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Karbonfangst nødvendig

• Avfall: 5 prosent
• Sement: 5 prosent

(IEA,2018; IPPC, 2014)

(IPCC, 2018)









40%
Power 
Sector

Large Scale
Industry

15 %
of global accumulated 
reductions by 2050 
(IEA / IPCC)

RETHINK
Cement

Steel

CCS rolle i klimakutt

Iron

Industry



• Ved produksjon av fossil energi, på raffinerier og på ulike 
typer av industri er det varierende andel av CO2 i røykgassen 
(10-100%)

• CO2 separeres fra røykgassen med forskjellige typer 
teknologi og på ulikt tidspunkt i prosessen

• Når CO2 blir komprimert blir den flytende

• Deretter transporterer man CO2’en i rørledninger eller på skip

• Tilslutt blir drivhusgassen injisert i undergrunnen enten til 
havs eller på land, i nøye godkjente sikre reservoarer 

Hva er Carbon Capture and Storage?



CO2 bringes tilbake





• Sammen med fornybar energi og energieffektivisering gir det raskere og 
billigere kutt i CO2 utslipp

• Renser eksisterende store (og relativt få) punktutslippskilder, effektivt 

• For enkelte industrier er CCS eneste måten å rense CO2 utslippene på. Blir 
viktig både nå og i fremtiden, dette er industri som lager produkter vi trenger

• Grønn norsk industri, vil få et konkurransefortrinn og nye arbeidsplasser

• Får Norge til et/flere fullskala CCS-prosjekter på industri vil det være 
avgjørende for: smitteeffekt, læring, eksportmulighet, infrastruktur som kan 
brukes av flere

Hvorfor CCS?



Where is CCS needed? 

Industry:

• High concentration of CO2 (Ammonia++) 

• Largest emissions:

• Iron and steel (30 % of industry emissions)

• Cement  (26 % of industry emissions

Petroleum industry

• Refineries, natural gas cleaning

Power production

• To energy-intensive industry

• Where major barriers for renewable energy exist

BioCCS

• Pulp&Paper, Bioethanol & Bioenergy

CO2 EOR: 140 Gt CO2
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40 øre 15 øre 16 øre
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Hva koster bygg med utslippsfri 

betong?

+ 80 % + 40 % + 1 - 2 %

(KS1, 2016; KS2, 2018; KS2, 2018b; Rootzén & Johnsson, 2016; ETC, 2018; Veidekke, 2019; Aspelin Ramm, 2019) 



Hva koster utslippsfri 

avfallshåndtering?

Renovasjonsgebyret:
+ 20 - 40 %

(KS2, 2018; Fortum, 2019; Carbon Limits, 2017; SSB, 2017) 



Nye utløsende virkemidler



Unikt norsk prosjekt

• Det finnes 19 fullskala CCS-prosjekter i drift og to under 
bygging i verden i dag. 

• Det norske fullskalaprosjektet blir den første fullstendige 
verdikjeden for å fange, transportere og lagre CO2 fra 
industriproduksjon.

• Fullskala-prosjektet omfatter utviklingen av en fullstendig 
infrastruktur for CO2-fangst, transport og lagring. 

• Utviklingen av denne infrastrukturen vil gjøre det lettere og 
billigere å koble på framtidige utslippspunkt i Norge, og åpne 
dørene for å lagre CO2 fra industri i Europa. 



*

Norcem

Sement står for 5% av verdens CO2-utslipp

Moderselskap: Heidelberg Cement, totalt 160 sementfabrikker globalt

Har gjort tiltak før CO2-rensing: energieffektivisering, bytter ut kjemikalier, andre 
prosesser: nå er det kun CCS som mangler

Kan fange 400 000 tonn CO2 i året (det er ca halvparten av CO2-utslippene)

Mulig med mer CO2-fangst etterhvert

Transport rett på skip



Statlig støtte til 
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Tidslinje CCS virkemidler
Statsbudsjett 2020 og 
21

- Bevilge tilstrekkelig 
med midler til 
fullføring av 
forprosjekt

- Starte utredning av 
langsiktig 
finansierings-løsning 
for CCS. 

Investerings-
beslutning bygging av 
hel kjede for CCS

Andre 
virkemidler

- Utvikle marked 
for lavutslipps-
produkter fra 
industri

- Stille 
lavutslippskrav 
til sement / 
betong i 
offentlige 
anskaffelser

Statsbudsjett 
2020-25

- Inngå avtale med 
industrier som tar 
opp karbon (olje-og
gassnæringen, 
mineralsk industri) 
om å sette av x 
kroner per tonn 
CO2, til et fond som 
kjøper fanget CO2. 

- Økte bevilgninger 
til teknologiutvikling

2030

- Realisere CCS-
prosjekter i 
størrelses orden 
10 millioner tonn 
CO2/år. 

- Realisere 
lavutslippsløsning
er i de største 
norske 
industrigrenene

- Skape markeds-
dynamikk



Kriterier nye virkemiddelforslag

Skape marked for nullutslippsløsninger

Kostnaden videreføres til kjøper av produkt/avfallsleverandør – fordele på fler

Skape lønnsomhet i driftsfase

Insentiv også til nye CCS-prosjekter

Får ned kostnader for CCS

Overførbart til andre land, for å få fart på CCS globalt (som kun statsstøtte ikke gjør)



Klimakrav i offentlig anskaffelser

Klimakrav i anskaffelser:

- Kvalifikasjonskrav (max utslipp 
pr tonn betong)

- Miljøvekting (miljø vektes mer 
enn pris)

- Miljøbonus (utbygger får mer 
betalt for gode miljøløsninger fx i 
kr pr tonn CO2 redusert))

40 % av all betong

70 % av alt husholdningsavfall



Grønn privat etterspørsel

Kan vi klare noe av det 

samme for utslippsfri 

sement og avfall?



Avgift på restavfall
Avgift på oppstått restavfall i Norge som går til forbrenningsanlegg uten 
CCS. Formålet er å avgiftsbelegge at avfall oppstår og samtidig gjøre CCS 
fra avfall lønnsomt. Anlegg m CCS kan ta høyere pris.

Utforming:

- Avgift på forbrenning av restavfall uten CCS, knyttes til innenlandsk 
CO2-pris (~200 kr/ t avfall)

- Eksportavgift på samme nivå

- Nederland (og Belgia) har allerede en slik modell

- Ingen avgift på importert avfall

- Proveny: 750 mill kr/år



Klimaavgift på betong
Avgift på betong, gradert etter CO2-utslipp i produksjon

Utforming:

- Null utslipp, null avgift

- Ny innretning på avgifter: «Forurenser betaler»

- Baseres på norsk CO2-avgift, 500 kr/tonn. 

- Gir 10 % dyrere betong med dagens utslipp

- Proveny: 500 mill kr/år



Utvidet produsentansvar
Produsenter har i dag ansvar for å ta hånd om kostnader for innsamling 

og gjenvinning av avfall for en mengde produkter. De kan også ta 

ansvar for klimagassene i produktet! 

- Velge fossilfri/resirkulert plast eller betale en avgift til et fond for CCS

- Emballasjeprodukter: 40 % av plastforbruket

- Flere produkter må inkluderes



Klimakrav i TEK
Innføre klimakrav i Teknisk byggeforskrift (TEK)

- Allerede krav om Passivhusnivå.

- Naturlig å regulere utslippene fra materialer

- Omfatter 60 % av all betong

- Viktig, men tar tid før effekt på CCS



Produsentansvar for karbon
Innføre et produsentansvar for karbon der selskaper som tar opp fossilt 

karbon i Norge blir pålagt å deponere en bestemt mengde CO2 årlig fra 

2030. 

- Kravet til mengde CO2 må økes over tid, og bør være oppe i 10 

millioner tonn CO2 rundt 2035.

- Mindre overføringer til oljefondet, som alle andre krav til oljebransjen

- Gir store volum CO2

- Kan være sentralt 

for lagerdelen av 

kjeden



Konklusjon
2019 - 2023

Realisering av Klemetsrud,  
Norcem og Northern Lights med 
statsstøtte

2023 - 2040

Bygge tidligmarked for CCS

2040 -

Effektiv regulering og karbonpris



Takk!

Camilla.skriung@zero.no



• Teknologien er på plass, og har blitt brukt siden tidlig 70-tall i ulik skala, spesielt i USA for 
salg til konsum og EOR 

• Det har blitt forsket mye og lenge på alle aspekter av CCS

• Det er tilstrekkelig med lagringsplass globalt, både til havs og på land 

• CO2 har blitt lagret naturlig i millioner av år

• Det fins 22 større og operative CCS-prosjekter globalt på ulike kilder, deriblant Boundary
Dam og Quest (CAN), Sleipner og Snøhvit. Mye erfaring 

• Industri venter på et effektivt og kort- og langsiktig rammeverk for å bli pisket og lokket til å 
gjøre CCS

Fordeler



• Mangler effektivt økonomisk rammeverk og insentiver, gode forretningsmodeller for CCS, 
særlig på lengre sikt

• Politisk vilje, CCS blir ikke prioritert- i det hele tatt/eller tilstrekkelig

• Lite kunnskap 

• Det går langsomt med realiseringen, og er dyrt, inntil videre

• Ofte blitt introdusert svært uklokt og udemokratisk – i andre land

• Blir sett på som grønnvasking for fossilbransjen

• Redsel for at CCS skal ta fokus og midler fra utvikling av fornybar energi

Utfordringer


