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CCS  

Tekna var initiativtaker til den «CCS-alliansen» som de ni største industriorganisasjonene på 
arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden deltar i. 

Til tross for at Regjeringen gir uttrykk for at satsingen står ved lag, skaper budsjettforslaget 
usikkerhet som betyr at det viktigste klimaprosjektet i Norge står i fare for å stoppe opp.  
Dette skjer til tross for at CO2-håndtering er ett av fem prioriterte innsatsområder i den norske 
klimapolitikken. Stortinget har tidligere vedtatt å be regjeringen «sikre realisering av minst ett CCS-
anlegg for å bidra til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020.»  
 
For industriaktørene er det viktig at det ikke skapes ytterligere usikkerhet om rammebetingelsene og 
politisk gjennomføringsevne. Karbonfangst og -lagring er et stort teknologiprosjekt, et viktig 
næringsutviklingsprosjekt, en del av det grønne skiftet og et vesentlig globalt klimatiltak. Skal vi nå de 
globale klimamålene kommer vi ikke utenom karbonfangst og -lagring. Av de 120 scenariene som FNs 
klimapanel trekker opp for å nå togradersmålet er CCS inkludert i 116 av dem.  
 
Det alliansen er enige om, og som andre også tar opp, er at Stortinget nå må   

• Bevilge midler som er tilstrekkelig for full framdrift i CCS-prosjektet, slik at planlagt 
forprosjektering i 2018 kan gjennomføres som opprinnelig forutsatt.  

• Be regjeringen igangsette og styrke dialogen med landene på kontinentet og rundt 
Nordsjøen, med sikte på å inngå avtaler om infrastruktur og karbonlagring under havbunnen i 
Nordsjøen.  
 
Det har vært viktig for Tekna å gi et tydelig signal til regjeringen om at vi ikke aksepterer noen tvil om 
tempo og framdrift. Tekna er spesielt glad for at de andre aktørene er enige med oss om at vi må 
starte samtaler med de andre landene rundt Nordsjøen og på kontinentet, for å få til avtaler om 
infrastruktur og framtidig lagring av CO2 i Nordsjøen fra andre land.  
 

 

Miljøteknologi 

Miljøteknologiordningen er sentral for å sette i gang pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Dette er de 

store innovasjonsprosjektene.  

Det foreligger i praksis et kutt på 69 millioner på miljøteknologiordningen [fra 534 mill. (reelt 

forbruk/saldert i 2017) til foreslåtte 465 mill. kr. i 2018]. Regjeringen forklarer kuttet med at 

ordningen ble gitt ekstramidler som en del av tiltakspakken mot ledighet. foreslår er større enn det 



som ble tilført som ekstraordinære midler. Fordi Dette kuttet bør komiteen rette opp i. Vårt inntrykk 

er at det fortsatt finnes flere gode prosjekter enn det som får penger.  

 

 


