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Klimakrisen er vår tids største samfunnsutfordring, og vår tids største forretningsmulighet. Globalt 

står industrisektoren for 18 % av utslippene, og i Norge står sektoren for 22 % til tross for at 

energibruken i all hovedsak er fornybar. Samtidig produserer industrisektoren mange av løsningene 

som verden trenger for å bli et lavutslippssamfunn og for å fase ut bruken av fossile energi og råstoff. 

Reduserte utslipp en forutsetning for økt konkurransekraft, modernisering og vekst i norsk industri.  

ZERO mener Norge har en enestående industri med store muligheter til å utvikle globale 

klimaløsninger. Skal oppfylle Parisavtalens mål, er det nødvendig å redusere også prosessutslippene 

fra industriproduksjonen i verden. Dette må i praksis oppnås gjennom teknologier en i all hovedsak 

kjenner i dag. Realisering av nullutslippsprosesser i alle våre industrigrener vil være et stort bidrag til 

den globale klimainnsatsen. Norge har spesielle forutsetninger og muligheter for å ta en ledende 

rolle i introduksjonen av slik industrifornyelse. Det krever at norsk industri har konkurransevilkår slik 

at den evner å utvikle og investere i tilgjengelig klimateknologi. En framtidsretta industripolitikk er en 

politikk med virkemidler som redusere klimagassutslippene og sikrer framtidig grønn 

konkurransekraft.  

Selv om en slik fornyelse gir en langsiktig strategisk fordel, vil det å ta en lederrolle på dette 

området i en lang periode koste mer enn det selskapene kan bære. Derfor er det nødvendig med 

klare politiske ambisjoner og tilstrekkelig sterke virkemidler for å utløse de endringene verden 

trenger. Det mangler også fokus på, - og virkemidler for, en omlegging fra fossilt til fornybart råstoff 

og energibruk i industrien. Industrimeldingen svarer ikke tilfredsstillende på disse oppgavene. 

Stortinget må konkretisere ambisjonene og vise vilje til å ta de nødvendige virkemidlene i bruk. 

 

 
Figur 1 Energibruken i Norge (2015) fordelt på energibærer 
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En framtidsretta industripolitikk utvikler ny klimateknologi 

Utvikling av nullutslippsprosseser i industrien er avgjørende for å løse klimakrisen. Norge har 

særskilte muligheter for å klare det. Utvikling av ny nullutslippsteknologi er sentralt for å utvikle 

framtidig konkurransekraft. En framtidsretta industripolitikk innebærer at Staten tar en del av 

kostnadene, deler risiko og finner grep for raskere implementering av ny teknologi.  

Dagens og ventet økning i kvotepris er ikke tilstrekkelig, eller alene godt nok, virkemiddel for å 

realisere de nødvendige industrielle løsningene for å oppfylle Parisavtalen. Det faktum at 

kvotesystemet kun er europeisk gjør det også urealistisk å se for seg at denne vil bli høy nok til å 

utløse realisering av de nødvendige klimateknologiene innen industrien. ZERO mener utflagging av 

industri til områder med manglende klimapolitikk ikke er noen klimaløsning selv om norske utslipp 

går ned som følge av dette. Derfor er det viktig å fortsette ordningen med CO2-kompensasjon og det 

må jobbes aktivt for å sikre en god ordning. Samtidig representerer ikke norsk industri et klimatiltak 

bare fordi kraftproduksjonen er ren, men 

gir snarere et grunnlag for å muliggjøre ny 

klimateknologi. 

Industriens forbruk av fossile energikilder 

stod i 2014 for 19 TWh, og deler av 

utslippene knyttet til disse er ikke 

underlagt kvoteplikt (eks. lystgass fra 

gjødselproduksjon og utslipp fra raffinerier 

og petrokjemi). Det er svært uheldig at det 

ikke er tilstrekkelige virkemidler for å 

gjennomføre utslippstiltak på disse delene 

av industriutslippene.  

ZERO mener det er bra at opprettelsen av 

Prosess21 er en god oppfølging av industriens veikart for lavere utslipp, og at det er viktig at 

klimainteressene blir representert. Vi vil samtidig peke på viktigheten av at det offentlige bør være 

en foregangsaktør i å stille klimakrav i anskaffelser og sikre at disse alltid er minst like gode som 

miljøkravene som stilles til norsk industri. ZERO har også merket seg at meldingen inneholder 

formuleringer knyttet til fergeanbud som er virker svakere enn Stortingets tidligere vedtak på 

området. 

GIEK – utvidelse av tapsgarantiordning til å omfatte investeringer i Norge 

Investeringer i ny teknologi og nye markeder er forbundet med betydelig risiko. Privat kapital hos 

banker og investorer opplever nye områder som særlig risikofylte, og det er et behov for økt 

risikoavlastning. Derfor er det positivt at Regjeringen utvider GIEKs tilbud med tapsgaranti til å kunne 

garantere for lån for investeringer i Norge. ZERO mener ordningen bør knyttes til investeringer i ny 

teknologi og nye markeder, og har tidligere vist til at bioøkonomien er et eksempel på behovet. Dette 

vil være sentralt for å utløse privat kapital og være en svært kostnadseffektiv måte for Staten å 

utløse nye investeringer. ZERO mener det er uheldig at det pålegges krav om at investeringene skal 

utløse eksport, da behovet vil være sentralt også for investeringer som retter seg inn mot et 

hjemmemarked i første omgang. Det bør vurderes om en slik ordning best forvaltes av GIEK eller 

eksempelvis Innovasjon Norge. 
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Støtte til utvikling og investering i klimateknologi 

Utviklingen av lavutslippsteknologi i industrien og ren produksjonsteknologi er et av Norges fem 

klimainnsatsområder. Selv om de store utslippsreduksjonene kan gjøres med teknologi vi i all 

hovedsak kjenner, er det vedvarende behov for forbedringer og teknologiutvikling i mange bransjer. 

Dette betyr kontinuerlig og forsterket satsing på klimarelevant forskning, utvikling og innovasjon. 

Lange industritradisjoner, høy kompetanse og ordninger for utvikling av klimateknologi utgjør et 

sentralt grunnlag for utvikling av tiltak som kan gi globale utslippsreduksjoner. Realiseringen av 

verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon på Hydro Karmøy er et godt eksempel på 

hvordan utvikling av klimateknologi og økt konkurransekraft kan gå sammen. Det er svært viktig at 

virkemiddelapparatet muliggjør slike teknologiløft framover, og avgjørende for blant annet 

realisering av prosjekter som overgang til hydrogen som reduksjonsmiddel hos TiZir eller 

karbonnøytral metallproduksjon (CNMP) hos Elkem. 

 Enova har i denne Stortingsperioden fått økt sitt ansvarsområde og fikk i Statsbudsjettet for 2017 

endret finansieringsmodell. ZERO mener det er viktig at Enova sikres løftehøyde for store 

industriprosjekter framover og får økt årlige midler til disposisjon. Dette vil være sentralt for å 

gjennomføre klimapolitikkene og klimainnsatsen Stortinget har vedtatt. Det er også viktig å utnytte 

handlingsrommet innenfor EØS slik at Enova kan støtte klimatiltak i kvotepliktig sektor og ny industri 

for utvikling av klimaløsninger (slik som biodrivstoff). 

ZERO er glad for at Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge er blitt styrket i perioden. Dette 

har hatt positive effekter, og bør forsterkes gjennom ytterligere opptrapping. Styrkingen av 

Innovasjon Norges innsats for bioøkonomi, - som har resultert i opprettelsen av en 

Bioøkonomiordningen, er et godt eksempel på forenkling og markedstilpasning. ZERO mener det vil 

være viktig å øke bevilgningene til bioøkonomiordningen i kommende budsjetter. 

Avgjørende å lykkes med CO2-håndtering 

Fangst og lagring av CO2 (CCS) er nødvendig for å oppnå utslippsreduksjoner i flere industrisektorer 

og er avgjørende for å løse klimautfordringene. CO2-håndtering står som et av Norges 

innsatsområder i klimapolitikken, og det er flere initiativ i industrien for å gjennomføre det. Fangst og 

lagring av CO2 (CCS) blir ikke realisert uten virkemidler for investering og drift, og dagens manglende 

virkemidler gjør prosjektene for kostbare. Virkemiddelapparatet som skal til for å utløse CO2-

håndteringsprosjekter må sørge for at bedriftene med de beste prosjektene får tilstrekkelige 

incentiver til å satse på CCS. Dersom det ikke kommer på plass, risikerer vi at mye av arbeidet med 

fullskala CCS i Norge det siste tiåret blir bortkastet.  

Det er et behov for å få på plass varige ordninger som gir insentiver for å satse på karbonfangst og 

lagring, for eksempel en panteordning. Til tross for viktigheten av tiltaket for utslippskutt i industrien 

svarer verken meldingen eller den omtalte strategien på utfordringene. Der pekes det på å utvikle 

kostnadseffektiv teknologi, og overføringsverdien som ligger i dette for andre CCS-prosjekter 

fremover. Erfaring gjennom teknologisk utvikling er viktig, men ikke nok. Ingen midler er satt av 

eksplisitt til å utvikle finansieringsmodell(er), utenom å etablere egne kortsiktige skreddersydde 

avtaler for det enkelte industriprosjektet. 

Erfaring fra de siste tiår med CCS-politikk i Norge, og land som UK, er at direkte bevilgninger over 

statsbudsjettet og EUs kvotesystem ikke har ført til realisering av vedtatte mål om fullskala CCS 
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prosjekt. Usikkerhet og stopp-punkter for de årlige politiske budsjett-bevilgningsprosesser gir både 

store forsinkelser og manglende langsiktighet i planlegging og gjennomføring av prosjekter på en god 

industriell måte. 

ZERO venter å se en satsing på et arbeide for å sikre at karbonfangst og- lagring vil lønne seg for 

industrien på lang sikt. Det viktigste virkemiddelet for å få realisert fullskala fangstprosjekt er å 

etablere ordninger som gjør det bedriftsøkonomisk forsvarlig for den enkelte industrieier å velge 

CO2-fangst som løsning Utviklingen av et langsiktig effektivt virkemiddel, bør ha en bred og åpen 

tilnærming. Det man lander på må fungere uavhengig av statsstøtte, i kombinasjon med eksisterende 

virkemidler og eventuelle andre nye grep, som grønne offentlige innkjøp/garantier. ZERO mener et 

av virkemidlene som bør utredes er en «panteordning» på CO2. 

ZERO mener at Stortingets merknad og vedtak fra juni 2016 knyttet til Energimeldingen, må følges 

opp: “Komiteen viser til at karbonfangst gir økte driftskostnader, og det kan være behov for å utrede 

en modell som dekker de økte kostnadene ved fullskala fangstprosjekter, og dette er en viktig 

forutsetning som avklares i god tid før investering. Komiteen mener det er viktig å få mer kunnskap 

om verdikjeden, herunder muligheten for panteordninger og barrierer for CO2-håndtering, og mener 

dette bør utredes videre.” 

For at en slik utredning og utvikling av et langsiktig økonomisk virkemiddel skal ha effekt og gjelde for 

de aktuelle prosjektene for fullskala CCS, må arbeidet settes i gang nå i 2017 og være på plass før 

endelig investeringsbeslutning tas våren 2019. 

 

Nytt investeringsselskap for reduserte klimagassutslipp 

ZERO mener opprettelsen av et nytt investeringsselskap (tidl. Fornybar AS) kan bli et viktig tilskudd til 

dagens virkemiddelapparat, og bidra til økt grad av kommersialisering av klimateknologi. Selskapet 

bør investere i energi- og klimateknologier med potensial for kommersialisering og internasjonale 

utslippskutt. Dette gjøres ved å bidra med risikovillig kapital i kommersiell oppstart og oppskalering, 

og kapital til «massekommersialisering» av markedsbaserte klimateknologier.

 

Kommersialisering av en teknologi er en sum av; 1) tilgang til kapital, 2) markedsbetingelser, som 

kraftpris, kapasitetsfaktor mm., og 3) virkemidler og rammebetingelser. Markeds- og 

rammebetingelser bør derfor være bestemmende for hvilket geografisk nedslagsfelt selskapet har. 

Selskapet bør ha mulighet til å investere internasjonalt og i nasjonale industriprosjekter.  
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