tonn CO2
Hydro Aliminium AS Sunndal Primæraluminium

Norfrakalk Verdal Kalkproduksjon

Metanolfabrikken på Tjeldbergodden Metanolproduksjon

CCS på industrielle kilder i Øst-Norge 

Norcem AS, Brevik Sementproduksjon

3,5 mill. tonn CO2

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn Ammoniakk- og 
gjødselproduksjon

Esso Norge AS, Slagentangen Raffineri

Norske Skogindustrier ASA, Saugbrugs Papirproduksjon

Södra Cell Tofte Papirproduksjon

Totalt 5,0 mill. tonn CO2

Saugebrugs i Halden og Södra Cell Tofte har utslipp av biogen CO2. Disse kildene er godt eget for såkalt 
bioCCS. Dette er noe som vil gi negative CO2-utslipp ettersom man fanger og lagrer CO2 som er en del 
av det naturlige karbonkretsløpet. 

For fastlandsindustrien kan man se på to industriklynger: Midt-Norge og Grenland/Østlandet. Gjennom 
en samordnet utbygging av infrastruktur og CO2-håndtering vil man kunne oppnå vesentlige 
stordriftsfordeler. 
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I Midt-Norge ligger Metanol- og LNG-anlegget Tjeldbergodden, Hydro Aluminium Sunndal, Elkem 
Thamshavn og Norfrakalk Verdal. Felles løsning transport og lagerløsning i Nordsjøen vil kunne fange og 
lagre om lag 1,5 millioner tonn CO2.  Lokasjonene med mulige transportalternativer er vist i figur 9. 

I Grenlandsområdet finner en Yara Porsgrunn, Ineos Rafnes, Norcem Brevik, Esso Slagentangen og Norske 
Skog Saugbrugs (som ligger i Halden, men som kan forbindes til klyngen med rør gjennom Oslofjorden). 
Her er det mulig å fange om lag 3,4 millioner tonn CO2, samt å bygge ut en samordnet transport- og la-
gerløsning, med lager i Skagerak. 

Industriklyngen i Grenland utgjør den største og mest sammensatte samling av industribedrifter i landet. 
De tre største; Norcem, Yara og Ineos har et samlet utslipp på ca 2,5 mill tonn, og ligger innenfor en ra-
dius på 5 km, som viste på kart under (Tel-Tek 2009). 

Figur 5 Georgrafisk fremstilling av utslippspunktene, 
transportrør og lager i Midt-Norge (kilde: OD)

Figur 6 Grafisk fremstilling av utslippspunkt, rør og 
lager i Øst-Norge (kilde: OD )

Figur 7: Forenklede anslag for langsiktige tiltakskostnader fra et utvalg industrianlegg, 2008-
NOK/tonn unngått CO2. Inkluderer fangst samt koordinert transport og lagring av CO2
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De største utslippene av CO2 i dag kommer fra følgende industrianlegg:

Norcem Brevik 1 000 000 tonn CO2/år 

Yara Porsgrunn 880 000 tonn CO2/år 

Ineos Rafnes 540 000 tonn CO2/år 

Eramet Herøya 100 000 tonn CO2/år 

Kostnadsestimatene for industrianleggene i figuren er basert på Tel-Tek sin utredning. Estimatene baser-
er seg på at anleggene bygges som ”anlegg nr. 10”, og inkluderer ikke de ekstra kostnadene som vil 
påløpe for de første anleggene av sitt slag.

Det er stor diskusjon om kostnader ved CCS. Disse kostnadsestimatene har en stor sensitivitet for varias-
jon i prisene på viktige parameter, som gasspris, kapitalkostnadene og dampforbruk. For å vise effekten 
av en endring i disse faktorene, vises det til sensitivitetsanalysen for caset på Norcem Brevik, gjort i rap-
porten fra Tel-Tek.

Det er potensial for store kostnadsbesparelser dersom det benyttes felles transport- og lagringsløsninger 
for flere utslippskilder. Kostnadsreduksjonene per tonn CO2 vil bli større dess større de totale kvantum 
som blir fanget og lagret er. Det vil derfor være en stor fordel å lokalisere nye anlegg med CCS i nærheten 
av andre store utslippskilder, for slik å benytte felles CCS løsninger. 

I Statsbudsjettet 2012 ble det bevilget midler til kartlegging og analyser mulighetsområdet for fullskala 
CO2-håndtering i Norge utover prosjektet på Mongstad. I Stortingsmeldingen Fullskala CO2- håndtering 
(St.meld. 9 2010-2011) blir det slått fast at Gassnova skal ”gjennomføre et utredningsarbeid hvor hen-
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Figur 8: Sensitivitetsanalysen for Norcem Brevik. Her er det foretatt en sensitivitetsstudie på en rekke faktorer. 
Resultatet viser at dampforbruket, anleggets levetid, gassprisen og investeringskostnadene har størst prosentvis 
betydning for fangstkostnadene.
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sikten er å bidra til en bred og oppdatert kartlegging av mulighetsområdet for realisering av fullskala 
CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad.” Resultater av dette arbeidet skal komme inngå i regjer-
ingens arbeid med Klimameldingen, og i regjeringens arbeid med CO2-håndtering og for å gi et bedre 
kunnskapsgrunnlag omkring CO2- håndteringsprosjekter, både innen kraftproduksjon og industri. 

Biokarbon
I 2007 sto energibruken i industrien for ca. 5 millioner tonn CO2, hvor ca. 1,4 millioner tonn var utslipp 
fra olje- og gassfyring (Asplan viak 2009). For tiltak for å redusere bruk av fossil energi til stasjonær op-
pvarming er det flere mulige alternativer. Det er mulig å redusere disse utslippene gjennom energief-
fektivisering, omlegging fra fossil- til biokarbon og gjennom spillvarmeutnyttelse. På den andre side er 
det nærmest ingen tilgjengelige alternativer til de fossile innsatsfaktorene i produksjonsprosessene i in-
dustrien. Biokarbon i form av trekull er et slikt alternativ og bør derfor vurderes seriøst og gjennomføres. 

Overgang til biokarbon1 er tiltak som særlig er aktuelt for metallproduksjon, mineralsk industri, i noen 
grad for treforedling og i annen industri. Biokarbon kan brukes som brensel både i fast form (flis/pellets), 
flytende form (biooljer) og biogass. Dette for å erstatte dagens bruk av fossil energi til energiformål i in-
dustrien. Biokarbon kan også brukes som reduksjonsmiddel (trekull) gjennom å erstatte fossilt karbon. 

Avfall kan være en viktig innsatsfaktor for overgang fra fossil energi til stasjonær forbrenning i indus-
trien, men konkurransen om avfallet til energiutnyttelse er hard. Til tross for at det i 2009 ble forbud mot 
deponering av avfall i Norge har ikke tilgangen til avfall som energikilde for industrien blitt tilstrekkelig 
god til å dekke industriens behov. Årsaken til det er sterk konkurranse om avfallet ved at det er bygget ut 
fjernvarmeanlegg i mange norske byer som baserer seg på forbrenning av avfall. I tillegg går konkurran-
sen også over landegrensene, til rimeligere forbrenningsanlegg i våre nærmeste naboland. Overgang til 
avfall som energibærer for å redusere klimagassutslipp fra stasjonære kilder i industrien er ikke et utredet 
som eget tiltak i Klimakur 2020. 

I teorien er det mulig å erstatte alle fossile innsatsfaktorer med biomasse, trekull og biobrensel, men til-
gangen på biobrensel og avfall av riktig kvalitet er en begrensende faktor. IEA slår fast at en overgang i 
industrien til biomasse og avfall vil være et viktig tiltak, men at ressursene vil være relativt begrensede og 
at konkurranse dermed kan drive opp prisene (IEA 2010). 

Trekull som reduksjonsmiddel i prosessindustrien

Det er innenfor metallindustrien at trekull som reduksjonsmiddel vil være interessant. De aktuelle bruk-
sområdene er i ferrolegeringsindustrien (ferrosilisium, silisiummetall, ferromangan og silikomangan) og 
ved silisiumkarbidproduksjonen. I dag brukes i all hovedsak fossilt kull og koks som reduksjonsmiddel. I 
produksjonen av silisium benyttes trekull og treflis i dag (om lag 10-15 prosent) på grunn av dens gun-
stige egenskaper i prosessen. 

1  Karbon fra biologiske og fornybare ressurser. Er CO2- nøytralt, men bærekraftig utvikling forutsetter at et nytt tre erstat-
ter hvert tre som hugges. 
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Klimakur angir et potensial for trekull som reduksjonsmiddel, angitt i tabellen under: 

Tiltak Utslippreduksjon 2020, 
tonn CO2-ekv. 

Ferrosilisium Øke trekull fra 5 % til 40 % av kull-/koksforbruk 450 000

Ferrosilisium Øke trekull fra 40 % til 80 % av kull-/koksforbruk 500 000

Ferromangan Øke trekull fra 0 til 20 % av koksforbruk 190 000

Silisiumkarbid Øke trekull fra 0 til 20 % av kull-/koksforbruk 19 600

Norge produserer i dag ikke eget trekull, men importerer størsteparten i fra Indonesia. Dette utgjorde 
18  000 tonn i 2007 (SINTEF 2009). I dag er trekull langt dyrere enn fossilt kull og koks, og all den tid 
råstoffkostnadene har stor betydning for lønnsomheten ved ferrolegeringsproduksjonen, vil dagens 
virkemidler ikke utløse en overgang. 

Ifølge SINTEF vil det kunne være mulig å etablere trekullproduksjon i Norge, noe som vil innebære min-
dre transport og positive effekter av overskuddsvarme. Norsk produksjon av trekull vil sikre stabil tilgang 
på trekull med skreddersydde egenskaper i de kvaliteter som etterspørres. Norskprodusert trekull vil 
også gjøre det lettere å sikre en bærekraftig produksjon.

Trekull i aluminiumsindustrien

Utslipp av klimagasser fra aluminiumsproduksjon kommer fra elektrolysen, der CO2 blir produsert når 
aluminiumoksid reagerer med karbonet i anoden. Det er i Klimakur ikke identifisert tiltak som reduserer 
utslippene fra elektrolysen på kort sikt.

Det er imidlertid identifisert tiltak knyttet til anodeproduksjonen. Selve produksjonen benytter i dag 
petrolkoks og flytende kulltjærebek, mens det rundt anodene benyttes pakkoks for å bedre stabiliteten 
og forhindre avbrann. Det er mulig å redusere utslippene fra denne produksjonen gjennom å enten re-
dusere mengden pakkoks eller ved å erstatte fossil koks med trekull (Klimakur industri 2010) 

Tiltak Utslippreduksjon 2020, 
tonn CO2-ekv. 

Anodeproduksjon i aluminiumsindustri Fra fossil pakkoks til trekull 66 000

Veien videre for trekull

I etterkant av at Klimakur ble lagt fram har flere kommet med kommentarer til bruk av trekull og bio-
masse som klimatiltak. Det hersker stor usikkerhet og til dels uenighet om hvorvidt det er mulig å be-
nytte seg av trekull i produksjonen i den grad som Klimakur viser. 

Utfordringene ved trekull er: 
•	 Usikkert om det er mulig å produsere tilstrekkelig med trekull til riktig og god nok kvalitet.
•	 Trekull er i dag dyrere enn koks og kull. Dette mye på grunn av knapphet i markedet. Det medfører 

høyere driftskostnader så lenge trekull er innsatsfaktoren.  
•	 Uklart om trekullet som produseres stammer fra en bærekraftig produksjonsprosess.
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Det er derfor tydelig et behov for ytterligere studier på bruk av trekull og biobrensel som klimatiltak 
i fastlandsindustrien. Spesielt må en se på kvaliteten på trekullet i forhold til hvilke bruksområder det 
kan ha i industrien og på en mulig sertifiseringsordning for trekull. En bør også se på mulighetene for 
at Norge kan bygge opp en egen trekullindustri. Ved bruk av trekull som reduksjonsmiddel i fullskala 
prosesser vil en trenge demonstrasjonsprosjekter i forkant som kan verifisere at produksjonsprosessene 
fungerer. 

Energieffektivisering og energigjenvinning
Energieffektivisering i industrien innebærer bruk av mer effektivt utstyr som elektriske motorer, kjeler, 
pumper og bedre integrering av prosessanlegg. 

Det er mulig å redusere 
elektrisitetsforbruk ved 
å gjennomføre tiltak i 
aluminiums-, ferrole-
gerings- og sementin-
dustri. Disse bransjene 
har store mengder spill-
varme som kan brukes 
til produksjon av elek-
trisitet. Dette kan igjen 
brukes i andre sektorer 
for å redusere utslip-
pene (Klimakur industri 
2010). Enova har synlig-
gjort et spillvarmepo-
tensial på 20 TWh og 
jobber nå med å få opp 
piloter for demonstras-
jon av kraftproduksjon 
ved lavere temperaturer 
(Enova 2007). 

Det totale tekniske potensialet for å redusere netto energibruk i industrien blir av Enova vurdert til å 
ligge på nærmere tretti prosent (27 TWh) i forhold til referansebanen for 2020. Dette tilsvarer en årlig 
forbedring i spesifikt energibruk på tre prosent (Enova 2010). En realisering av dette potensialet vil frigi 
store mengder ren energi som kan brukes til å erstatte annen fossil energibruk og/eller eksporteres. 12 
TWh av dette potensialet er identifisert som lønnsomme tiltak som reduserer industriens egen bruk av 
primærenergi (elektrisitet, olje, gass og kull) uten forutsetning om ekstern infrastruktur. 10 TWh av poten-
sialet kommer fra ekstern utnyttelse av spillvarme fra industrien og forutsetter etablering av infrastruktur.

Energi 21, et organ som ble etablert av Olje- og energidepartementet i 2008, slo i 2011 fast at spill-
varmeutnyttelse og konvertering av lavtemperaturvarme til elektrisitet er et felt med mange uløste 
problemstillinger og med et stort uutnyttet potensial i Norge og internasjonalt. 

Energiledelse i industrien
Med energiledelse menes en systematisk og strukturert tilnærming til å utnytte energien i virksomheten 
bedre gjennom for eksempel en mer bevisst holdning til egen energibruk og konkrete målsetninger.  
Dette kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp og reduserte kostnader. 

Figur 9 Potensialer for energieffektivisering i norsk landbasert industri (Kilde: Enova)
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Sementfabrikken i Brevik er alene Norges fjerde største utslippskilde av klima-
gasser, men Norcem har gjennomført flere tiltak for å redusere disse utslippene. 
(Foto: Norcem) 
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Energiledelse kan gjennomføres generelt i fastlandsindustrien, og kan komme i tillegg til de øvrige kli-
matiltakene i denne sektoren.

Energiledelse i industrien har et reduksjonspotensial på 238  302 tonn CO2, ifølge beregninger gjort i 
Klimakur. Tiltakskostnaden er regnet til å være -771 kr/ tonn CO2. Usikkerheten i kostnadstallet blir stor 
dersom man tar hensyn til mer realistiske forutsetninger om bedriftsøkonomiske avkastningskrav, men 
gevinsten ved å gjennomføre tiltak vil i mange sammenhenger kunne være veldig høy.

Klimatiltak i de ulike industrisektorene

Metallproduksjon
Det er identifisert tiltak med et teknisk reduksjonspotensial på 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Av 
dette utgjør overgang fra fossile reduksjonsmidler til trekull i ferrolegeringsindustrien om lag 1,2 mil-
lioner tonn. 

Stasjonær forbrenning
Stasjonær forbrenning i metallindustrien står for om lag 300 000 tonn CO2-ekvivalenter og er ventet å ha 
en liten økning fram mot 2020. Det er mulig å gjennomføre tiltak som faser ut det aller meste av fossil en-
ergi til stasjonær forbrenning i metallindustrien. Dette vil være en overgang fra fossil gass til biogass og 
kan potensielt sett redusere utslippene med 280 000 tonn CO2-ekvivalenter. Denne overgangen allerede 
er i gang. 

Prosessutslipp
I aluminiumsproduksjonen er det identifisert tiltak rettet mot prosessutslippene som har potensiell ut-
slippsreduksjon på 560 300 tonn CO2-ekvivalenter. Tiltakene er redusert blussfrekvens og blusstid i elek-
trolysen, noe som gir reduserte utslipp av PFK-gasser, redusert forbruk av pakkoks gjennom ombygging 
av anodebrennovner og til sist en overgang fra fossil pakkoks til trekull ved anodefabrikkene. 

I ferrolegeringsindustrien er det identifisert tiltak som vil redusere utslippene med 1 165 000 tonn CO2-
ekvivalenter. Tiltakene er økt bruk av trekull som reduksjonsmiddel i ferromangan- og silikonmangan-
bransjen, samt i ferrosilisium- og silisiummetallbransjen. Det er også utredet et tiltak for å utnytte ener-
gien CO2-gassen som fakles ved denne type produksjon i dag. 

I ferrosilisium- og silisiummetallbransjen vil det i følge SINTEF ikke være teknisk mulig, eller være teknisk 
svært utfordrende, å redusere andelen fossile reduksjonsmidler til under 20 prosent (SINTEF 2009).

I ferromangan- og silikomanganbransjen vil det ifølge SINTEF være vanskeligere å erstatte en stor andel 
koks med trekull enn i ferrosilisium- og silisiummetallbransjen. Dette blant annet av hensyn til kravene 
til produktkvalitet. I Klimakur er det derfor forutsatt at 80 prosent av reduksjonsmidlene fra ferro- og 
silikomangan fortsatt vil være fossile i 2020. Videre gjenstår 80 prosent av utslippene fra silisiumkarbid-
bransjen og alle utslipp fra forbruket av fossile elektrodematerialer i ferrolegeringsindustrien. Det kreves 
utvikling av ny teknologi for å oppnå ytterligere reduksjon av klimagassutslippene ut over det tekniske 
potensialet som er beskrevet i dette avsnittet.
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Innen silisumkarbidbransjen er det ikke gjort forsøk med å erstatte fossil petrolkoks med trekull. Det er 
store kostnader forbundet med uttesting av trekull i produksjonsprosessen ettersom det vil medføre 
perioder med produksjonsstans. Det må derfor etableres incentiver som er gode nok for at slike ut-
prøvinger skal gjennomføres. 

Selv om alle tiltak som er identifisert blir gjennomført, vil det fortsatt gjenstå klimagassutslipp fra metall- 
og karbidproduksjon. Fra aluminiumsindustrien vil de gjenstående utslippene være fra elektrolysen, 
der CO2 genereres når aluminiumoksid reagerer med karbonet i anoden, hvor det som nevnt, per dags 
dato ikke finnes løsninger for å erstatte de fossile innsatsfaktorene i selve anoden, men bare i pakkoksen 
rundt. Innen denne bransjen pågår det forøvrig forsøk med å konsentrere opp avgass fra elektrolysen, 
slik at kostnadene ved eventuelt å ta i bruk CCS på et senere tidspunkt kan reduseres.

Kjemisk industri
Tiltakene som er identifisert i Klimakur for kjemisk industri omfatter innføring av katalysatorteknologi 
for å redusere utslipp av lystgass fra gjødselproduksjon, tiltak innen energieffektivisering i petrokjemisk 
industri og prosesstiltak som fører til lavere forbruk av råstoff og mindre fakling i petrokjemisk industri. 
Samlet sett gir dette en reduksjon på 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 

Kjemisk industri utenom petrokjemisk industri og gjødselproduksjon står for om lag syv prosent av 
klimagassutslippene innen sektoren kjemisk industri, og antas i hovedsak å omfatte små og mellomstore 
virksomheter. I Klimakur er det ikke identifisert egne tiltak rettet mot disse. Det tekniske reduksjonspo-
tensialet for disse mindre bedriftene vil hovedsakelig knytte seg til omlegging dra fossile til fornybare 
energikilder, generell driftsoptimalisering og bedret vedlikehold, i tillegg til energiledelse. 

Mineralsk industri
Tiltakene som er identifisert i Klimakur omfatter overgang fra fossile til fornybare energibærere for ener-
giproduksjonen innen sementindustrien, produksjon av brent kalk, mineralullproduksjon og lecapro-
duksjon. I tillegg er det innen sementindustrien mulig å redusere klinkerandelen i sementen ved å øke 
tilsatsen av andre komponenter i stedet, for eksempel flyveaske. Dette er beskrevet mer konkret i caset 
om Norcem. Disse tiltakene utgjør en reduksjon på 0,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Sementovnene brukes i dag til å destruere avfall med fossile komponenter som krever så høy temperatur 
at det er nødvendig med fossile brensler som har høy nok energitetthet til å kunne nå denne temperatu-
ren. I dag dekkes dette til dels med fossilt kull, men Norcem har erstattet en del bruken av kull med avfall. 
Forrige år erstattet avfall 25.000 tonn kull, tilsvarende utslipp på 60.000 tonn CO2.

Sementindustrien har selv foreslått en overgang til biobasert avfall. Trekull og bio-olje kan også være 
alternativer (Klimakur industri 2010).  

Både i sementproduksjonen og i produksjon av brent kalk, spaltes kalsiumkarbonat til brent kalk og CO2. 
Ved dagens teknologi kan ikke disse produktene lages uten dette råstoffet og dermed denne spaltingen 
(SINTEF 2009). For disse utslippene er derfor CO2-fangst det eneste mulige tiltaket som står igjen for å få 
fjernet utslippene. Norcem vurderer nå et prosjekt på å utrede testanlegg for CO2-fangst egnet for utslip-
pene fra sementproduksjonen (se Case).
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Treforedling
I prosessene i treforedlingsindustrien blir det i all hovedsak brukt elektrisk energi og biobrensel til 
energiproduksjonen. I dag utgjør fossile energibærere om lag ti prosent av energibruken. Overgang 
fra fossile brensler til fornybare energibærere vil kunne redusere utslippene med 0,4 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter.

De resterende utslippene i treforedlingsindustrien vil da komme fra bruk av spillolje og annet avfall med 
fossil komponent i stasjonær forbrenning. 

Det er mulig å realisere såkalt BioCCS ved flere av disse anleggene. Det vil innebære å fange den biogene 
CO2-gassen som slippes ut og dermed oppnå negativt utslipp. Slike tiltak vil være viktig globalt for å løse 
klimaproblemet. 

Annen industri
Annen industri er en samlebetegnelse for flere ulike typer virksomheter. Om lag 60 prosent av energi-
bruken her er elektrisk energi og biobasert energi. Fossile energibærere som benyttes er mellomdestil-
later og tungolje, kull, koks og gass. Klimakur sine tiltak i denne kategorien omfatter energieffektivisering 
og overgang fra bruk av fossile brensler til fornybare energibærere i stasjonær forbrenning. Dette har et 
samlet reduksjonspotensial på 0,9 millioner tonn CO2- ekvivalenter. 
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Tilgjengelige virkemidler
For å regulere klimagassutslippene fra den norske prosessindustrien er den i dag underlagt både øko-
nomiske og regulatoriske virkemidler. De viktigste er Forurensingsloven¸ det europeiske kvotehandels-
systemet og miljøavgifter. For den delen av industrien som ikke er del av EUs kvotesystem er det inngått 
en avtale mellom de aktuelle bedriftene og staten om å sette i gang klimatiltak. I tillegg eksisterer det 
økonomiske støttesystemer for gjennomføring av og forskning på klimatiltak i industrien. 

De ulike virkemidlene virker inn i ulike faser av teknologiutviklingen. Fokus i denne rapporten ligger på 
virkemidler som fører til klimatiltak i prosessindustrien og derfor på den siste delen av modellen under, 
samt noen områder som tilhører mellomfasen i teknologiutviklingen.

Vi beskriver først virkemidlene, før vi kommer med en vurdering av hvordan virkemidlene fungerer i 
henhold til kriteriene vi har satt opp. Disse kriteriene er styringseffektivitet, kostnadseffektivitet, langsik-
tighet, hvorvidt det vil utløse nullutslippstiltak og om det vil medføre karbonlekkasje gjennom svekket 
konkurranseevne for industrien. I neste kapittel tar vi med noen av virkemidlene som scorer høyt på kri-
teriene og drøfter disse videre opp mot tiltakene som kan gjennomføres i industrien.  

Dagens virkemidler

Kvotesystemet
Norge er en del av EUs kvotehandelssystem – EU ETS (EU Emission Trading Scheme). Ordningen er inne i 
sin første, ordinære periode, som varer fra 2008 til 2012. Norge innførte sitt eget kvotesystem i 2005, og 
fra 2008 ble dette integrert i det europeiske kvotemarkedet ETS.

Figur 10: Oversikt over ulike eksisterende og foreslåtte støtteordninger for klimateknologi. Ulike støtteordninger 
virker på ulike stadier i teknologiutviklingen. I dag oppleves ordningene som kan føre et prosjekt fra demo-/pilotsta-
diet til kommersialisering og markedsspredning, som spesielt svake. Dette gapet mellom teststadiet og kommersiell 
drift kalles gjerne for “Dødens dal.”  Opprettelsen av et klimafond er ment å bygge bro over dette gapet gjennom å 
bidra med kapital i den tidlige fasen av kommersialiseringen av nye klimateknologier.
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I perioden 2008-2012 er 35-40 prosent av Norges utslipp dekket av kvotesystemet. Men dette vil økes til 
omtrent 60 prosent fra 2013 når et nytt kvotedirektiv trer i kraft. Det nye systemet vil inkludere både flere 
sektorer og flere typer klimagasser. 

2008-2012

For denne perioden på fem år er den 
samlede kvotemengden som tildeles 
fastsatt til 75 millioner kvoter, noe 
som innebærer at Norge tildeler og 
auksjonerer totalt ca 15 millioner EU-
kvoter per år til virksomheter i kvote-
systemet. Kvotesystemet omfatter i 
denne perioden petroleumsindustri 
og en del prosessindustri, som figur 
14 viser. 

I Norge tildeles om lag halvparten 
av de 15 millioner kvotene veder-
lagsfritt og resten auksjoneres bort. 
Dette er en spesialordning, da EU 
ETS krever at 90 prosent av kvotene 
tildeles virksomhetene vederlagsfritt 
i denne perioden. Årsaken til dette 
er at man ikke har ønsket å tildele 
petroleumsinstallasjoner offshore og 
Statoils LNG-anlegg på Melkøya gra-
tiskvoter, men heller la dem kjøpe 
alle sine kvoter. Dette sikrer staten 
inntekter. 

Til gjengjeld tildeles kvotepliktig, landbasert industri vederlagsfrie kvoter tilsvarende 87 prosent av gjen-
nomsnittsutslippene fra energibruken i perioden 1998-2001, og 100 prosent av prosessutslippene i perio-
den 1998-2001. På denne måten skjermes disse sektorene fra kostnadene og bedrer sin konkurransekraft.

2013-2020

I perioden 2013-2020 vil systemet bli utvidet til å inkludere så godt som alle industrisektorer, slik at også 
produksjon av primæraluminium, ferrolegeringer og deler av kjemisk industri blir en del av kvotepliktig 
sektor. I tillegg til dette vil nye klimagasser inkluderes i systemet, dette vil være gasser som lystgass (N2O) 
fra kjemisk industri og perfluorkarboner (PFK) fra aluminiumsektoren.  Norge har, som et av få land i 
Europa, allerede valgt å inkludere N2O fra kunstgjødselproduksjon, og en vil derfor ikke få noen endring 
her.

EU vil gradvis stramme inn utslippstaket i kvotesystemet. Allokeringen av kvoter vil reduseres med 1,74 
prosent per år, ut fra gjennomsnittlig årlige utslipp i 2008-2012. Ved hjelp av dette vil sektorer som er in-
kludert i kvotesystemet redusere sine utslipp med 21 prosent i forhold til 2005-nivået, innen 2020.

Kvoter som virkemiddel i Norge

I Nasjonalbudsjettet blir det slått fast at hovedvirkemidlene for å regulere klimagassutslippene i Norge 
er systemet for omsettelige utslippskvoter og CO2-avgiften. I Norges Kyoto-regnskap, hentet fra 

Figur 11: Figuren gir en oversikt over de totale klimagassutslippene 
i Norge fordelt på sektor og andelen av disse som er kvotepliktig. 
(Kilde: Klimakur)
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Nasjonalbudsjettet for 2011, blir det gitt en oversikt over hvordan Norge skal nå egne Kyoto- forpliktelser: 

Gjennom den siste tiden har prisen på EU-kvoter ligget på 10-14 euro. Klimakurs analyse fra 2009 anslår 
at kvoteprisen i 2020 vil ligge på om lag 40 euro, eller om lag 350 kr. Analyser om framtidig kvotepris er 
heftet med stor usikkerhet og forventningene aktørene har til prisene i 2020 er veldig varierende.

Vurdering

Dagens priser på kvoter er lav og usikkerhet rundt framtidig kvotepris gjør det vanskelig for industrien å 
vurdere lønnsomheten i å investere i klimatiltak eller å bruke ressurser på utvikling av ny teknologi. Det 
fører med andre ord ikke til store kutt i klimagassutslipp fra den delen av industrien som er kvotepliktig. 
Klimakvoter slik systemet er i dag, er av den grunn ikke et styringseffektivt virkemiddel for kutt i Norge.  
Den store usikkerheten knyttet til fremtidig kvotepris og varigheten av kvoteregimene, gjør kvotesys-
tem til et lite langsiktig og forutsigbart virkemiddel. Til gjengjeld er det kostnadseffektivt og hindrer kar-
bonlekkasje internt i Europa. Det hindrer dessverre ikke at konkurransekraften mot land utenfor EU blir 
svekket.

Klimaavtalen 2008- 2012
Miljøverndepartementet og Norsk Industri inngikk i 2009 en forpliktende avtale om klimagassreduks-
joner i ikke-kvotepliktig prosessindustri i Kyotoperioden 2008-2012. I avtalen står det at �partene har 
kommet fram til en felles forståelse på en rekke punkter som omfatter teknologiutvikling, energieffektivisering 
og klimainformasjon knyttet til bl.a. innkjøp�. Avtalen skal gjennomføres gjennom frivillig egeninnsats i in-
dustrien og videreutvikling av statlige virkemidler og programmer som tilrettelegger for utslippsreduk-
sjoner. I avtalen forplikter de deltakende bedriftene seg til å redusere sine utslipp fra 6,4 millioner tonn i 
2007 til 6,2 millioner tonn som gjennomsnitt for perioden.

Figur 12: Oversikt fra Nasjonalbudsjettet for 2011 som angir Norges Kyoto- regnskap for perioden 2008-2012.
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Vurdering

Målet for avtalen er at de omfattede bedriftene skal gjennomføre utslippskutt i Norge og er derfor sty-
ringseffektiv. Samtidig vil målet og oppnådde utslippskutt avhenge av hvor ambisiøs avtalen er, noe som 
vil være vanskelig å si på forhånd. Graden av kostnadseffektivitet i forhold til klimaløsninger i andre sek-
torer er vanskelig å bedømme, men det er grunn til å tro at de billigste tiltakene gjennomføres først in-
nenfor bedriftene som omfattes av avtalen. Flere av de større klimatiltakene som er gjennomført i norsk 
prosessindustri de siste årene er i bedrifter som er omfattet av avtalen. Det er derfor grunn til å tro at 
avtalen er et virkemiddel som kan føre utløseav nullutslippsløsninger. Avtalen gir faste rammer og et 
forutsigbart tidsområde. Den gir derfor forutsigbarhet, men med tanke på avtalens varighet er det ikke 
et virkemiddel som sikrer langsiktighet. Fra 2013 vil storparten av industrien være kvotebelagt, noe som 
vil gjøre avtalesystem til et mindre aktuelt virkemiddel, fordi man mangler tilgjengelige insentiver for 
industrien til å forplikte seg. 

CO2-avgift
CO2-avgift på mineralske produkter og på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten ble innført i 1991 og 
avgiftssatsene vedtas av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet hvert år. I følge Finansdepartementet 
er formålet med avgiften å medvirke til at utslippene av CO2 blir redusert på den billigste måten. 

I prosessindustrien er det de bransjene som benytter olje i stasjonær forbrenning som i størst grad er 
berørt av denne avgiften. Det er imidlertid flere unntak fra avgiften, blant annet er den ikke ilagt bedrift-
er som har kvoteplikt (dette gjelder ikke offshore). Mineralolje, som brukes til oppvarming, er omfattet av 
CO2-avgiften, mens bruk av kull og koks ikke er avgiftsbelagt.  Naturgass ble ilagt avgift i statsbudsjettet 
2010, men har redusert sats på null kroner (0,05 kr/Sm3 for LPG) for bruk i industri på fastlandet. Dette 
innebærer at prosessindustrien i det store og hele i praksis er fritatt for CO2- avgiften. Til sammen dekker 
CO2-avgiften om lag 52 prosent av de norske klimagassutslippene og om lag 68 prosent av de samlede 
CO2-utslippene (Klimameldingen). 

CO2- avgift som klimapolitisk virkemiddel

I Klimaforliket blir det slått fast at sektorovergripende økonomiske virkemidler legger grunnlag for de-
sentraliserte, kostnadseffektive og informerte tiltak, der forurenser betaler. Prising av utslipp gjennom 
avgift er i utgangspunktet et kostnadseffektivt virkemiddel for å redusere utslipp, samtidig som det gir 
inntekter til staten. CO2-avgiften har lave administrative kostnader, men det er vanskelig å gi en konkret 
redegjørelse for hvilken effekt CO2-avgiften har hatt på nasjonale utslipp, med unntak av utslippene fra 
petroleumssektoren (Klimakur industri). Dagens nivå på CO2-avgiften vurderes som relativt lav, men 
Klimakur mener det likevel må kunne antas at avgiften har bidratt til å gi en viss reduksjon i bruken av 
fossile energibærere og oppmuntret til mer energieffektiv teknologi. 

Utvidelse av CO2-avgiften

Klimakur har utredet muligheten for å utvide bruksområdet til eller øke prisnivået på CO2-avgiften for 
fastlandsindustrien. Ved å innføre en CO2-avgift som kommer i tillegg til kvoteplikt og som omfatter 
prosessutslippene kan en gi landbasert industri et sterkere insentiv for å redusere egne klimagassutslipp 
(slik en gjør med offshore petroleumsindustri i dag). 

Det er flere modeller for hvordan en slik endring i CO2-avgiften kan gjennomføres. En kan følge model-
len fra offshoreindustrien, hvor en tilstreber å holde summen av avgift og kvotepris tilnærmet konstant 
på et fastsatt nivå eller på et nivå som indeksreguleres årlig. Eventuelt kan avgiften settes til en fast sum 
på toppen av kvoteprisen, slik at statens proveny blir forutsigbar. Med en slik modell vil industriens sam-
lede kostnader variere i henhold til kvoteprisen. 
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I Klimakur har en utredet effekten av en CO2-avgift og kvotepris på til sammen 1500 kr/tonn. Dette vil 
kunne utløse utslippsreduksjoner på om lag 6,4 millioner tonn i industrisektoren, hvor 2,6 millioner 
tonn vil komme som følge av tekniske tiltak og 3,8 millioner tonn som følge av nedleggelse av industri. 
Klimakur trekker i midlertidig fram at det vil være mulig å kompensere for den høye CO2-avgiften hvis en 
vil unngå nedleggelser. Dette kan gjøres gjennom andre endringer i skatte- og avgiftssystemet.

For enkelte virksomheter vil det ikke være mulig å redusere sine utslipp nevneverdig, eller at tiltakene 
har en høyere tiltakskostnad enn 1500 kr/tonn. For disse bedriftene vil ikke CO2- avgiften føre til reduk-
sjoner i klimagassutslipp og slik sett er det et forholdsvis lite styringseffektivt virkemiddel, siden tiltaks-
kostnader i de forskjellige virksomhetene vil variere sterkt (Klimakur industri). 

Vurdering

På grunn av unntaksregler og kvotesystem er industrien i liten grad påvirket av CO2-avgiften i dag. Når 
kvotesystemet utvides til å inkludere størsteparten av industrien fra 2013 vil mulighetsrommet for CO2-
avgiften som virkemiddel bli enda mindre. Etter vår vurdering vil innføring av CO2- avgift være en ny type 
regulering på topp av kvoteplikten, i likhet med hva som er gjort i petroleumssektoren. En avgiftslegging 
av nasjonal industri i tillegg vil ha vil ha store konsekvenser for prosessindustriens konkurransekraft, og 
med mindre det blir brukt virkemidler for å kompensere for dette, vil det kunne føre til utflytting eller 
nedleggelse, med potensielt betydelig karbonlekkasje. Med tanke på at man ikke kjenner kostnadsstruk-
turen i enkeltbedriftene vil det ikke være styringseffektivt (som med andre desentraliserte, økonomiske 
virkemiddel). Til gjengjeld vil det være kostnadseffektivt innenfor norsk industri, men ikke kostnadsef-
fektivt relativt til europeisk industri.

Forurensningsloven
Forurensningsloven er et virkemiddel som brukes for å hindre forurensende utslipp og slår fast at ingen 
har lov til å forurense uten at det er gitt tillatelse til det. Virksomheter må altså søke miljømyndighetene 
om utslippstillatelse. Slike tillatelser fra myndighetene blir gitt på visse vilkår.

Vedtak med hjemmel i forurensningsloven som fattes overfor en enkelt virksomhet eller bedrift beteg-
nes som et enkeltvedtak. Myndighetene kan imidlertid sette de samme vilkårene for et uspesifisert antall 
bedrifter eller virksomheter ved å fastsette forskrifter med hjemmel i Forurensningsloven. 

I forbindelse med utslippstillatelser gitt av Klima- og forurensningsdirektoratet, kan det bli stilt teknolo-
gi- og utslippskrav. For eksempel kan en stille krav om innføring av energiledelse i forbindelse med ut-
slippstillatelsen, eller om teknologikrav. Dette er vilkår som også kan gis til kvotepliktige virksomheter. 
Etter råd fra Klima- og forurensingsdirektoratet stilte Miljøverndepartementet i 2009 vilkår om CO2-
håndtering ved oppstart i forbindelse med utslippstillatelse til et gasskraftverk i Elnesvågen, planlagt av 
Industrikraft Møre. 

Utslippstillatelsene som gis etter Forurensningsloven fastsetter normalt utslippsgrenseverdier for foru-
rensende stoffer. Slike krav har i løpet av årene ført til en utvikling av ny miljøteknologi som igjen har ført 
til betydelig reduserte utslipp. Det finnes noen eksempler på vedtak der Forurensningsloven brukes for 
å regulere utslippet av klimagasser. Loven har blant annet blitt brukt til å sette vilkår for utslipp av CO2 
fra de planlagte gasskraftverkene på Kårstø, Kollsnes, Skogn og energianlegget ved LNG-anlegget på 
Melkøya ved Hammerfest. I slike tilfeller setter en teknologikrav, da en ikke kan sette utslippsgrenser for 
klimagasser fra kvotepliktige anlegg. Dette fordi det vil komme i konflikt med kvotesystemet. 
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Forurensningsloven har i liten grad vært brukt til å regulere utslipp av klimagasser fra industrien og 
petroleumsvirksomheten, i stedet har CO2-avgiften lenge vært hovedvirkemidlet for å begrense disse 
sektorenes utslipp av CO2. I dag er en stor del av industri- og petroleumssektorens utslipp omfattet av 
kvotesystemet. 

Forurensningsmyndigheten har i dag ikke anledning til å sette noen utslippsgrenseverdi i tillatelser 
til kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dette begrenser Forurensningslovens anvendelighet som et 
virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser fra kvotepliktige virksomheter. Det er likevel anled-
ning for at forurensningsmyndigheten kan stille krav i utslippstillatelsen til effektiv bruk av energi selv 
om en virksomhet er omfattet av kvotesystemet. Dette gjøres også i praksis. 

Vurdering

Regulering av utslipp ved hjelp av enkeltvedtak og forskrifter hjemlet i Forurensningsloven, er 
virkemidler med god styringseffektivitet og det er gode muligheter til å kontrollere at kravene blir over-
holdt. Lovregulering er et meget styringseffektivt virkemiddel, og kan målrettet legge til rette for at nul-
lutslippsløsninger blir realisert.  På den andre siden er det et virkemiddel som i mindre grad tar hensyn 
til kostnader ved tiltakene, og lovregulering alene vil av den grunn kunne medføre lite kostnadseffektive 
løsninger. Med lovregulering vil det heller ikke være mulig å gi statsstøtte til tiltakene, slik statsstøttere-
gelverket står i dag. Dette igjen vil isolert kunne gå utover bedrifters konkurranseevne. Lovregulering er i 
stor grad et virkemiddel som sikrer forutsigbarhet.

Støtteprogrammer
Det finnes mange offentlige støtteordninger for å delfinansiere forskning og utvikling av miljøteknologi 
og for å utløse klimatiltak. De største og viktigste er Enova, Gassnova, CLIMIT og RENERGI. Ulike faser 
i teknologiutvikling krever ulike støtteordninger. Det er derfor egne programmer for forskning og ut-
vikling av ny teknologi, noen programmer for demonstrasjons- og pilotprosjekter, mens det til sist kreves 
egne programmer for å kommersialisere og sette allerede kjent teknologi i bruk.

CLIMIT

CLIMIT er et program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst, trans-
port og lagring av CO2 fra fossil kraftproduksjon og industri. Programmet setter seg mål om å dekke 
hele kjeden fra langsiktig, kompetansebyggende grunnforskning til prosjekter som demonstrerer 
CO2-håndteringsteknologier. 

Programmet startet opp i 2005 og administreres av Gassnova og Norges forskningsråd. Forskningsrådet 
støtter den delen som omhandler forskning og utvikling, mens Gassnova har ansvaret for demonstrasjon 
og kommersialisering av teknologi. Programmet finansieres dels over OEDs budsjett og dels av avkast-
ningen fra Fondet for miljøvennlig gassteknologi.

CLIMIT hadde opprinnelig som formål å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering 
for gasskraftverk, men ble i 2009 utvidet til å gjelde fossil kraftgenerering generelt, og utvidet til også å 
gjelde industriutslipp i 2010.

I perioden 2001-2009 er det til sammen bevilget om lag 800 millioner kr og i 2010 disponerte CLIMIT-
programmet 180 millioner kr.
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RENERGI – Fremtidens rene energisystem

Norges forskningsråd har samlet klimarelatert forskning i sine to store programmer, RENERGI og 
NORKLIMA. Gjennom hel eller delvis finansiering av forskningsprosjekter bidrar Forskningsrådet til 
teknologiutvikling og kompetanseoppbygging. Formålet med NORKLIMA er å gi nødvendig ny kunns-
kap om klimasystemet, klimaets utvikling i fortid, nåtid og fremtid, samt direkte og indirekte effekter 
av klimaendringer på natur og samfunn. Dette som grunnlag for samfunnsmessige tilpasningstiltak. I 
denne rapporten legger vi vekt på RENERGI, et program for energirelatert forskning. Programmet løper 
fra 2004 til 2013, men er nå i støpeskjeen for en ny periode. 

I RENERGI ligger det meste av forskningen og teknologiutviklingen innenfor energiproduksjon og –over-
føring, samt stasjonær energibruk. Forskning knyttet til offshore petroleumsvirksomhet og gasskraft-
teknologi dekkes av andre programmer.  

Vurdering

Forskning på klimatiltak er en viktig forutsetning for at man skal kunne gjennomføre klimatiltak. For å 
sikre langsiktighet er det viktig at det eksiterer tilgjengelig teknologi for å kutte utslipp også i frem mot 
2030 og 2050. Utvikling av nye løsninger krever støtte i forsknings-, demo- og kommersialiseringsfasen. 
I tillegg er gode virkemidler som kan sikre den nye teknologien et marked, viktig for at teknologiene 
skal utvikles til å bli markedsklare. Støtte til forskning og utvikling er vanskelig å måle etter våre kriterier, 
all den tid det er snakk om relativt nye teknologier som enn så lenge er et godt stykke unna å føre til 
klimagassreduksjoner. 

Støtte til energi- og klimatiltak
Enova

Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og energidepartementet. Enova ble etablert i 2001 for å 
bidra til å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. 
Enova jobber for at energiproduksjon basert på fornybare energikilder øker i Norge, og for at energifor-
bruket skal vokse mindre enn om utviklingen blir overlatt til seg selv. Enovas overordnede mål er 40 TWh 
ny, fornybar energiproduksjon eller energieffektivisering innen 2020. Dette gjøres hovedsakelig gjennom 
støtteprogrammer rettet mot de områdene hvor det kan dokumenteres størst effekt i form av spart, om-

Figur 13: Figuren gir RENERGIs portefølge fordelt på temaer 2005- 2010.  (Kilde: RENERGI)
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lagt eller produsert energi. Enovas virksomhet finansieres 
gjennom et energifond. Enovas energifond finansieres 
med påslag på nettariffen som etter 1. juli 2004 er på 1 øre 
per kWh. I tillegg bevilges det midler over statsbudsjettet.

Program for energitiltak i industrien

Enova har et eget støtteprogram for energitiltak i indus-
trien. Basert på søknader fra bedrifter, kan programmet 
Energibruk – Industri tilby investeringsstøtte for delvis fi-
nansiering av energieffektivisering, spillvarmeutnytting 
og konvertering til fornybar energi. For å få støtte må pro-
sjektet ha et samlet energimål på minimum 0,1 GWh. Til 
nå har Enova gitt ca. 1,5 milliarder kroner til prosjekter i 
industrien, med ca 4,5 TWh spart eller omlagt. I tillegg har 
flere teknologiprosjekter fått støtte til demonstrasjon og 
kvalifisering. 

Fra 2011 er det etablert et forenklet støtteprogram for 
energisentraler i industrien og konvertering av disse til bi-
oenergi eller varmepumpe. Prosjekter som er mindre enn 
5 GWh kan søke ut fra forhåndsdefinerte støttesatser. I til-
legg gir Enova forprosjektstøtte til prosjekter som venter 
å bli mer enn 5 GWh, slik at de kan utredes grundigere og 
styrkes før en eventuell investeringsstøtte. 

Målet med programmet er å utløse investeringer i energi-
effektivisering, energigjenvinning og energiomlegging fra 

fossil til fornybar energi som ellers ikke ville blitt gjennomført på grunn av manglende bedriftsøkono-
misk lønnsomhet. Med andre ord skal støtten skal være utløsende. 

Vurdering

Enova har utvilsomt vært viktig for å realisere klimatiltak i industrien de siste årene. Flere store kostbare 
prosjekter har blitt gjennomført med utløsende støtte fra Enova. Av den grunn har Enova vist seg som et 
styringseffektivt virkemiddel i industrien og har ført til realisering av nullutslippsløsninger. Samtidig som 
det er målrettet, er det derfor ikke nødvendigvis et kostnadseffektivt virkemiddel. Siden Enova gir støtte 
er dette ikke et virkemiddel som påvirker konkurransekraften til industrien negativt. Hovedutfordringen 
for Enova gitt våre kriterier, er langsiktighet og forutsigbarhet, samt at det ikke har tilstrekkelige midler til 
å utløse alle de klimatiltakene som trengs i industrien. Fremtiden til fondet er når denne rapporten utgis 
uavklart på politisk nivå.  Det er imidlertid avklart at Enova fortsatt skal støtte energieffektivisering og 
omlegging i industrien, men man vet fortsatt ikke hvor mye midler som vil være til rådighet.  

Gassnova SF

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Det ble opprettet i 2007 og hører til under Olje- og 
energidepartementet. Foretakets formål er å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering, her-
under CO2-fangst, -transport, -injeksjon, og -lagring. Det omfatter både teknologiutvikling og realisering 
av utbyggingsprosjekter i samarbeid med industrien og rådgivning til Olje- og energidepartementet. 
Selskapet har ansvaret for prosjektene CO2 Technology Center Mongstad, Fullskala CO2-fangst på Kårstø 
og Storskala transport og lagring av CO2. 

Eksempler på prosjekter som har fått støtte fra 
Enova:
Hafslund Varme og infrastruktur har mottatt 82 millioner 
kroner i støtte for å bygge avfallsforbrenningsanlegg hos 
Borregaard. Dette skal produsere 251 GWh og bidra til å 
fase ut klimagassutslipp tilsvarende 50 000 tonn gjen-
nom å erstatte olje. Dette anlegget er nå i drift og vil 
sluttrapportere i løpet av 2012

Både Finnfjord og Elkem Thamshavn har mottatt støtte til 
energigjenvinningsanlegg der det skal produseres kraft 
med utgangspunkt i høytemperatur spillvarme som el-
lers ville blitt kjøltog sluppet ut i vann og luft. Finnfjord 
mottok 175 millioner kroner og skal produsere 350 GWh, 
Elkem mottok 49 millioner kroner og skal produsere 78 
GWh ekstra i forhold til det de allerede produserer med 
eldre anlegg.

Miljøgartneriet på Jæren har mottatt 9,76 millioner kro-
ner for å gjennomføre tiltak som på den ene siden bidrar 
til å nær halvere behovet for tilført varme for produksjon 
tomat og paprika og på den andre side gjør det mulig å 
utnytte spillvarme og CO2 fra energisentralen i de nye 
stormeieriet på Jæren.
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Vurdering

Gassnovas rolle er å drive teknologiutviklingen av CCS frem til den er moden for markedet. De innehar en 
stadig viktigere rolle også når det gjelder CCS i industrien, gjennom CLIMIT og Gassnovas foranstående 
utredning om CCS ved flere ulike kilder. At Gassnova gjennomfører pilot- og demonstrasjonsprosjekter 
er en viktig forutsetning for at CCS-teknologien skal modnes. Arbeidet knyttet til transport og lagring er 
viktig. Med tanke på de store investeringene som kreves for å bygge ut CCS, er det viktig at Gassnova har 
tilstrekkelige midler for å være et fungerende virkemiddel.

Innovasjon Norge – miljøteknologiordningen

For teknologier nær kommersialisering finnes et eget program innenfor Innovasjon Norge, kalt 
miljøteknologiordningen. Den støtter piloter og demonstrasjonsprosjekter for ny teknologi som skal 
bygges ut i stor skala. Målet er at ordningen skal utvikle miljøteknologi for verdiskaping i Norge, som 
bedrer norsk næringslivs konkurranseevne og som kan eksporteres. Ordningen ble opprettet for peri-
oden 2010-2012 og det er foreslått en bevilgning på 257 millioner for 2012 (Statsbudsjettet 2012). 
Finansiering av ordningen er fra Næring- og handelsdepartementet og består av grunnfinansiering på 
140 millioner årlig. I tillegg vil ordningen fra 2011 også inkludere 117 millioner fra et nyoppstartet pro-
gram for kommersialisering av miljøteknologi med en årlig ramme på 500 millioner som fordeles mellom 
flere aktører. Dette programmet går fra 2011 til 2013.  

Nye virkemidler

Sertifikatsystemer
Ordningen fungerer ved at myndighetene utformer en konkret, nasjonal, lovfestet målsetning om energ-
ibruk. Det kan for eksempel være en gitt mengde ny fornybar energi, slik det felles el-sertifikatsystemet 
som Sverige og Norge etablerer fra 1.1. 2012. Eller det kan være reduksjon i energibruk (hvite sertifikater) 
eller mengde CCS (fossilt sertifikatsystem).  Myndighetene må videre definere hvilke sektorer man øn-
sker å regulere og hvilke energibærere som omfattes. 

Et forvaltningsorgan vil ha ansvar for å etablere og føre tilsyn med ordningen. Dette organet vil pålegge 
enkeltaktører å gjennomføre eller finansiere en del av målsetningen som i sum utgjør myndighetenes 
mål. 

Forpliktede aktører kan eksempelvis være energileverandører eller -distributører. For å oppfylle sertifikat-
plikten, kan disse aktørene selv gjennomføre tiltak, eller eventuelt legge til rette for finansiering av tiltak 
utløst av tredjepartsaktører. Der tredjepart gjennomfører tiltak, vil det utstedes et bevis eller et sertifikat 
som dokumenterer måloppnåelsen.

Sertifikater som utstedes for energisparetiltak kalles hvite sertifikater. Denne ordningen er allerede 
gjennomført i flere europeiske land, og er i ferd med å implementeres i andre. Dette kan være et mulig 
virkemiddel for å lykkes med energieffektivisering i industrien. 

Et annet mulig bruksområde for et slikt virkemiddel er innenfor CCS, hvor petroleumsindustrien kan il-
egges krav om CCS, etter en logikk om at de som produserer den fossile energien får en plikt til å sørge 
for at noe av karbonet blir fanget og lagret. Men hvor dette, gjennom fleksibiliteten et sertifikatsystem 
gir, kan gjennomføres i industrien dersom dette viser seg å være et rimeligere alternativ. CCS-sertifikater 
kan på denne måten sikre finansiering av CCS-prosjekter i industrien. 
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Vurderinger

Fordelen med systemet er at det er kostnadseffektivt og styringseffektivt. Til gjengjeld kan det svekke 
konkurransekraften til de berørte sektorene fordi det i praksis blir et kvotesystem som ilegger energi-
bruken en ytterligere kostnad. Sertifikatordninger er kostnads- og styringseffektivt innenfor de teknolo-
giene ordningen gjelder for. Sertifikatordningene støtter spesifikke teknologier som er myndighetsbe-
stemt, noe som innebærer at ordningen ikke nødvendig er mest kostnadseffektiv. Ordningen vil medføre 
en kostnadsbyrde på bransjene som er involvert, men denne kan fordeles på mange aktører, slik gjort 
ved grønne sertifikater. Ettersom virkemiddelet er teknologispesifikt vil det kunne utløse betydelige ut-
slippsreduksjoner ved realisering av CCS. Ordningen er forutsigbar og sikrer langsiktighet gitt at syste-
met er definert for en lengre periode. 

Innkjøpsordninger
For å redusere risikoen ved å gjennomføre kostbare klimatiltak i industrien, kan offentlig innkjøpspolitikk 
brukes for å skape en etterspørsel etter varer produsert med lavere klimagassutslipp eller med ny kli-
mateknologi. Det offentlige bruker årlig 380 milliarder kroner på innkjøp og potensialet for målrettede, 
offentlige innkjøp som virkemiddel er derfor stort. Ved å etterspørre gitte teknologier eller klimavennlige 
produkter, kan det offentlige være med på å starte et marked for disse produktene og sikre kommersiali-
sering av ny teknologi. I dag slås det fast at miljøhensyn skal tas med i vurderingen ved offentlige innkjøp 
(Lov om offentlige anskaffelser,§6), men dette gjøres sjelden i praksis. Kun fire prosent av kommunale og 
ni prosent av statlige aktører har gått inn for å søke etter innovative løsninger de siste to-tre årene (Difi, 
2011). Hovedutfordringen for å søke etter nye løsninger, er lokalisert til å være mangel på kapasitet og 
lite kunnskap om tilgjengelige løsninger (Difi, 2011).

Særlig innenfor byggsektoren kan dette være et relevant virkemiddel for klimatiltak i industrien i Norge, 
og kan gi muligheter for bedre lønnsomhet ved klimavennlige produksjonsmetoder innenfor mellom an-
net sement-, aluminiums- og treproduksjon. Dersom man ønsker et kraftigere virkemiddel, kan kravene 
implementeres i lovverket. Et eksempel er plan- og bygningsloven.

Det er ikke bare det offentlige som kan påvirke klimagassutslipp gjennom innkjøpsordninger. Et konkret 
eksempel på at også det private næringslivet kan gjennomføre dette, er Rema 1000 som stiller energi-
krav til sine leverandører. Dette har ført til at leverandøren av bakerivarer, Mesterbakeren, har startet et 
prosjekt som går ut på å erstatte oljeforbruket med gjenvunnet energi eller energi fra varmepumpe in-
nen 2014. 

Etablerte internasjonale standarder for å vurdere utslippene som ligger i produksjonen for enkeltproduk-
ter, produkters såkalte klimaavtrykk, vil utvide mulighetsrommet til dette virkemidlet.

Vurderinger

Virkemiddelet vil være lite styringseffektivt, da det vil være svært vanskelig å angi hvor store ut-
slippsreduksjoner det vil gi. Hvorvidt det vil være kostnadseffektivt kommer an på om hvordan ordnin-
gen utformes, for eksempel i forhold til hvor teknologispesifikk den er eller om den heller baserer seg 
på merkeordninger/karbonavtrykk. Ordningen vil kunne påvirke konkurranseevnen til industri med lave 
klimagassutslipp i positiv retning, men det er vanskelig å angi hvor mye. Merke- og innkjøpsordninger 
som er stabile og langsiktige vil kunne gi forutsigbarhet for industrien ettersom den vil være sikret et 
marked over tid. 
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Klimalov
I 2008 ble det innført en klimalov i Storbritannia, og flere har i ettertid tatt til orde for at en liknende lov 
bør innføres i Norge også. Formålet med en klimalov vil være å sikre at klimahensyn blir ivaretatt i alle 
sektorer og at en får gjennomført langsiktig klimapolitikk.

Gjennom en klimalov vil utslippsmålene til et land være juridisk bindende og loven kan også legge over-
ordnede føringer på hvilke virkemidler og tiltak som skal benyttes for å nå målene. Det er imidlertid vik-
tig å bemerke at et Storting ikke har myndighet til å binde fremtidige Storting, selv ikke med en klimalov. 
Dermed kan et fremtidig Storting likevel oppheve vedtak om mål og virkemidler (Klimakur industri). 

Advokatfirmaet Hjort med advokat Alexandra Bech Gjørv har gjennomført en juridisk gjennomgang av 
innføring av en klimalov i Norge, på oppdrag fra WWF. I gjennomgangen blir det slått fast at på samme 
måte som EUs kvotedirektiv setter enkelte begrensninger på norske myndigheters mulighet til å sette 
begrensninger på klimagassutslippene, vil også en kvotelov kunne rammet av de samme begrensnin-
gene. Der er det behov for ytterligere utredninger. 

Samtidig slår utredningen fast at dagens forvaltning ”mangler viktige, politiske avklaringer for å kunne 
sette i verk reguleringstiltak med stor samfunnskostnad eller betydelig påvirkning på industri og forbrukere.” 

En klimalov kan være et virkemiddel som får slike avklaringer på plass. 

Vurderinger

En klimalov vil være svært styringseffektivt, spesielt hvis konkrete virkemidler og tiltak ligger inne i 
den. Samtidig vil en klimalov, på samme måte som Forurensingsloven, ikke være noen garanti for ut-
slippsreduksjoner hvis en velger å ikke følge den opp politisk. En klimalov vil heller ikke fjerne den usik-
kerheten andre politiske virkemidler møter, nemlig at den kan endres hvert fjerde år ved ny regjering 
og Storting. Klimalov vil ikke være kostnadseffektivt, med mindre en spesielt tar hensyn til kostnader i 
utforming av loven.  Det er vanskelig å se hvordan en klimalov vil påvirke industriens konkurranseevne 
ettersom det vil avhenge av hvor ambisiøse målsetningene er og hvilke andre virkemidler som blir iverk-
satt for å nå disse. 

Klimafond
Mesteparten av klimagassutslippene fra landbasert industri forventes å bli kvotepliktige fra 2013. Et kli-
mafond vil bli derfor bli et supplement på en slik måte at det gjennomføres tiltak utover dem som ut-
løses av kvoteprisen alene.

Historisk har man gode erfaringer fra slike typer avtaler mellom myndigheter og næringslivsbran-
sjer. Avtalene har fungert slik at bransjer påtar seg et kollektivt ansvar for å gjennomføre de avtalte ut-
slippsreduksjonene, mot at myndighetene gir avkall på avgiftsinntekter eller på andre restriktive tiltak 
(Norsk industri). 

Eksempler på fond og avtale

NOx-avtalen er en avtale inngått mellom femten næringsorganisasjoner og Miljøverndepartementet 
om å redusere NOx-utslippene med 30 000 tonn innen 2011. Fondet er et spleiselag der bedriftene som 
er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til det såkalte NOx-fondet erstatter 
statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. I stedet betaler de inn en redusert avgiftssats til fondet. I 
første periode, mellom 2007 og 2010, ble forpliktelsen oppfylt (NHO2). Avtalen er nå videreført til 2017, 
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med mål om ytterligere 16 000 tonn utslippsreduksjoner (Norsk Industri). Når det gjelder klima, vil NOx-
avtalen i seg selv ikke være et tilstrekkelig virkemiddel ettersom flere av tiltakene som gjennomføres 
fører til økt bruk av gass og mindre sannsynlig overgang til fornybar energi for termiske formål. 

Svovelavtalen går ut på å redusere utslippene av SO2 fra prosessindustrien og ble underskrevet i 2001 av 
Prosessindustriens Landsforening (nå Norsk Industri) og Miljøverndepartementet. En etablerte da også 
Prosessindustriens miljøfond som gir støtte til gjennomføring av tiltak som reduserer utslippene av SO2. 
Utslippene i 1999 var på totalt 16 680 tonn og i avtalen forpliktet industrien seg til å redusere utslippene 
med 5 000 tonn innen 2010. Avtalen er nå forlenget til 2014 (Norsk Industri). 

Finansiering av fondet

Flere ulike modeller for finansiering av fondet er trukket fram. Tidligere nevnte fond, som Næringslivets 
NOx-fond og Prosessindustriens Miljøfond, finansieres gjennom at industrien selv betaler inn en fast av-
gift for egne utslipp til fondet. Enova energifond har en annen finansieringsløsning, der finansieres fondet 
gjennom et påslag på nettariffen med 1 øre/KWh og gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettet. 

Klimakur trekker også fram flere modeller for å finansiere et klimafond. Eksempler på dette er direkte 
overføringer fra statsbudsjettet, bruk av statens inntekter fra kvoteauksjonering eller øremerking av av-
giftsmidler (Klimakur industri). 

Driftskostnader

En forskjell mellom NOx-fondet og et eventuelt klimafond, er at et klimafond i langt større grad vil være 
aktuell til å dekke driftskostnader, som følge av for eksempel endrede innsatsfaktorer i industriprosessen. 
Teknologirådet kom i 2011 med en rapport om fond som finansiering til klimatiltak, Et norsk fond for 
utslippsreduksjoner?. Der anslås det at hele 90 prosent av tiltakene for et klimafond vil være støtte til drift-
skostnader (Teknologirådet 2011). 

Klimakur trekker fram et alternativ til å gi direkte driftsstøtte, noe som går ut på at fondet gir støtte di-
rekte til de som bidrar å framskaffe det alternative innsatsmidlet (for eksempel trekull). Da vil prisen på 
trekull til sluttbrukerne kunne reduseres. 

En kan også utforme klimafondet i sammenheng med andre aktuelle støtteordninger, for eksempel 
Enova. Da vil klimafondet kunne gi investeringsstøtte ved for eksempel satsning på CCS, mens Enova 
dekker driftskostnader knyttet til endrede innsatsfaktorer. 

Forholdet til EØS-avtalens statsstøtteregler 

Avgiftsfritak og eventuell statlig finansiering av klimafondet må i henhold til EØS-avtalen notifiseres til 
og godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før det kan iverksettes. Stortingets utredningsseks-
jon har gjennomført en vurdering av ulike forhold som de mener vil være relevante for ESAs vurdering.  
Utredningsseksjonen oppsummerer: 

”Dersom statsstøtte fører til et bedre miljøvern og dersom ESA vurderer de positive miljøeffektene av statsstøt-
ten som større enn de negative effektene i form av konkurransevridning, kan statsstøtte godkjennes i hen-
hold til EUs og EØS-avtalen. Forutsetningen er at EU ikke har etablert felles regelverk og felles tiltak for å innfri 
miljømålene. I utgangspunktet kan vi derfor anta at en statlig støtteordning for å oppnå lavere utslipp av 
klimagasser for næringslivet må komme i tillegg til og uten å påvirke EUs handelssystem for utslippskvoter 
av klimagasser - ETS. EU arbeider nå med nye regler for statsstøtte for å unngå karbonlekkasje som følge av 
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implementeringen av ETS. Blir det enighet om et slikt regelverk, vil Norge kunne etablere tilsvarende ordning.! 
(Utredningsseksjonen) 

Vurdering

Fordelene med et klimafond er at man fordeler tiltakskostnader på mange aktører, slik at man kan få ut-
løst større og mer kostbare klimatiltak enn det enkeltvirksomheter ville klart alene. Man vil også få gjen-
nomført de mest kostnadseffektive tiltakene først. I motsetning til høye avgifter og direkte reguleringer, 
vil ikke et klimafond føre til nedleggelse og karbonlekkasje (Klimakur industri).

Miljøteknologifond
NHO og Norsk Industri har tatt til orde for at det opprettes et miljøteknologifond som kan støtte langsik-
tig utvikling av klimateknologi. Dette skiller seg fra et klimafond ved at det fokuserer på pilot-, demo- og 
utviklingsprosjekter for å gjøre ny teknologi kommersielt tilgjengelig på sikt.

De foreslår at fondet finansieres gjennom større bevilgninger fra allerede eksisterende ordninger og 
andre tilpasninger. Dette for eksempel i form av tildelinger fra Enova-fondet. Målsettingen for fondet 
er å være et virkemiddel for at ny klimateknologi skal kommersialiseres og komme inn på markedet 
(Teknologirådet 2011).

Vurdering

Teknologirådet slår i sin rapport fast at et klimafond kan bidra til at “Teknologiske løsninger som kan gi 
vesentlige utslippsreduksjoner kan nå markedene”, at ”FoU innsats fra tidligere faser i teknologiutvikling ikke 
går til spille” og ”vedvarende kompetanseutvikling og industriell nyvinning i viktige sektorer der norske virk-
somheter i dag er verdensledende”.

Virkemidler mot karbonlekkasje
Virkemidler som høyere CO2-avgift og økt bruk av Forurensingsloven, kan øke faren for karbonlekkasje 
gjennom at norsk industri blir stilt overfor strengere regulering og høyere kostnader enn konkurrerende 
industri i andre land. Dersom en tar forbehold om at andre lands industri ikke vil stilles overfor tilsvar-
ende krav, vil en kunne trenge kompensasjonsordninger som forhindrer karbonlekkasje. 

Kompensasjon for økte klimakostnader

EUs nye kvotedirektiv (artikkel 10a, pkt 6) åpner for at medlemsland gjennom prisen på elektrisk kraft 
kan gi kompensasjon overfor konkurranseutsatt industri for det påslaget i kraftprisen som skyldes kraft-
produsentenes utgifter til klimagassutslipp, altså kvotekjøp. 

En slik kompensasjon vil kunne motvirke karbonlekkasje og stimulere industriens etterspørsel etter ren, 
fornybar kraft i industriproduksjonen. 

På grunn av den høye vannkraftandelen i Norge har norsk konkurranseutsatt industri høyt strømforbruk i 
forhold til utslipp av klimagasser. Derfor vil en endring i kraftprisen påvirke kostnadsbildet til enkeltbed-
riftene betydelig.  I følge Klimakur sin rapport om Tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra 
norsk industri vil en endring i strømprisen på 5 øre/kWh for et aluminiumverk med et årlig elektrisitets-
forbruk på 3 TWh og et klimagassutslipp på 500.000 tonn CO2-ekvivalenter per år kunne kompensere for 
en tenkt utslippskostnad på 300 kr/tonn CO2-ekvivalenter.  
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Regjeringen har foreløpig ikke bestemt seg om Norge skal benytte seg av ordningen, men Fornyings- 
og administrasjonsdepartementet har sendt Norges høringssvar til EU- kommisjonen med innspill til 
utformingen av retningslinjene (FAD). Denne rapporten blir skrevet før EU har lagt fram sitt forslag til 
utforming av ordningen. Ordningen er sterkt etterspurt av industrien selv.  

Vurdering

En kompensasjonsordning vil kunne være et godt virkemiddel for å hindre karbonlekkasje som følge 
av høyere klimakostnad enn konkurrenter. For å sikre best mulig effekt må ordningen være tilstrekkelig 
treffsikker og styringseffektiv slik at kompensasjonen ikke blir en direkte subsidie som hindrer en beg-
rensning av kraftforbruket i industrien. Det er en fare for at en kompensasjonsordning vil undergrave 
effekten en pris på CO2 gir, nemlig en reduksjon i klimagassutslippene. 

Muligheter for CO2-toll
Et mulig virkemiddel for å utjevne konkurranseevnen mellom land med og uten utslippsregimer og hin-
dre karbonlekkasje er CO2-toll på import av varer. Det innebærer at en ilegger en importvare en avgift 
som tilsvarer karboninnholdet i varen og differansen i regulering av klimagassutslipp mellom hjemme-
markedet det eksporteres fra og utemarkedet det importeres til, mens eksport får tilsvarende rabatt på 
utslippsprisen, slik at konkurranseulempen på eksportmarkedet fjernes.   

Det er viktig å skille mellom det som blir definert som border tax, altså en bestemt avgiftssats som 
pålegges importerte produkter, og border tax adjustment, som er en tilpasning av de avgifter som gjelder 
innenriksproduserte produkter og som blir pålagt importerte produkter. GATT gir WTO-medlemmer mu-
lighet til å pålegge importerte produkter en kostnad jevnbyrdig med de avgifter som gjelder innenlands, 
med noen unntak.  

Det er fortsatt langt fram til å få på plass en ordning med global eller områdevis CO2- toll. Utfordringene 
er blant annet å utforme ordningen så klar og gjennomsiktelig som mulig, samt etablere et tilstrekkelig 
system for å registrere klimagassutslippene knyttet til produksjonen av de tollbelagte varene. 

Vurderinger

CO2-toll vi sikte mot en internasjonal kostnadseffektivitet på samme måte som et internasjonalt kvote-
system, men vil kunne møte på de samme utfordringene som kvotesystemet og en potensiell global 
CO2-avgift gjør. Ordningen vil ikke være styringseffektiv eller målsikker. CO2-toll vil være hensiktsmessig 
for klimatiltak som innebærer økte driftskostnader og vil bedre konkurranseevnen til industri med lave 
utslipp. Samtidig vil ikke ordningen alene føre til klimagassreduksjoner, men muliggjøre økt prising av 
CO2. Ordningen vil antakeligvis ikke kunne utløse store investeringer alene. 
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Hva skal til for å lykkes?
For å lykkes med utslippsreduksjoner i industrien er det viktig å sikre at virkemidlene vi har utløser tilt-
akene vi ønsker oss. I dette kapitlet vil vi derfor drøfte virkningen av noen virkemidler, sett i lys av barri-
erene for tilgjengelige tiltak. Virkemidlene vi drøfter her er basert på hvilke virkemidler fra forrige kapittel 
som best svarer på de kriteriene vi har satt ned. Dette er styringseffektivitet, kostnadseffektivitet, langsik-
tighet, hvorvidt det vil utløse nullutslippstiltak og om det vil medføre karbonlekkasje.  

Barrierer mot tiltak

Kostnadsstrukturen og politisk gjennomførbarhet for ulike tiltak varierer stort innenfor denne sektoren. 
Barrierene mot at tiltakene settes i verk kan være både økonomiske og politiske, men vi ser også at tiltak 
som er både samfunnsmessig gunstig og bedriftsøkonomisk lønnsomme ikke nødvendigvis blir gjen-
nomførte. Vi har derfor forsøkt å identifisere de viktigste barrierene som hindrer gjennomføringen av 
gode klimatiltak i den norske industrien. 

Karbonfangst og -lagring
Den største barrieren for å få gjennomført karbonfangst og -lagring er de store investeringskostnadene 
og økte driftskostnadene for et fullskala CO2-fangstanlegg. De første anleggene vil ha en høyere kost-
nad. Realisering av flere anlegg på sikt vil få opp lærekurven og redusere kostnadene. 

En annen barriere er utfordringene knyttet til transport og lagring av CO2. Dette spesielt i forhold til 
manglende samordning mellom prosjekter. Man har behov for bedre modeller for transport og lagring 
av CO2 fra anlegg som er plassert langt unna lager. 

Det er fortsatt behov for mer forskning og utprøving rundt ulike fangstteknologier og innenfor lagring 
av CO2. Teknologiutviklingen har vært fokusert mye rundt CO2-fangst fra kraftverk. For CO2-fangst fra 
andre industrielle kilder vil det være behov for ytterligere detaljert arbeid knyttet til CO2-fangst for den 
enkelte industri og utslippstyper. 

Biokarbon og avfall
En innfasing av biokarbon eller avfall til fordel for det fossile alternativet er et svært aktuelt tiltak, både i 
stasjonær forbrenning og i selve prosessen. En barriere i dag er at en slik innfasing vil gi høyere driftsut-
gifter all den tid biokarbon i dag er dyrere enn det fossile alternativet. 

En annen barriere er at det er knapphet på tilgangen av produkt av riktig kvalitet, men også å sikre at det 
er råstoff fra bærekraftig produksjon av biomasse. Et eksempel er å unngå trekull fra regnskog. Trekull 
står spesielt overfor en utfordring rundt umoden teknologi i noen prosesser.

For bioenergi til konvertering av fossil energiforbruk kan det være en utfordring med høyere prisnivå for 
ulike bioenergiløsinger som pellets, bioolje og lignende. For avfall er barrieren i større grad stor konkur-
ranse om avfallet som gjør tilgangen til råvaren vanskelig.

Energieffektivisering og -gjenvinning 
Tiltak innenfor energieffektivisering er ofte lønnsomme, og vil innebære lave investeringskostnader og 
åpenbart lavere driftskostnader. Til tross for dette blir mange energieffektiviseringstiltak likevel ikke gjen-
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Söndra Cell Tofte er Norges største utslippkilde av bio-CO2. Derfor 
kan dette anlegget være en god kandidat for bio-CCS. (Foto: Söndra)
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nomført. Årsaken til dette er barrierer som manglende kompetanse og oppmerksomhet fra bedriftenes 
ledelse, uavklarte ansvarsforhold og umoden teknologi. 

Innen energigjenvinning er mangelen på infrastruktur for utnyttelse av varmen, og dermed høye in-
vesteringer for å få det til, manglende samordning og manglende kunder sentrale barrierer. 

Energiledelse
 For energiledelse gjelder i stor grad det samme som for energieffektivisering. Tiltaket innebærer små 
kostnader og mange er lønnsomme. Det er imidlertid behov for mer informasjon og økt oppmerksom-
het rundt tiltaket. 

Hvilke virkemidler trengs? 

Fra 2013 vil så godt som hele prosessindustrien være inkludert i det europeiske kvotesystemet, uttalt 
som det viktigste virkemidlet for å redusere utslipp fra denne sektoren. Vi ser at dette ikke er tilstrekkelig 
for å utløse nødvendige klimatiltak i industrien. Det er derfor nødvendig å vurdere andre virkemidler i 
tillegg selv om kvotesystemet uansett legger føringer for virkemiddellbruk i denne sektoren. Videre vil 
industriens sårbare konkurransekraft være et viktig aspekt ved utforming av virkemidler. Å flytte utslipp 
ut fra landet, vil ikke føre til at de forsvinner. Virkemidlene som innføres må ikke bare redusere utslipp og 
hindre utflytting, men også stimulere til ny industrivirksomhet og videreutvikling i industrien. 

Høye investeringskostnader
Store kutt i klimagassutslipp vil komme fra tiltak hvor investeringskostnadene er høye, som ved CCS og 
energigjenvinning. Disse vil ikke utløses av avgift eller kvoter, med mindre det kommer en forventning 
om at disse vil øke betydelig i fremtiden. Virkemidler som kan bære en del av investeringskostnaden vil 
derfor være viktige for å utløse disse tiltakene. Dette kan være i form av finansieringsordninger som fond 
eller lån. Denne typen teknologi har stordriftsfordeler, slik at samlokalisering eller fokus på energi i of-
fentlig planarbeid vil kunne bidra til å redusere kostnaden og utløse tiltak. CCS er også aktuelt i anlegg 
knyttet til petroleumsindustrien, og virkemidler bør tilrettelegge for at petroleums- og fastlandsindus-
trien kan dra nytte av hverandre og sammen realisere karbonfangst og -lagring.

Tilgang på alternative brensler
Biobasert energi kan i dag ikke konkurrere med fossil energi på pris. Dette utgjør en stor barriere fordi det 
påfører bedriftene en høyere driftskostnad. En annen barriere her er tilgang på de biobaserte brenslene. 
For en overgang til økt bruk av avfall vil tiltak for økt sortering og bedring av konkurransen mot uten-
landske kjøpere kunne være gode virkemidler. Når det gjelder trekull, vil høyere etterspørsel og økt 
satsning kunne gi økt produksjon og tilgang, mens etablering av en sertifiseringsordning vil kunne sikre 
at trekullet som brukes er bærekraftig. Tilrettelegging og støtte til forskning på og utprøving av trekull i 
industrielle prosesser er nødvendig dersom dette skal bli et alternativ i ulike industriprosesser. 

Informasjonsbarrierer
Det eksisterer en del tiltak som i utgangspunktet ikke koster så mye å gjennomføre, men som likevel ikke 
har blitt utløst av dagens virkemiddelregime. Dette gjelder særlig energieffektivisering, energiledelse, 
men også tiltak i industriprosesser som reduserer behov for råstoff. For disse tiltakene vil ikke økono-
miske virkemidler være nødvendige, men heller regulatoriske virkemidler som lovverk eller forpliktende 
avtaler. Vi anser det også som hensiktsmessig å stimulere til økt kunnskap om temaet gjennom direkte 
informasjonsspredning. 
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Umoden teknologi
For en del av tiltakene, er en viktig barriere at teknologien ikke er moden. For disse tiltakene vil det være 
sentralt at statlige støtteordninger for å fullkommersialisere produktene opprettholdes og styrkes. For å 
tiltrekke seg private investorer til kommersialisering vil det også være viktig at rammebetingelsene for 
bruk av disse teknologiene er gode og langsiktige. På lengre sikt vil det være nødvendig å gjøre produk-
ter produsert ved bruk av klimateknologi som CCS mer lønnsomme og mer konkurransedyktig enn 
produkter produsert med høyere utslipp. Dette bør gjelde nasjonalt, så vel som globalt.

Anbefalinger mot 2020

Klimafond 
Et virkemiddel som scorer bra på de kriteriene vi har satt opp, og som svarer godt på de identifiserte bar-
rierene er klimafond. Effekten av et klimafond vil imidlertid avhenge av hvordan et klimafond utformes. 

Et klimafond vil være både styringseffektivt og forutsigbart dersom det er knyttet til en avtale mellom 
staten og industrien. På den måten kan man få en konkret målsetning om hvor mye klimagassutslip-
pene skal reduseres, og man sikrer at industrien står overfor forutsigbare klimakrav og støtteordninger. 
Man kan øke graden av styringseffektivitet gjennom utformingen av fondet. For eksempel gjennom å 
etablere et styre som behandler søknader og bevilger midler i henhold til gitte kriterier. 

Et klimafond vil kunne utløse nullutslippstiltak som karbonfangst og -lagring dersom utformingen av det 
legger til rette for investeringsstøtte. Hvor ambisjonsnivået for antall CCS-prosjekter og målsetningen i 
avtalen kan ligge, vil avhenge av finansieringen av fondet. I debatten om klimafond er flere forslag truk-
ket fram. Vår vurdering er at en finansiering gjennom CO2-avgiften i petroleumsindustrien er den mest 
hensiktsmessige løsningen. Et klimafond med en finansieringsordning tilsvarende NOx-fondet, hvor in-
dustrien selv betaler en sats inn til fondet, vil kunne svekke industriens konkurranseevne. Det er også vik-
tig å etterstrebe et tilstrekkelig stort fond, som kan utløse tiltak med høye investeringskostnader. Der vil 
det være et betydelig større rom for å få inn mer midler gjennom CO2-avgiften i petroleumsindustrien. 
Denne er det mulig å øke uten å svekke konkurranseevnen til næringen. 

Et klimafond vil kunne være kostnadseffektivt dersom det blir utformet slik at det er de prosjektene som 
får mest effekt av tilskuddene som blir utløst. I industrien er klimatiltakene forbundet med betydelige 
investeringskostnader. Med et klimafond vil kostnadene ved klimatiltak fordeles på mange ulike aktører. 

Et klimafond kan utformes slik at det utløser klimatiltak med stordriftsfordeler. Eksempler på dette 
kan være at flere ulike bedrifter går sammen om å søke om midler for å gjennomføre felles prosjekter, 
som CCS-prosjekt i Grenland eller utnyttelse av spillvarme til elektrisitetsproduksjon og fjernvarme i 
industriklynger.

Et klimafond vil ikke nødvendigvis kunne gi støtte til klimatiltak som innebærer betydelige og langsik-
tige driftskostnader, da dette vil innebære at fondet får mindre midler til de store investeringskostnad-
ene, samt at dette på sikt vil kunne føre til at klimatiltaket reverseres når støtten opphører. En løsning 
kan være å kombinere et klimafond med andre støtteordninger, eksempelvis Enova som kan bidra med 
driftsstøtte. 
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Forurensingsloven
Lovverket er det mest styringseffektive virkemiddel vi har, men Forurensingslovens anvendelsesområde 
er noe redusert innenfor kvotepliktig sektor.  

En sterkere bruk av Forurensningsloven

For å kontrollere de samlede utslippene har miljømyndighetene gjennom Forurensningsloven mulighet 
til å sette utslippsgrenseverdier. Imidlertid er det en svakhet ved loven nå at en ikke kan sette denne type 
grenseverdier for kvotepliktige utslipp. Det er derimot fortsatt fullt mulig å sette teknologikrav i utslipp-
stillatelsene, slik nevnt tidligere i rapporten. Flere tiltak kan utløses gjennom strengere krav til bruk av 
beste tilgjengelige teknologi med hensyn til klimagassutslipp. Eksempler på dette er fornybare løsninger 
og CCS, energiledelse i bedriftene og ved å stille krav om energiutnyttelsesgrad i tillatelser. 

Det er hjemmel for å gå lenger enn man gjør i dag med hensyn til å stille krav til utslipp av klimagasser, 
både gjennom individuelle krav i tillatelser og gjennom generelle krav i forskrifter (Klimakur Industri). 

Pålegg om tiltak etter Forurensingsloven gir bedriften hele kostnaden ved tiltaket. For tiltak hvor kost-
nadene ikke er høye, kan bruk av Forurensingsloven alene være en mulig virkemiddel. Pålegg om gjen-
nomføring av tiltak med høye kostnader, kan føre til karbonlekkasje. Bruk av Forurensingsloven i kom-
binasjon med andre virkemidler som kompenserer for utgiftene ved tiltak den krever, kan løse denne 
utfordringen.

Et konkret eksempel hentet fra Klimakur for å bruke loven til å redusere klimagassutslipp fra industrien, 
er å lage en forskrift med hjemmel i Forurensingsloven der man forbyr fossil olje og gass til stasjonær for-
brenning, eventuelt mot den tekniske installasjonen olje- og/eller gasskjeler.  Potensialet er vist i figur 14. 
Figuren viser at samlet reduksjonspotensial er på ca. 1,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.  

Arealplanlegging  
På sikt vil en kunne utløse ytterligere kli-
matiltak i industrien ved tydeligere å 
inkludere klima og energi i offentlig areal-
planlegging. På den måten vil man blant 
annet kunne utnytte det store spillvarme-
potensialet i industrien til å fase ut fossil 
energi og redusere bruk av elektrisitet til 
stasjonær forbrenning i andre sektorer. Et 
konkret eksempel er Mo Industripark, som 
er omtalt tidligere i rapporten. Dette er 
en av industriparkene i Norge med tettest 
andel prosessbedrifter samlet på ett sted. 
Industriparken ble etablert i 1989 og det 
har vært tatt ut fjernvarme fra bedrifter i 
parken i over 20 år.

Samlokalisering av bedrifter med poten-
sial for CCS vil kunne redusere kostnadene 
ved bygging og kostnadene knyttet til in-
frastruktur. Når det gjelder framtidig kraf-
tutbygging og utvikling av kraftnettet bør Figur 14  Reduksjonspotensialet ved forbud mot olje og gass til 

stasjonær forbrenning i industrien (Klide: Klimakur Industri).
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dette ses i sammenheng med behov i industrien og etablering av ny industri i områder med mye forny-
bar kraft. 

For å utløse klimatiltak ved hjelp av arealplanlegging, kreves det tydelig politisk styring på nasjonalt og 
lokalt plan.

Teknologiutvikling
Effekten av å utvikle ny teknologi er vanskelig å kvantifisere på kort sikt. Derfor er det viktig å ikke måle 
suksessen av teknologisatsningen ved å se utelukkende på perioden fram mot 2020. Det er på lengre sikt 
at vi kan høste fruktene av en massiv og bred satsning på klimateknologi i dag. Både gjennom reduserte 
klimagassutslipp, men også gjennom salg av teknologiløsninger mellom bransjer og land. Norsk industri 
kan gjennom teknologisatsning nå bli en viktig teknologileverandør globalt. 

Store teknologiinvesteringer er forbundet med store kostnader og høy risiko, men også høy avkastning 
på sikt. Det er derfor viktig at staten trår til med sikkerhet og virkemidler. 

I utvikling av ny teknologi er den vanskeligste perioden, ofte kalt dødens dal, fasen fra de første demon-
strasjonsprosjekter til de er kommersielt tilgjengelige. Her er det viktig med gode og målrettede støt-
teordninger. I Norge har vi allerede noen ordninger for denne fasen, som Gassnova for CCS, Enova for 
andre teknologier og Innovasjon Norge. Det er viktig at disse ordningene videreføres og samordnes for å 
hjelpe klimateknologien frem til fullkommersielle produkt. Gassnova bør videreføres på lang sikt og det 
bør sikres tilstrekkelig midler for at satsningen på CCS kan videreføres i stor skala. Midlene må gjelde for 
både fangstteknologi og for transport og lagring. Enova må sikres langsiktige midler som både går til 
utvikling av ny fornybar energi og til energieffektivisering i industrien. En bør også se på muligheten for 
å kombinere Enova med et klimafond, slik at klimafondet gir investeringsstøtte, mens Enova gir støtte til 
potensielt høyere driftskostnader. 

Veien videre

Klimatiltakene vi kan få utløst innen 2020 er veldig viktige, men det er bare starten på arbeidet. 
Virkningsfulle, internasjonale virkemidler for ytterligere reduksjoner må på plass slik at vi og andre gjen-
nomfører større klimatiltak i fremtiden. Særlig med tanke på at industrien er aktør på den internasjonale 
arenaen, er det viktig å etablere virkemidler som gir like konkurranseforhold og rammebetingelser, samt 
gir lave utslipp og god muligheter for stor industriaktivitet i Norge. Dette vil kreve endringer i dagens 
virkemidler og etablering av nye internasjonalt orienterte virkemidler. Å arbeide frem nye internasjona-
le virkemidler er en tidkrevende og langsom prosess. Arbeidet med å implementere denne politikken i 
Norges internasjonale arbeid må derfor startes nå. Under presenterer vi noen av virkemidlene vi mener 
Norge bør prioritere i årene som kommer.

CCS-sertifikat
Det tiltaket som gir store kutt i industrien er CCS, og hovedutfordringen på sikt vil være de høye invester-
ingskostnadene. En mulig løsning for å skaffe til veie finansiering er å etablere et sertifikatsystem for 
CCS. Systemet kan kreve at produsenter av fossil energi leverer CCS-sertifikater for en gitt mengde av 
sin produksjon. Disse sertifikatene kan de enten generere selv, eller kjøpe fra andre aktører. Dersom det 
viser seg mer kostnadseffektivt å etablere CCS i industrien, vil dette være en mulig finansieringskilde for 
industriell CCS. En sentral fordel med et sertifikatsystem, er at man på denne måten kan fordele kost-
nadsbyrden på mange aktører. Gitt at sertifikatplikten ilegges petroleumsindustrien som ikke er konkur-
ranseutsatt, vil det være mulig å etablere et sertifikatsystem nasjonalt. 
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Strammere kvotemarked 
For å redusere utslipp i kvotepliktig sektor, vil den totale mengden kvoter som deles ut være viktig. 
Kvotetaket er det som avgjør kvoteprisen på sikt, som er den alternative kostnaden til å gjennomføre 
klimatiltak i kvotepliktig sektor. Ved å redusere antallet tilgjengelige kvoter, vil prisene øke og flere kli-
matiltak vil bli lønnsomme. Fordelen med dette virkemidlet er at det er felleseuropeisk og påvirker all eu-
ropeisk industri i like stor grad. Det vil av den grunn ikke påvirke konkurransekraften i like stor grad som 
nasjonale, økonomiske virkemidler. Norge har mulighet til å fjerne kvoter fra det europeiske markedet, 
eller eventuelt forhandle frem en raskere nedtrapping av kvoter enn det som er tenkt i dag.

CO2-toll
Karbonlekkasje er en viktig utfordring man alltid vil vurdere ved innføring av virkemidler i konkurran-
seutsatt industri. Dersom det blir etablert en internasjonal standard for måling av produkters karbonav-
trykk, vil det gjøre det mulig å innføre en CO2-toll på importerte varer, som er like høy som nasjonale 
CO2-avgifter. Dermed vil varene i det samme markedet bli møtt med like sterke reguleringer.  Dette vil 
øke insentivene for å redusere utslipp fra produksjonen.
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Tillegg 1: Bakgrunnsartikler

1.1 Norsk kraftpolitikk

Mesteparten av norsk industri er både kraftintensiv og konkurranseutsatt. Energiprisene er derfor helt 
avgjørende for industriens vilkår og tilstand. Med tanke på at det hovedsakelig benyttes vannkraft i 
norsk landbasert industri, er tilgangen til fornybar energi og dens pris, sammenlignet med prisene bed-
riftenes konkurrenter i andre land står overfor, av avgjørende betydning. Fremtidig utvikling i kraftpriser 
og tilgang på kraft for norsk industri avhenger av dagens rammevilkår og de politiske beslutninger som 
fattes i dag.

Industrikraftregimet
De gamle norske ordningene med industrikraft som kraftkrevende industri har nytt godt av, måtte av-
vikles fordi de strider med EØS-avtalens forbud mot statsstøtte. Regjeringen la derfor i 2009 fram et nytt 
industrikraftregime som består av langsiktige kontrakter, omgjøringstilgang, utleieordning, god kraftba-
lanse, Enova og et nytt innkjøpskonsortium.

Garantiordningen for innkjøp av kraft til industrien og langsiktige kraftavtaler
En viktig del av det nye industriregime er nå, som tidligere, langsiktige kraftavtaler. Regjeringens 
virkemidler her er opprettelse av en garantiordning og Statkraft, som har fått i oppdrag fra Regjeringen å 
arbeide for å møte industriens behov for stabil og langsiktig kraftforsyning. 

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2010 ble den nye garantiordningen for langsiktige kraftavtaler til 
kraftintensiv industri vedtatt. Konkret innebærer ordningen at bedriftene får kjøpe en garanti av staten 
for sine betalingsforpliktelser under langvarige kraftavtaler.

Garantiordningen er administrert av Garanti- Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) og har en ramme på 20 
milliarder kroner (Statsbudsjettet 2010). Ordningen er forbeholdt kraftintensiv industri innenfor trelast 
og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller og som har et årlig kraftforbruk på minimum 10 
GWh. 

Garantiordningen blir tilgjengelig for 80 til 90 av de mest kraftkrevende industribedriftene i landet og 
garantiene skal gis til kraftavtaler med en varighet på minst 7 år. De kan gis til både konsortier og en-
keltbedrifter. I henhold til EØS-reglementet kan garantien dekke maksimalt 80 prosent av verdien på 
kontrakten. 

Tilbakemeldingen fra industrien om ordningen har så langt har vært relativt lunken. Det som først og 
fremst etterlyses av industrien er en langsiktig ordning som gir lave kraftpriser. Garantiordningen slik 
den er i dag er først og fremst nettopp en garantiordning som påvirker risikobildet til en bedrift, og som i 
hovedsak blir interessant for bedrifter med lite kapital. 

Omgjøringstilgang (hjemfall)
Virkemiddelet i det gamle kraftregimet, foregrepne hjemfall, er ikke lov å benytte lenger fordi det strider 
mot EØS-avtalen. Det er derfor laget en ny hjemfallsordning for å sikre offentlig eierskap til kraften. Den 
nye ordningen kalles omgjøringsadgang og innebærer at industriens eierskap kan videreføres som et 
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deleierskap innenfor rammen av et offentlig eierskap. Industrien kan fortsatt disponere kraften og ver-
dien av omgjøringsadgangen er anslått til 15 milliarder kroner (SMK 2009).

Utleieordning
Stortinget vedtok våren 2009 en ordning som åpner for at vannkraftproduksjon kan leies ut for perioder 
på inntil 15 år til både private og offentlige aktører. 

En utleieordning vil være en alternativ ordning for industrien for dekke sin krafttilgang på og vil for of-
fentlige eiere være et alternativ til salg.  

Innkjøpskonsortium for kraftkrevende industri:
I forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett for 2009, ble det etablert en støtteordning på 40 millioner 
kroner til kraftintensiv industri som deltar i konsortium for kjøp av kraft. Formålet med tilskuddsordnin-
gen er å bidra til at kraftintensive industribedrifter kan gå sammen og etablere ett eller flere innkjøp-
skonsortier for kjøp av kraft på langsiktige vilkår. Ordningen skal gi forutsigbare rammebetingelser for 
den kraftintensive industrien i Norge. 

Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge og er forbeholdt industri innenfor treforedling, kjemiske 
produkter og metaller og som har et årlig kraftforbruk på minimum 10 GWh. Modellen går ut på at bed-
rifter får mulighet til å slå seg sammen slik at de blir sterkere i forhandlinger med kraftselgere. Slik kan 
man oppnå både lavere pris og mer langsiktighet. 

Kraftproduksjon
Norge har spesielt gode forutsetninger for å øke produksjonen av fornybar energi. Vannkraften har aller-
ede gitt oss en relativt høy fornybarandel, om lag 95 prosent av den produserte energien er fornybar. 
Men potensialet for mer fornybar energi er betydelig, spesielt innenfor vindkraft. På grunn av endrede 
rammebetingelser for utbygging av fornybar energi, som innføringen av grønne sertifikater og energief-
fektivisering gjennom implementering av Fornybardirektivet, vil vi i nær fremtid se at mye av potensialet 
tas ut og kraftproduksjonen øker kraftig. En utfordring er likevel at det er et stort behov for både forsterk-
ing av eksisterende linjer og utbygging av nye dersom det skal være plass til økt fornybar produksjon.

Grønne sertifikater 
Grønne sertifikater er en finansieringsordning for å få til mer utbygging av fornybar energi. Ordningen 
ble innført i Sverige i 2003 og ble i juni 2011 utvidet til å gjelde både Norge og Sverige. Dette vil føre til en 
økning i energiproduksjonen i Norge på rundt ti prosent og gi Norge veldig god tilgang på kraft.

Den store forskjellen fra tidligere støttesystem, er at ordningen med grønne sertifikater er rettighets-
basert, snarere enn tildelingsbasert. Akkurat hvor mye støtten utgjør, vil være avhengig av hva det til 
enhver tid koster å bygge ut ny fornybar energi og er således markedsbestemt. Gjennom en politisk 
bestemt målsetning for energiutbygging vil imidlertid sluttforhandlere være pålagt å realisere en gitt 
mengde fornybar energi. Sertifikatene korrigerer ganske enkelt markedets etterspørsel etter fornybar 
energiproduksjon.

Sertifikatmarkedet skal tre i kraft fra 01. januar 2012 og vil sikre 26,4 TWh ny, fornybar energi i Norge og 
Sverige innen 2020. I Norge vil dette altså innebære en økning i produksjonen av elektrisitet på om lag 
13 TWh, noe som er en økning på over 10 prosent fra dagens nivå. 
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I etterkant har ZERO spilt inn at det må komme en plan fra Olje- og energidepartementet som viser hvor 
den nye fornybare energien skal komme, hvilken type det blir og hvordan man skal nyttiggjøre seg av 
den. Dersom en bruker den nye energien målrettet, kan en redusere de norske klimagassutslippene 
betydelig.  

Fornybardirektivet
EUs Fornybardirektiv skal sikre at 20 prosent av energiforbruket i Europa er fornybart innen 2020, og er i 
ferd med å implementeres i Norge. Dette vil kreve utbygging av ny fornybar elektrisitet, konvertering fra 
fossil energi til bioenergi og energieffektivisering frem mot 2020. Hvilke konkrete konsekvenser dette får 
for tilgangen til kraft i Norge, er ikke klart ennå. Trolig vil det  føre til bedre tilgang på grunn av økt utbyg-
ging og økt energieffektivisering.

Direktivet omfatter både elektrisitet, oppvarming/avkjøling og transport og har som formål å etablere et 
felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder med et overordnet EU-mål om en 20 prosent andel 
i 2020. Dette målet er så fordelt utover de ulike landene som har blitt tildelt bindende nasjonale mål for 
hvor mye de må øke sin fornybarandel i sluttforbruket av energi.
Den norske forpliktelsen er satt til å øke vår fornybarandel fra dagens nivå på rundt 60 prosent til 
67,5 prosent. Dette er betydelig mindre økning enn hva andre land har fått og er et resultat av lange 
forhandlinger.

Gasskraft
Selv om Norges kraftproduksjon i utgangspunktet er dominert av fornybar energi, finnes det noe fos-
sil kraftproduksjon. På Kårstø og Mongstad står det to gasskraftverk, og det er også et gasskraftverk på 
Melkøya i Finnmark som er tilknyttet petroleumsindustrien. 

På Svalbard står det et kullkraftverk som forsyner øya med om lag 50 GWh elektrisitet. 

Det er i dag ikke mulig å realisere nye gasskraftverk i Norge uten CO2- håndtering fra dag én. Denne 
politikken ble vist i praksis når Industrikraft Møre fikk konsesjon til å bygge et gasskraftverk i Elnesvågen 
med krav om CO2- håndtering fra første dag.
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1.2 Internasjonale klimaforhandlinger

Under klimatoppmøtet i Cancun i 2010 ble det satt et felles mål om å sikre at den globale temper-
aturøkningen holder seg godt under 2° C i forhold til førindustrielt nivå. Dette er begrunnet ut fra at de 
negative effektene av global oppvarming stiger betydelig ved en økning på 2° C.

For å nå målsetningen om å begrense den globale oppvarmingen til to grader, må rike land som Norge 
redusere sine utslipp med 50-85 prosent innen 2050 og globalt må klimagassutslippene nå toppen i 
2015 (IPCC 2007). Nyere forskning har vist at for å være i tråd med målet om maksimalt to graders tem-
peraturstigning, må utslippsreduksjonene ligge i den øvre enden av FNs klimapanels predikerte reduks-
jonsintervall. Derfor haster det å iverksette betydelige tiltak, både i Norge og ellers i verden. 

Kyoto-protokollen fra 1997 er i dag den viktigste internasjonale avtalen på klima og legger viktige ram-
mer for ulike lands klimapolitikk, også for Norge. Den første forpliktelsesperioden for Kyoto-protokollen 
utløper i 2012 og man har derfor gjennom de siste årene forsøkt å forhandle fram en ny internasjonal 
klimaavtale. Denne rapporten ferdigstilles i forkant av FNs klimatoppmøte i Durban, Sør-Afrika, hvor ut-
fallet av forhandlingene fortsatt er usikre. Det er imidlertid ikke ventet at det vil bli en enighet om en 
ny klimaavtale på dette møtet, og det er svært usikkert om Norge, EU og enkelte andre industriland vil 
viderefører Kyoto-forpliktelsene før det oppnås enighet om en bredere klimaavtale.

Dersom en ny, global klimaavtale kommer på plass, vil den bli viktig for norsk klimapolitikk i årene 
framover også. Mye tyder imidlertid på at den endelige avtalen vil bli en mindre forpliktende enn Kyoto-
protokollen. Norges nasjonale klimapolitikk bygger på Kyoto-systemet med bindende utslippsforplik-
telser, FN-organisert kvotehandel og sentralisert kontroll av at forpliktelsene overholdes. Dette “top 
down”-systemet står nå i fare for å erstattes med et såkalt “pledge and review”-system med svake og 
omskiftelige mål, uten sterk sentral kontroll, og i verste fall med et lappverk av nasjonale og regionale 
regler for kvotehandel og utslippsregnskap. Dette kan innebære en fragmentering av det internasjo-
nale klimaregimet, og fører med seg at rike land som Norge er nødt til å gjøre seg mindre avhengig av 
fleksible mekanismer, noe som bør fremtvinge sterke nasjonale mål og virkemidler. Et eksempel på slike 
mekanismer er kjøp av kreditter for gjennomførte utslippskompenserende tiltak i utviklingsland (CDM).

I forhandlingene om en ny Kyoto-periode har Norges posisjon vært at vi kan forplikte oss til 30 prosent 
reduksjon i de globale utslippene i 2020 sammenliknet med 1990. Av disse skal to tredjedeler av reduks-
jonene gjennomføres nasjonalt. I midlertidig har Norge sagt at vi vil skjerpe klimamålet til 40 prosent kutt 
innen 2020 dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene 
påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Norge har imidlertid ikke vært konkrete på hvor stor del av 
denne forpliktelsen som bør tas nasjonalt. 
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1.3 Klimakvoter

En klimakvote er en rettighet til å slippe ut klimagasser tilsvarende ett tonn CO2 i en fastsatt tidsperiode. 

Fra 2008 ble Norge en del av EUs kvotehandelssystem. Dermed er kvoter utdelt av nasjonale myndighet-
er innenfor EU (EUA-kvoter) også gyldige i Norge. Dette medfører at norske bedrifter kan kjøpe og selge 
kvoter i EUs marked.

Virksomheter som er en del av det europeiske kvotesystemet må hvert år dokumentere utslippsmeng-
den de har hatt. Samtidig må de levere kvoter tilsvarende dette utslippet. Kvotene er fritt omsettelige, og 
virksomheter som har hatt høyere utslipp en antall kvoter de har fått tildelt, må kjøpe kvoter i markedet. 
Virksomheter som har hatt lavere utslipp en antall kvoter kan selge sitt overskudd av kvoter i markedet, 
eller de kan velge å spare dem til senere år innenfor samme periode. 

Prisen på en kvote blir avgjort av markedet, og bestemmes av tilbud og etterspørsel. Prisen vil blant an-
net avhenge av hvor mange kvoter som deles ut, størrelsen på de kvotepliktige bedriftenes utslipp og 
bedriftenes kostnad av å redusere utslippene. 

Kvoteprisen vil også påvirkes av hvordan Kyoto-protokollens fleksible mekanismer utnyttes, samt prisut-
viklingen på verdens råvare- og drivstoffmarkeder.

Ulike kvotetyper i Kyoto-protokollen skal bidra til at en rekke land reduserer utslippene av klimagasser. 
Kvoter generert under ulike mekanismer og prosjekter angis i ulike kategorier. For eksempel benevnes 
kreditter fra prosjekter under Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) som Certified Emission 
Reductions (CER-kreditter). Kreditter som følge av skogprosjekter i industriland benevnes som Removal 
Units (RMU-kreditter) og kreditter fra utslippsreduserende prosjekter mellom to industriland benevnes 
som Emission Reduction Units (ERU-kreditter). 

Den mengden klimagasser et industriland er tildelt under Kyoto-protokollen omtales som Assigned 
Umount”. En utslippskvote fra Assigned Amount omtales som AAU (Assigned Amount Unit). 

Kvotesystem på produsentleddet 
Fordeling av kvoter kan foregå på flere måter. I dag baserer vi kvotene på utslipp av klimagasser og fordel-
er det således utover en rekke sektorer, som transport, industri, landbruk, osv. Det reises nå et spørsmål 
om det ikke ville vært mer hensiktsmessig å kvotelegge starten av næringskjeden, altså produksjonen av 
fossile energibærere. Slik ville byrden bli fordelt på færre enheter, det vil si for eksempel oljeselskaper og 
kullminer, og det ville vært mye enklere å kontrollere og redusere transaksjonskostnadene i markedet. 
Utfordringene med et slikt system vil være muligheten for å få til en avtale mellom de relevante landene, 
samt muligheten for å lage et system som kontrollerer for de delene av karbonet som ikke går til utslipp, 
men i stedet lagres i nye produkter eller i CCS.
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1.4 Trekull

Et klimatiltak som har fått mye oppmerksomhet innenfor prosessindustrien er overgang til trekull. Trekull 
er en tradisjonell energitype i Norge og har trolig vært i bruk i flere tusen år, men mindre de siste hundre 
årene. 

Fordelen med trekull som energiform er at den, i likhet med kull fra fossile kilder, kan varmes opp til høye 
temperaturer og derfor er godt egnet i produksjon av metaller. I forbindelse med metallproduksjon kan 
det også brukes som reduksjonsmiddel. Et reduksjonsmiddel tilføres metallblandinger under høy tem-
peratur for å frigjøre metallet fra oksygen og slik gjøre metallet renere. 

I Klimakur 2020 er overgang til bruk av trekull som reduksjonsmiddel i prosessindustrien det enkelttilta-
ket som er ventet å ha størst potensiale. Dersom det blir gjennomført i metallindustrien, er det ventet å 
kunne redusere utslippene med over 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 
I Brasil har trekull vært i utstrakt bruk til metallurgiske formål, som reduksjonsmiddel ved jernfremstilling 
og ved produksjon av ferrolegeringer. Imidlertid er smelteovnene i Brasil relativt små og åpne, og en kan 
derfor ikke direkte sammenligne produksjonen i Norge med den som foregår Brasil. 

Klimakurs vurdering bygger på ulik forskning gjennomført av SINTEF. Studiene viser at det er teknisk mu-
lig å benytte trekull i metallindustrien, altså i ferrolegeringsindustrien (ferrosilisium, silisiummetall, fer-
romangan og silikomangan), aluminiumsindustrien og ved silisiumkarbidproduksjonen. Silisiumkarbid 
brukes blant annet til å produsere solceller og regnes for å være svært krevende å lage. 

Flere forsøk viser imidlertid at det i dag ikke er nok tilgjengelig trekull av en kvalitet som er høy nok til 
å tilfredsstille kvalitetskravene i alle deler av metallproduksjonen (SINTEF 2009). Markedet for moderne 
trekull er ikke utviklet i særlig grad og er derfor ikke konkurransedyktig på pris i forhold til fossilt kull. 

En overgang til trekull vil kreve ytterligere forskning for å høyne kvaliteten, i tillegg til utvikling av et 
marked med mulige sertifiseringsordninger for å sikre en bærekraftig produksjon. Det knytter seg 
også en problemstilling rundt tilgangen på biomasse og hvordan bioressurser i et klimaperspektiv skal 
prioriteres.

Trekull er på den andre side et klimatiltak i industrien som ikke krever investeringer i ny teknologi, selv 
om det fortsatt er bruksområder for trekull det bør forskes mer på. Det vil si at dersom man lykkes med 
og skaffe til veie trekull av tilstrekkelig kvalitet, vil denne kunne tas i bruk i industrien uten videre store 
kostnader. En eventuell prisdifferanse kan justeres ved å avgiftslegge fossilt kull, eller gi driftstilskudd til 
bedrifter som ønsker å ta i bruk trekull i produksjonen.
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Tillegg 2: Gode eksempler

2.1NorCem

Sement er i volum verden største industriprodukt og industrien står alene for om lag 4-5 prosent av de 
globale CO2-utslippene. Det er da klart at nyvinnende klimatiltak i denne bransjen er viktige for de glo-
bale klimautfordringene.

Norcem er Norges eneste produsent av sement og står for om lag fem prosent av de godkjente utslip-
pene i kvotepliktig sektor. Sementfabrikken i Brevik er alene den fjerde største punktutslippskilden på 
land i Norge. Bedriften har satt seg egne mål for bærekraftig produksjon og satt i gang ulike tiltak for å 
nå dem.

Sementproduksjon er en utslippsintensiv industri som krever mye energi i produksjonen. Det er særlig 
produksjon av klinker som gir store utslipp. For å lage sement, varmes kalkstein opp til 850 grader, der 
CO2 spaltes av. Til ett tonn halvfabrikat sement trengs det ett og et halvt tonn kalkstein. Det resterende 
halve tonnet er CO2 som drives av fra kalksteinen. 60 prosent av CO2-utslippet kommer fra avdrivningen 
og 40 prosent fra selve forbrenningen.

Norcem har valgt å angripe utfordringen med utslipp fra klinker fra to sider. På den ene siden har de satt i 
gang tiltak for å redusere de fossile utslippene fra produksjonen. Ved å erstatte om lag halvparten av kull-
forbruket med forbrenning av avfall, er utslippene fra stasjonær forbrenning knyttet til klinkerproduks-
jon redusert. 

På den andre siden har de redusert bruken av klinker i sementblandingene. Nye typer sement, hvor del-
er av klinkerandelen er byttet ut med flyveaske fra kullforbrenning, har vist seg som et velfungerende 
produkt. Sement med 30 prosent flyveaske ble blant annet brukt i utbyggingen av tunell og promenader 
i den nye bydelen Bjørvika i Oslo.

Det neste prosjektet for Norcem er å bygge et pilotanlegg for karbonfangst og -lagring for å redusere 
klimagassutslippene fra produksjonen ytterligere. Etter planen skal anlegget kunne fange 100 000 tonn 
CO2 årlig, med en målsetning om å bygge et fullskalaanlegg på sikt. Prosjektet er hovedfinansiert gjen-
nom Gassnova og vil være et viktig testanlegg for sementproduksjonen i Europa.
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2.2 Finnfjord AS

Smelteverket Finnfjord AS står aleine for halvparten av klimagassutslippene i Troms fylke. Når slike bed-
rifter setter seg mål om å bli klimanøytrale, får vi tiltak som virkelig monner for norske utslipp.
Enova har vært en viktig bidragsyter for at de ambisiøse planene hos Finnfjord AS nå realiseres. 175 mil-
lioner statlige kroner har gått inn i prosjektet som har en kostnadsramme på 700 millioner kroner.
Med et energiforbruk på 950 GWh årlig er det mye å hente på energieffektiviseringstiltak. 

I første omgang skal en tredel av energien som blir benyttet i anleggene gjenvinnes og produsere 340 
GWh strøm. Det er en reduksjon i el-forbruket på 40 prosent og tilsvarer energiforbruket i 22 000 en-
eboliger. Etter hvert vil også et biopelletsanlegg knyttes til bedriften. Da vil en kunne utnytte en enda 
større andel av energien og produsere en klimavennlig innsatsfaktor som kan redusere utslippene fra 
industri et annet sted.  Hovedutfordringen for Finnfjords mål om klimanøytral produksjon er bruken av 
kull i produksjonsprosessen. Dette gir store CO2-utslipp som bedriften sliter med å finne et alternativ til. 
Målsettingen på lang sikt er derfor å bygge et anlegg for karbonfangst og slik bli karbonnøytrale.

Ved siden av å gjøre sine produkter mer klimavennlige, er det også kostnadsbesparinger å hente i å ef-
fektivisere energibruken. I tillegg kan kraften som gjenvinnes selges i markedet.
Ved siden av støtten fra Enova har samarbeid med lokale myndigheter vært viktig i utviklingen av pros-
jektet. Kommunen eier havn og industriarealer like ved Finnfjord og aktørene samarbeider nå om å legge 
til rette for etableringer av varmekrevende bedrifter. Ved å inkludere kommuneledelsen, kunne Finnfjord 
lokalisere egnede prosjekter for sin energigjenvinning.
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2.3 Södra Cell Tofte

En av Norges største produsenter av kjemisk papirmasse, er Södra Cell Tofte. Sulfatcellulosefabrikken er 
lokalisert på Tofte i Hurum. Hos Södras kunder brukes cellulosen til nye produkter som avispapir, kar-
tong, kopipapir, kaffefilter eller bleier. 

Den store papirfabrikken i Buskerud har en ambisiøs plan for å legge om energibruken og redusere sine 
klimagassutslipp. Innen 2014 er målet å kutte utslippene fra fossilt brensel ved omlegging til selvlaget 
bioolje og bli en leverandør av fornybar energi til kraftnettet. Enova har gitt 100 millioner kroner i støtte 
til prosjektet skal utløse en energiproduksjon på 200 GWh. 

Produksjonsprosessen på Tofte skiller ut cellulosefibrene i trevirket. Først fjernes barken som brennes for 
å gi varme til anlegget. Deretter hogges veden uten bark opp til flis, som kokes for å frigjøre cellulosefi-
brene i veden. Kokeprosessen er energikrevende, men energien hentes fra det samme trevirket. Av tøm-
meret blir til omtrent halvparten til cellulose, mens resten går til energiforbruk i prosessen. 

Papirfabrikken har tilgang til store mengder trevirke og vil produsere bioolje basert på furu. Dette sam-
men med barkfyring vil erstatte dagens tungoljeforbruk på 16 000 tonn (183 GWh). Et annet tiltak er å 
endre råstoffet. I dag er en stor del av trevirket som Södra Cell Tofte bruker importert eukalyptus som 
egner seg godt til cellulose til finpapir. Bedriften vil nå gå over til hovedsakelig norsk gran og furu. På 
den måten vil transportbehovet bli mindre og klimagassutslippene fra transport reduseres. I tillegg vil 
bedriften produsere fornybar energi og levere overskuddsenergi i form av strøm til kraftnettet. Årlig vil 
bedriften levere 17 GWh fornybar energi til nettet.

De fossile CO2-utslippene fra anlegget var ifølge Klif på 56 000 tonn i 2010. Målsetningen om å bli selv-
forsynt med energi vil fjerne dem, men anlegget slipper i tillegg ut 860 000 tonn bioCO2, og er den klart 
største utslippskilden av bioCO2 i Norge. CO2-konsentrasjonen fra avgassene er høy og derfor gunstig 
for fangst og lagring av CO2. ZERO foreslår derfor at Södra Cell Tofte kan satse på et bioCCSanlegg for å 
redusere de totale klimagassutslippene etter modell fra svenske biomassebruk.

CO2-fangst av bioCO2 fra røykgass foregår i dag ved to svenske cellulosefabrikker, M-real Husum AB 
og Stora Enso i Nymölla. CO2 fanges for bruk i produksjon av kalsiumkarbonat og brukes som belegg 
for papir eller fyllinger, men også til en rekke andre bruksområder som i produksjon av maling, lim, tet-
ningsmidler, plast, gummi og legemidler (ÅF-rapporten 2005). 

M-real Husum er Sveriges største utslippskilde av bioCO2 med utslipp på 1,8 millioner tonn bioCO2 årlig. 
I 2005 ble det satt i drift et PCC-anlegg hvor avgasser fra ovnen føres inn i reaktoren for karbonisering av 
lesket kalk. På denne måten bindes mellom 40 og 50 000 tonn karbon per år i PCC-produksjon. Av disse 
utslippene er om lag 20 prosent av fossil opprinnelse (ÅF-rapporten 2005).

Stora Enso Nymölla har utslipp av 0,9 millioner tonn bioCO2. På dette anlegget er det røykgassen fra 
sulfitpannens som brukes i PCC-prosessen (ÅF-rapporten 2005). Prosessen absorberer 45 000 tonn CO2 
per år. Den absorberte CO2-en fra prosessen er nesten utelukkende av biogen opprinnelse. Anlegget 
rapporterer derfor inn utslipp av 0 tonn fossilt CO2 per år.
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