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Sammendrag
Klimagassutslippene fra industrien utgjør rundt en femtedel av de nasjonale og globale utslippene, og implementering av ny teknologi i industrien er helt avgjørende for
å nå klimamålene i Parisavtalen. I industrien utgjør prosessutslippene to tredeler av klimagassutslippene, og ny
produksjonsteknologi og karbonfangst er nødvendig for
å kutte disse utslippene. Industrien har selv vist hvordan dette er mulig gjennom Prosessindustriens veikart
(2016).

Utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og karbonfangst og -lagring (CCS) er utpekt av regjeringen som to
prioriterte innsatsområder i klimapolitikken (Meld. St.
13 2014-2015). Norge har også en internasjonalt ledende
rolle innen teknologiutvikling i prosessindustrien, og
dette gir oss helt spesielle forutsetninger for å bidra til
løsningene som verden trenger.
EUs kvotesystem er utilstrekkelig som eneste virkemiddel for å realisere viktig lavutslippsteknologi i industrien. Hovedforklaringen til dette er at kvoteprisen
er for lav og forventes heller ikke å bli tilstrekkelig høy
til å kunne realisere de nødvendige teknologiutviklingsløpene i industrien. ZERO mener derfor at dagens virkemidler for industrien ikke er tilstrekkelig for å få til teknologiutvikling og utslippskutt i den skala det er behov
for, og at det er nødvendig med nye og tilpassede virkemidler. Basert på analysen i denne rapporten foreslår
ZERO seks prioriterte virkemidler for realisering av utslippskutt og teknologiløft i industrien.

1. Enova støtter dedikerte teknologiutviklingsløp i
industrien.

Prosessindustriens veikart viser hvordan alle klimagassutslipp kan kuttes fram mot 2050, og ambisiøse
og langsiktige teknologiutviklingsløp er en forutsetning for å realisere disse utslippsreduksjonene. ZERO
mener det aller viktigste fokuset framover er en strategisk oppfølging av de nødvendige teknologiutviklingsløpene, og at Enova bør gis i oppgave å støtte dedikerte teknologiutviklingsløp i industrien.
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2. Fond for finansiering av karbonfangst- og lagring.
Karbonfangst og lagring (CCS) er det største enkelttiltaket for klimagassreduksjoner i industrien. Det
må innføres et langsiktig, økonomisk virkemiddel for
å realisere CCS-prosjekter med høye investerings- og
driftskostnader. ZERO mener at et fond for CCS vil
være et effektivt virkemiddel. Fondet foreslås finansiert ved en øremerket avgift på opptak av fossilt karbon, som tilbakebetales ved sluttlagring av karbon.
Dette vil bidra til at det etableres en lønnsom forretningsmodell for CCS.

3. Nytt investeringsselskap for reduserte klimagassutslipp, Fornybar AS.

Fornybar AS kan dekke et hull i det norske virkemiddelapparatet, i overgangen fra pilot- og demonstrasjonsprosjekter som støttes av Enova, til kommersiell
drift. Tilgang til risikovillig kapital er en forutsetning
for kommersialisering av klimateknologier, og det er
behov for et langt sterkere fokus på implementering
av nye teknologier. ZERO mener Fornybar AS bør innrettes mot de fem prioriterte innsatsområdene i norsk
klimapolitikk, herunder lavutslippsteknologi i industrien. Fondets innretning og mandat er avgjørende for
virkemiddelets effektivitet.

4. Klimakrav og miljøvekting i offentlige anskaffelser av grønne industriprodukter.

Det bør være et mål at lønnsomhet i industribedriftene er basert på fungerende markeder, framfor subsidier og støtte. Virkemidler som stimulerer markedet for grønne industriprodukter er derfor en viktig
del av virkemiddelapparatet for industrien. Tydelig
miljøvekting og aktiv bruk av klimakrav i offentlige
anskaffelser vurderes som det mest effektive virkemiddelet for å skape en etterspørsel etter industriprodukter med lavere utslipp. Myndighetenes oppfølging av regelverket og gjennomføringen av dette
er helt sentralt framover.

5. Teknologi- og BAT-krav.
Bruk av reguleringer kan være effektivt for å kutte
utslipp fra industrien, og er en sentral del av virkemiddelapparatet for industrien. Industrien i EU er
pålagt å begrense utslipp gjennom bruk av beste tilgjengelig teknologi (BAT), og handlingsrommet og oppfølgingen av slike krav bør prioriteres.

6. Klima blir styrende i eksisterende ordninger og
programmer.

ZEROs seks forslag til prioriterte virkemidler for teknologiskift i industrien skal bidra til å realisere tiltak bredt
innen industrisektoren. Figuren under viser en skjematisk oversikt over klimatiltak i industrien, og aktuelle
virkemidler for å utløse ulike grupper av klimatiltak.
Figuren er en skjematisk oversikt over ulike klimatiltak kategorisert etter investerings- og driftskostnader, der størrelsen på boblene indikerer potensialet for
klimagassreduksjoner.

Det er på plass en lang rekke virkemidler for industrien i dag, og det bør være et strategisk mål å gjøre
klima til et styrende kriterium i det eksisterende
virkemiddelapparatet. Et konkret eksempel er hvordan klimagassutslipp kan gjøres styrende for forsknings- og utviklingsmidler fra Forskningsrådet.
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1 Industrien i det grønne skiftet
Det er bred politisk enighet om at Norge skal ta en aktiv rolle i arbeidet med å nå målene i Parisavtalen. Som
en del av dette skal Norge innfri de nasjonale utslippsforpliktelsene, og Norge skal arbeide aktivt for å bidra
til de globale reduksjonene som er nødvendige. For å nå
Parisavtalens mål om godt under to grader oppvarming, ned mot 1,5 grader, er det ikke nok å gjennomføre
en storstilt energiomlegging i verden – utslippene fra
kjemiske prosesser i industrien må også reduseres.
Samtidig skal industrien produsere til en stadig økende
etterspørsel etter produkter og løsninger som trengs i
nullutslippssamfunnet.
Parisavtalen kan kun oppnås hvis det gjennomføres en
omfattende fornyelse av industriproduksjonen i verden.
Dette må skje gjennom å ta i bruk ny produksjonsteknologi, eller ved å inkludere karbonfangst, på industrianleggene. Norsk Industri har utarbeidet et «Veikart for
prosessindustrien» som viser at det er teknologisk mulig
å realisere en nullutslippsvisjon for prosessindustrien
innen 2050 (Norsk Industri, 2016). En forutsetning er
tunge og langsiktige teknologiutviklingsløp for de ulike
industrigrenene.

Rapporten for grønn konkurransekraft trekker fram
prosessindustriens veikart, og viser hvor viktig teknologiutvikling vil være: «Industriens eget veikart har flyttet
diskusjonen fra hvor energi- og utslippseffektiv norsk industri er i forhold til konkurrenter i andre land, til å handle om hvordan norsk industri kan få konkurransekraft
gjennom å redusere egne utslipp. Industrien ser behov
for ambisiøse og langsiktige teknologiutviklingsløp.»
(Kreutzer & Hedegaard, 2016, s. 6).
Dagens virkemiddelbruk og rammebetingelser er ikke er
tilstrekkelig for å utløse de investeringene som kreves
for at ny produksjonsteknologi tas i bruk tilstrekkelig
raskt (Miljødirektoratet, 2017) (Regjeringen, 2017). Det
er med andre ord ikke sammenheng mellom vedtatte klimamål i Parisavtalen og virkemidlene som er på plass i
dag.

ZERO vil i denne rapporten evaluere behovet for nye,
kompletterende virkemidler som vil realisere en ut-
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slippsfri industrisektor. Dette er en oppfølging og en
konkretisering av virkemidlene som trengs for å realisere utslippskuttene i prosessindustriens veikart, og
fokuserer spesielt på kommersialisering av klimateknologier i industrien. Utgangspunktet er at Norge har gode
teknologiske og industrielle forutsetninger for å bidra
til introduksjon av nullutslippsteknologier, og gjennom
dette å bidra til å fornye verdens industriproduksjon.
Den posisjonen gjør det naturlig å påta seg en spydspissrolle i denne delen av det globale klimaarbeidet. ZERO
mener virkemidlene for eksisterende industri må bidra
til å oppfylle to sentrale mål:

1. Virkemidlene skal bidra til å løfte fram ny klimateknologi med internasjonalt potensial. Ny teknologi i industrien vil være avgjørende for å få til
store utslippskutt, og Norge har både teknologi, kompetanse og kapital til å bidra til å løfte fram
klimaløsningene for industrien internasjonalt.
Implementering av ny teknologi vil dessuten være en
viktig konkurransefaktor for industrien på det internasjonale markedet.
2. Virkemidlene skal bidra til å kutte utslipp fra
industrien. Klimagassutslippene må reduseres ned
mot null, og risikoen og kostnadene ved å skyve utslippskuttene fram i tid vil bli store.

1.1 NORGE KAN TA EN
INTERNASJONAL ROLLE FOR GRØNN
INDUSTRITEKNOLOGI

Globalt har utslippene fra industrien økt de siste tiårene,
og industrien er nå den største utslippssektoren (IPCC,
2014), med rundt 20 prosent av verdens klimagassutslipp. Andelen er omtrent den samme i Norge (SSB,
2017). Klimagassutslippene fra industrien i Norge har
vist en jevn nedgang de siste 20 årene, samtidig som
produksjonen har økt. Dette er i stor grad knyttet til
forbedringer av de eksisterende basisteknologiene, men
er også knyttet til energieffektivisering og nedleggelser
av industri. Utfordringen nå er at videre reduksjoner av
utslipp krever store investeringer i nye anlegg som kan

Foto: Bjørn Leirvik, Celsa
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Ferrolegeringer og andre metaller (24 %)

Norske utslipp

Aluminium (17 %)

Industriens
utslipp (22 %)

Raﬃnering (17 %)
Mineralsk industri (14 %)
Kjemisk industri (11 %)
Mineralgjødsel (10 %)
Annen industri (5 %)
Treforedling (1 %)

Figur 1: Industriutslipp fordelt på industrigren (SSB, 2017).

produsere med nye teknologier og produksjonsmetoder,
basert på fornybare innsatsfaktorer.

Industrien i Norge er godt posisjonert internasjonalt
og produserer blant annet aluminium og sement med
lave utslipp per produsert enhet (Norsk Industri, 2016).
Gjennom en historisk rikelig tilgang til rimelig, fornybar
vannkraft er det bygd opp en betydelig kapasitet innen
kraftkrevende produksjon av aluminium, ferrolegeringer og kjemiske produkter. Dette bidrar til lave indirekte
utslipp fra norsk industriproduksjon. Tilgangen på rimelig, fornybar kraft er et grønt konkurransefortrinn, og
bidrar til at Norge er et attraktivt land for kraftintensiv
industri med lave utslipp.

Helt fra Sam Eydes tid på slutten av 1800-tallet og gjennom framveksten av den kraftkrevende industrien,
har Norge vært teknologiledende innen prosessteknologi. Norskuviklet teknologi har satt betydelige
spor internasjonalt innen elektrokjemisk og metallurgisk industri. Eksempler på dette er utbredelsen av
Söderbergelektroden, og utvikling av silisiumteknologi
og betydningen det har fått for solindustrien internasjonalt. Et aktuelt eksempel i dag er verdens mest energieffektive aluminiumsverk, som er under bygging på
Karmøy (Norsk Hydro).
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Klimagassutslippene fra industrien er i stor grad er
knyttet til selve produksjonsprosessen, og det at Norge
har en ledende rolle innen teknologiutvikling på disse
områdene gir Norge helt spesielle forutsetninger for å
bidra til de nye løsningene som verden trenger.

1.2 DE NORSKE INDUSTRIUTSLIPPENE

Industri og bergverk har redusert klimagassutslippene
fra rundt 20 til 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig
siden 1990, i en periode hvor de nasjonale utslippene stort
sett har vært stabile (SSB, 2017). Klimagassutslippene
fra industrien kan deles inn i to hovedkategorier; den
største er utslipp knyttet til de industrielle prosessene
(videre omtalt som prosessutslipp), som utgjør to tredeler av utslippene. Bruk av kull i anoder og som reduksjonsmiddel i metallproduksjonen er den største kilden
til prosessutslipp. Den andre utslippskategorien er stasjonær forbrenning av fossil energi, og denne utgjør en
tredel av industriutslippene. Prosesser som avhenger av
høy temperatur, som raffinerier, mineralsk og kjemisk industri, har spesielt store utslipp fra til fossil forbrenning.
Figur 1 viser klimagassutslippene fordelt på de ulike
industrigrenene i Norge, og viser at utslippene i hovedsak er knyttet til metallindustri, raffinerier, mineralsk
og kjemisk industri. Til sammen utgjør disse industrig-

Noretyl (INEOS) 0,4 mill. tonn CO2

0,7 mill. tonn CO2
Norcem Brevik

Yara Porsgrunn

0,9 mill. tonn CO2

Alcoa Mosjøen 0,4 mill. tonn CO2

Statoil Tjeldbergodden 0,3 mill. tonn CO2

Hydro Sunndal 0,6 mill. tonn CO2

Hydro Årdal 0,5 mill. tonn CO2

Statoil Mongstad 2,1 mill. tonn CO2

Eramet Sauda 0,3 mill. tonn CO2

Hydro Karmøy 0,3 mill. tonn CO2

Figur 2: De ti største punktutslippskildene fra landbasert industri i Norge i
2016 (ekskluderer utvinning av naturgass) (Miljødirektoratet, 2017).

renene mer enn 80 prosent av utslippene. Internasjonalt
står metallindustrien, kjemisk industri og sement for
den største andelen av utslippene (IPCC, 2014). I Norge
utgjør likevel metallindustrien dobbelt så høy andel av
de direkte industriutslippene som internasjonalt.

Klimagassutslippene fra industri kjennetegnes typisk
ved at disse er konsentrert til noen få, store industrianlegg. Figur 2 viser utslippene målt i CO2-ekvivalenter
fra de ti største punktutslippene i Norge i 2016
(Miljødirektoratet, 2017). Til sammen utgjør disse nesten 60 prosent av klimagassutslippene fra industrien. Det

største punktutslippet fra industrianlegg i Norge er raffineriet til Statoil på Mongstad, med utslipp på mer enn
to millioner tonn CO2 (dette inkluderer kraftvarmeverket som stenger innen utgangen av 2018). Fire av de ti
største punktutslippene er knyttet til aluminiumsproduksjon, som til sammen utgjør cirka 2 millioner tonn
CO2-ekvivalenter.
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FAKTA:
VEIKART TIL NULLUTSLIPP FOR PROSESSINDUSTRIEN
Prosessindustriens veikart ble lagt frem som et
innspill til arbeidet med grønn konkurransekraft.
Veikartet viser hvordan prosessindustrien kan
kutte alle utslipp fram til 2050, og samtidig øke produksjonen av produkter og varer til fornybarsamfunnet (Norsk Industri, 2016). Figur 3 viser disse
utslippskuttene fordelt på ulike klimatiltak. De
store utslippsreduksjonene kommer i all hovedsak
gjennom å erstatte dagens teknologier og anlegg
med nye lav- og nullutslippsløsninger. Sentrale
løsninger er karbonfangst og -lagring (CCS), og
skifte fra fossile til fornybare innsatsfaktorer som
biomasse, hydrogen og elektrisitet. Veikartet indikerer tydelig at vi i dag kjenner de teknologiene
som kan ta oss til nullutslipp i 2050, og beskriver
de nødvendige teknologiutviklingsløpene. Flere av
disse er nær kommersialisering og har behov for

tilgang til kapital og utvikling av nye forretningsmodeller, mens andre teknologiutviklingsløp er på
en tidligere fase i teknologiutviklingen.
Teknologiene som skal bidra til nødvendige utslippskutt er generelt fordyrende for produksjonen,
og det er knyttet stor risiko til det å være først ute
med å bygge fullskala industrianlegg basert på
ny teknologi. Utfordringen er at de kommersielle
forutsetningene for et slikt skifte ikke er tilstede
i dag, og de virksomhetene som tar på seg risiko
og merkostnader med å implementere ny klimateknologi risikerer å tape i den globale konkurransen. Resultatet er at vi ikke kommer i gang med
den nødvendige omleggingen, selv der utviklingsarbeid gjennom forskning, utvikling og pilotskala
er vellykket.

Utslipp og utslippsreduksjoner etter type

Millioner tonn CO2-ekv.

18
16
14

n

hydroge
tiltak inkl.
2050: Andre
O
C
2
. tonn
og el 4 mill

Referansebane: Utslipp uten tiltak
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Figur 3: Klimagassreduksjoner i industrien til 2050, vist i
prosessindustriens veikart (Norsk Industri, 2016).
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2 Teknologiutvikling er nødvendig
for nye utslippskutt
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Moden teknologi

9

Markedsintroduksjon

8

Demo og pilot
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Eksperimentell utvikling

Modent marked (markedsbasert og "bankable")

5

Markedskonkurranse, stor utbredelse

4

Mangfoldige kommersielle applikasjoner

3

Kommersiell oppskalering

2

Kommersiell testing

1

Hypotetisk kommersielt forslag

6
5
4

Forskning og utvikling

6

3
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Skal vi lykkes med å kutte alle utslipp fra industrien i
2050, må de teknologiske løsningene være introdusert
i industriell skala flere tiår før dette, og bedriftene må
begynne å planlegge fornyelse av produksjonsanlegg
allerede de nærmeste årene. Utslippsreduksjonene som
er oppnådd i industrien siden 1990 er et resultat av kontinuerlig arbeid med å forbedre de industrielle prosessene (energieffektivisering), investeringer i fornyelse av
industrianlegg (spesielt aluminiumsverkene), og nedleggelse av industrianlegg med store utslipp.
Resultatene som er skapt i perioden siden 1990 er oppnådd gjennom bidrag til forskning, utvikling og innovasjon i industrien, og bransjeavtaler for utslippskutt
mellom Norsk Industri (tidligere Prosessindustriens
Landsforening) og myndighetene. Bransjeavtalene har
bidratt til at industrien har gjennomført de rimeligste
tiltakene for utslippskutt, og sluppet avgifter. Det kan
ikke forventes en tilsvarende forbedringstakt framover
uten investeringer i nye, mer kostbare klimaløsninger
(KLIF, 2010). Selv om det hele tiden vil foregå kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomhetene, nærmer indus-

Figur 4: Teknologiutviklingsløpet over to skalaer: TRL
(Technology Readiness Level) og CRI (Commercial
Readiness Index) (Enova, 2016).

trien seg teoretiske grenser for ytterligere forbedringer
av dagens dominerende teknologier. Industrien står altså
overfor mer grunnleggende endringer i produksjonsmetoder for å kutte utslippene utover det vi har sett de
siste tiårene, og vi må sikre at ny teknologi blir introdusert i industriell skala skal Parismålene nås.

2.1 KOMMERSIALISERING AV NYE
KLIMALØSNINGER I INDUSTRIEN

De største og viktigste bidragene til utslippskutt i industrien er i hovedsak kjent. Det er flere tiltak som er kommet langt i teknologiutviklingen, for eksempel CCS i flere
produksjonsprosesser, og bruk av hydrogen og biomasse
som innsatsfaktorer. Vi må starte en implementering
av slike tiltak, og med dette sikre kommersialisering de
neste tiårene - i tråd med veikartets mål om nullutslipp
i 2050 (Norsk Industri, 2016). Dette krever at vi fokuserer på å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Samtidig må vi
utnytte norske industribedrifters konkurransekraft til
å spre teknologi internasjonalt, og dermed bidra til å utløse globale utslippskutt.
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Det er to forutsetninger som må ligge til grunn for at en
teknologi kan defineres som kommersiell: en moden teknologi og et modent marked. Dette er vist i Figur 4, som
viser teknologiutviklingsløpet over to skalaer; henholdsvis TRL (Technology Readiness Level) og CRI (Commercial
Readiness Index). TRL-skalaen deler teknologiutviklingen i en skala på ni, fra forskning og utvikling, pilot og
demonstrasjon til markedsintroduksjon. En teknologi
kan defineres som teknologisk moden i henhold til TRLskalaen, men ha forskjellig utgangspunkt for å konkurrere på kommersielle markedsbetingelser (Enova, 2016).
En moden teknologi er ikke nødvendigvis kommersiell og
lønnsom i markedet, og dette reflekteres av CRI-skalaen.
Denne strekker teknologiutviklingen videre inn i kommersialiseringsfasen og reflekterer markedsforhold
knyttet til rammebetingelser, finansiering, tilgang til kapital og behov for subsidier og politiske virkemidler. CRIskalaen gir altså en bredere vurdering av en teknologimodenhet, og reflekter kommersielle forhold knyttet til
etterspørsels- og tilbudssiden. Vi omtaler i denne studien en kommersiell teknologi som sum av teknologisk
modenhet og markedsmodenhet.
I diskusjonen om teknologiutvikling legges det ofte mer
vekt på teknologi, framfor marked. Fokuset som er, og
har vært på forskning, utvikling og innovasjon av ny te-

Kapitaltilgang

Forskning og
utvikling

Eksperimentell
utvikling

knologi i industrien er utvilsomt en viktig forutsetning,
men skal disse teknologiene bli kommersielle er det behov for et forsterket fokus på kommersiell oppskalering
og markedsutvikling. Det betyr at vi må løfte teknologier fra TRL 7/8/9 til kommersielle teknologier (oppover
langs CRI-skalaen vist i Figur 4). Rammebetingelser er
avgjørende for å bidra til markedsmodenhet, og kan
dermed forsere kommersialiseringen av nye teknologier.
Det er flere kritiske faser i teknologiutviklingsløpet, vist
i Figur 5. Dødens dal trekkes ofte fram som en slik fase.
Denne handler om utfordringer i oppskalering og demonstrasjon i tidlig teknologiutvikling, og viser til et behov
for pilotering, testing og demonstrasjon. Det er på plass
virkemidler for denne delen av teknologiutviklingen. Det
er imidlertid behov for et forsterket fokus i overgangen
fra sen teknologiutvikling til kommersiell drift, og denne
fasen kan omtales som en andre dødens dal. Det er behov
for treffsikre virkemidler som treffer denne delen av teknologiutviklingen, og med dette fremmer implementering og kommersialisering av ny teknologi. Det viktigste
behovet for å overkomme utfordringer i denne delen av
teknologiutviklingsløpet er tilgang til risikovillig kapital. Figur 10 skisserer teknologiutviklingsløpet og de to
dødens daler.

Pilot og demo

Dødens dal
#1

Norges
Forskningsråd

Innovasjon Norge,
Sivas Katapultordning

Kommersialisering

Kommersiell
drift

Dødens dal
#2

Innovasjon Norge,
Enova

Risikovillig
kapital

Høy CO2-pris

Teknologiutvikling
Figur 5: Skisse over teknologiutviklingsløpet og barrierene i dødens daler, samt virkemidler for ulike deler av teknologiutviklingen.
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3 Klimatiltak i industrien

Økende driftskostnad

Bio-CCS

Biogass og
bioetanol

Annen ny
teknologi

CCS

Biokarbon

H2

Biovarme

Økende investeringskostnad

Redusert driftskostnad

Elektriﬁsering

Energieﬀektivisering

Figur 6: Skjematisk oversikt over klimatiltak i industrien, kategorisert
etter investerings- og driftskostnader (KLIF, 2010). Størrelsen på boblene
indikerer potensialet for klimagassreduksjoner.

Klimatiltak i industrien er utredet i blant annet Klimakur
2020, Miljødirektoratets Klimatiltak og utslippsbaner
mot 2030 og i Veikart for prosessindustrien (KLIF, 2010)
(Miljødirektoratet, 2015) (Norsk Industri, 2016). Figur 6
viser en skjematisk oversikt over de ulike klimaløsningene i prosessindustrien, kategorisert etter investeringskostnad og driftskostnad. Tiltakets reduksjonspotensial skisseres gjennom størrelsen på boblene.
Klimatiltakene har fellestrekk på tvers av de spesifikke
industrigrenene, og kan overordnet kategoriseres i følgende grupper:
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●● Energieffektivisering

●● Skifte fra fossile til fornybare innsatsfaktorer med:
----

elektrifisering

bruk av hydrogen
bruk av biomasse

●● Karbonfangst og lagring (CCS)
●● Andre sektorspesifikke tiltak

Figur 6 viser at det er stor variasjon i kostnadene for
de ulike klimatiltakene, og at enkelte tiltak også kan
innebære reduserte driftskostnader – som energieffektivisering, biovarme og elektrifiseringstiltak. Andre
klimatiltak har betydelig økte driftskostnader og investeringskostnader, typisk CCS og andre nye teknologier.
Videre i dette kapittelet gjennomgås det kommersielle
bildet for klimatiltakene og dagens status.

3.1 ENERGIEFFEKTIVISERING

Industrien har gjennomført en lang rekke tiltak innen energieffektivisering, men det er fortsatt et uutløst potensial for energieffektivisering. Det er i dag et økonomisk
insentiv for å gjennomføre slike tiltak, gjennom reduserte kostnader. Miljødirektoratet anslår at det gjenstår
mindre krevende energieffektiviseringstiltak tilsvarende 1,4 TWh, og med en potensiell utslippsreduksjon
på 140.000 tonn CO2 knyttet til redusert forbrenning av
fossil energi (Miljødirektoratet, 2015)1. En barriere for å
gjennomføre energieffektiviseringstiltak er at dette ofte
ligger utenfor kjernevirksomheten til flere av bedriftene,
samt at energiprisene i dag er relativt lave.
Enova gir investeringsstøtte til energieffektiviseringstiltak i industrien, og er i dag det viktigste verktøyet for
dette. Enova tildelte i 2016 en støtte på nesten 650 millioner kroner til industrien, fordelt på drøyt 300 prosjekter (Enova, 2017). Av disse var nesten alle prosjektene
(290) knyttet til energitiltak eller energiledelse, hvor 450
millioner kroner ble tildelt energieffektiviseringstiltak.

3.2 ELEKTRIFISERING

Det er fortsatt et potensial for økt bruk av elektrisitet i
industrien. Dette gjelder spesielt elektrifisering av varmeprosesser, der elektrisitet kan erstatte bruk av fossil
energi. Tiltakene har ofte høye investeringskostnader
og potensiell lønnsomhet ligger i prisforskjellen mellom
elektrisitet og fossil energi, samt økt energieffektivitet gjennom elektrifisering og varmepumper. De europeiske kraftprisene settes i dag av brenselspriser (kull
og gass), prisen på CO2-kvoter, produksjon av fornybar
energi og utvikling i energibruk. Regjeringen varslet i
Energimeldingen at økte kraftpriser er et mål (Meld. St.
1

25 (2015-2016), 2016), noe som kan gjøre elektrifiseringsprosjekter mindre lønnsomme. Fra 2021 avvikles
støtten til ny fornybar energiproduksjon i Norge, og på
sikt vil trolig kraftprisen stige til utbyggingskostnad.

3.3 BRUK AV HYDROGEN

Hydrogen er en nøkkelkomponent i kjemisk produksjon
(som metanol), produksjon av mineralgjødsel og til oppgradering i raffinerier. Der naturgass i dag brukes til å
fremstille hydrogen gjennom dampreformering kan utslippene kuttes ved å skifte til fornybart hydrogen produsert ved elektrolyse, alternativ ved dampreformering
av naturgass med CCS. Hydrogen kan også erstatte fossile reduksjonsmidler brukt i enkelte prosesser innen
metallurgisk industri.

Markedet for hydrogen er fortsatt i utvikling, og økt produksjonsvolum vil bidra til å redusere produksjonskostnadene. Industrien kan være en viktig døråpner for økt etterspørsel etter fornybart hydrogen. Hovedutfordringen
for å ta i bruk hydrogen i industrien er høyere kostnader enn dagens bruk av fossile energibærere som gass og
kull. Det kan også være tekniske barrierer knyttet til
en omlegging fra fossile energibærere til hydrogen. For
eksempel forutsetter Tizirs planlagte overgang til hydrogen at pilotanlegget bekrefter både tekniske og kostnadsmessige estimater (Miljødirektoratet, 2015). Det vil
framover være behov for å stimulere markedet for hydrogen. En satsing på fornybar hydrogenproduksjon med
elektrolyse forutsetter lave markedspriser på kraft, eller
alternativt konkurransedyktig produksjon fra naturgass
og bruk av CCS. Produksjon av hydrogen fra elektrolyse
er spesielt attraktivt i steder med flaskehalsproblematikk i kraftnettet (for eksempel ved småkraftproduksjon), og kan bidra til å gjøre hydrogenproduksjon spesielt
attraktivt i Norge.

3.4 BRUK AV BIOMASSE

Bruk av biomasse er et avgjørende klimatiltak for å redusere utslippene fra industrien, og kan realisere utslippskutt på mer enn tre millioner tonn CO2 sammenlignet med referansebanen i prosessindustriens veikart
(Norsk Industri, 2016). Biomasse kan brukes både til

Mindre krevende tiltak har en anslått kostnad under 500 kr/tonn. Energieffektiviseringstiltak som kategoriseres som middels krevende
har et potensial for å redusere utslippene med 65.000 tonn CO2-ekvivalenter (kostnad over 1500 kr/tonn). Utslippsreduksjoner er sammenlignet med en referansebane.
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varmeformål (biovarme) og som råvare i produksjonsprosesser i industrien (biokarbon, bioetanol og biogass).

Det er et stort potensial for økt bruk av biovarme i industrien (Miljødirektoratet, 2015) (KLIF, 2010). Kostnadene
vil avhenge av type bioenergitiltak, men kan typisk ha
relativt høye investeringskostnader. Hvis dette er tilfelle
kan ofte driftskostnadene reduseres, for eksempel ved
overgang til bioavfall i sementindustrien. En overgang
til biofyringsolje er klimatiltak som derimot ofte øker
driftskostnadene.

Hovedtiltakene knyttet til bruk av biomasse i produksjonsprosesser er bruk av biokarbon som reduksjonsmiddel og overgang og innblanding av bioetanol og
biogass. Bruk av biomasse er henholdsvis et sentralt klimatiltak i produksjon av metaller (reduksjonsmiddel)
og som innsatsfaktor i produksjon av mineralgjødsel,
kjemisk industri, raffinerier og treforedling. På grunn
av lave kostnader for CO2-utslipp i industrien har bruk
av biomasse i produksjonsprosesser ofte betydelig økte
driftskostnader sammenlignet med bruk av fossile innsatsfaktorer. Dette gjelder både biokarbon, biogass og
bioetanol. I tillegg kommer investeringer i produksjonsanlegg for å oppgradere og konvertere biomasse til nødvendig kvalitet og produkt. Det er nødvendig å utvikle
nye verdikjeder for økt bruk av biomasse, og det er behov
for avsetning av alle sidestrømmer og biprodukter for å
øke lønnsomheten i bioverdikjeden.
For produksjon av biokarbon og bioetanol er råstoffkostnader en utfordring. Det pekes spesielt på logistikksystemer for biomasse som et nødvendig teknologiutviklingsløp framover (Norsk Industri, 2016). Det er også en
utfordring av betalingsviljen typisk er høyere i andre
markeder enn industrien. Et eksempel på dette er bruk
av biogass, hvor avgift på fossilt drivstoff til veitransport
bidrar til at betalingsviljen for biogass til transport er
relativt høy.

3.5 KARBONFANGST OG -LAGRING (CCS)

CCS er det enkelttiltaket med størst potensial for å bidra
til utslippskutt i prosessindustrien, med et samlet potensial på mer enn ni millioner tonn CO2 sammenlignet med
referansebanen (Norsk Industri, 2016). Dette inkluderer
også bio-CCS (CCS på anlegg som benytter biomasse som
råvare) som alene kan redusere utslippene med rundt
fire millioner tonn CO2.

16 • ZERO-rapport

Karbonfangst er teknologisk modent i flere industrigrener i dag, som produksjon av sement, mineralgjødsel
og hydrogen, hvor det er avgasser med høy konsentrasjon av CO2. For disse industrigrenene er det få teknologiske barrierer for fangst av CO2. For industri som har
lave konsentrasjoner av CO2, som for eksempel innen
produksjon av metaller, vil bruk av CCS kreve videre
teknologiutvikling..
Det utredes tre fullskala fangstprosjekter i Norge, som
kan bygges raskt; Norcems sementproduksjon i Brevik,
Yaras ammoniakk- og gjødselproduksjon på Herøya, og
Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg i Oslo. På både
kort og lang sikt vil flere industriprosjekter være relevante, for eksempel i produksjon av stål, aluminium,
ferrolegeringer, hydrogen fra naturgass og biodrivstoff.
Løsninger for logistikk og sluttlagring av CO2 fra disse
tre prosjektene vil håndteres av Gassco og Statoil.

CCS krever store investeringer og gir varige, høyere
driftskostnader for fangst- og lagringsprosessen. Dette
gjør at CCS ikke er økonomisk lønnsomt med mindre
kvoteprisen blir mangedoblet eller etterspørselen etter
produkter med lavere utslipp får en betydelig økt betalingsvillighet. Virkemidler for å dekke inn økte kostnader er derfor helt avgjørende for å realisere CCS-tiltak i
industrien.

3.6 SEKTORSPESIFIKKE TILTAK

Sektorspesifikke tiltak er en stor gruppe av klimatiltak,
med stor variasjon i teknologisk modenhet. Eksempler
på slike tiltak er inerte anoder i aluminiumsproduksjon
og redusert klinkerandel i sementproduksjon. Dette er
tiltak som ofte er særegne for de ulike industrigrenene,
og er typisk egenutviklet teknologi i industribedriftene.
Kostnadene er ofte høye, og kvoteprisen er for lav til å
realisere slike prosjekter. Det finnes eksempler på slike
prosjekter som kan være lønnsomme, men hovedbildet
er at prosjektene gjerne krever økte investerings- og
driftskostnader. Enova er det viktigste virkemiddelet for
å utløse slike prosjekter i dag.
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4 Dagens virkemidler
Det eksisterer mange virkemidler rettet mot industrien
i dag, hvor flere av disse er innrettet mot klima og teknologiutvikling. Industribedriftene påvirkes som andre
bedrifter av overordnede rammebetingelser som skattenivå, internasjonale klimaavtaler, norske utslippsforpliktelser, og spesielt kraftpris. Hovedfokus rettes i denne
rapporten mot de direkte virkemidlene, og hvordan disse
treffer de ulike klimatiltakene i industrien.

Figur 7 viser en oversikt over relevante virkemidler for klima og teknologiutvikling for industrien.
Hovedvirkemiddelet for utslippskutt i industrien er i dag
EUs kvotesystem. Hovedtyngden av virkemidlene utover
dette er stort sett rettet inn mot tidlig teknologiutvikling,
og består av støtte til forskning og utvikling gjennom
programmer for forskningsstøtte, støtte til bedrifters
utviklingsarbeid, samt støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Det gis altså støtte til utviklingsarbeid og investering, men ikke til kommersialisering eller drift av
nye teknologiske løsninger.
For investeringsstøtte til klimatiltak i industrien er
Enova det viktigste virkemiddelet, og treffer alle tiltak
foruten CCS. Olje- og energidepartementet og det statlige foretaket Gassnova koordinerer og driver prosessen
rundt CCS, tett på aktørene i verdikjeden. På driftssiden
i industrien er det på plass virkemidler knyttet til energieffektivisering (krav) og elektrifisering. For tiltak
knyttet til elektrifisering er kraftprisen avgjørende, som
med dagens virkemidler bidrar til en konkurransedyktig
kraftpris. Grønne sertifikater har bidratt til utbygging av
fornybar energi, hvor industrien har vært fritatt for sertifikatplikt og dermed kostnadene, men har fått fordelen
av lavere kraftpriser.

4.1 INDUSTRIENS BRUK AV VIRKEMIDLER

Industriaktørene utløser en relativt stor andel av støtten
fra Forskningsrådet, Skattefunn, Innovasjon Norge, Siva,
Enova og den norske eksportfinansieringen (Meld. St.
(2016-2017), 2017). Enova er det eneste virkemiddelet
som er rettet mot sen teknologiutvikling (siste fasene i
innovasjon), og er viktig for introduksjon av ny teknologi og nye løsninger i industrien. Enova fokuserer i tråd
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FoU
●● Forskningsrådet (CLIMIT, RENERGI og andre
relevante forskningsprogram)

●● Skattefunn
●● Innovasjon Norge
●● Siva og Katapultordningen
Investeringsstøtte

●● Enova
●● Innovasjon Norges Miljøteknologiordning
●● Støtte over statsbudsjettet til CCS
Driftsstøtte

●● CO2 -kompensasjon
●● Redusert elavgift
Regulering

●● EUs kvotesystem og kvoteplikt
●● Forurensingsloven og forurensingsforskriften
●● Miljøvekting i offentlige anskaffelser
Kapitaltilgang og risikoavlastning

●● Investinor
●● GIEK, herunder garantiordning for kraftintensiv
industri

●● Eksportkreditt
●● Innovasjon Norges låne- og garantiordninger
Avgift

●● CO2 -avgift (på noen få utslippskild
Figur 7: Eksisterende virkemidler for industrien i Norge.

med norsk klimapolitikk på transport, skipsfart, fornybar energi og produksjonsteknologi i industrien (Meld.
St. 13 (2014-2015), 2015). Enova skriver i sin resultatrapport fra 2015: «Industrien er fremdeles det store
lokomotivet i energiomleggingen i Norge». De siste fem
årene har Enova i gjennomsnitt bevilget nesten en milliard kroner årlig til industrien, og dette utgjør mer enn
40 prosent av de årlige bevilgningene (Enova, 2013)
(Enova, 2014) (Enova, 2015) (Enova, 2016) (Enova,
2017). Støtteprogrammet for ny teknologi er det viktig-

ste for å utløse nye klima- og teknologiprosjekter. Dette
skiller seg ut ved at det gis støtte til få prosjekter og støttenivået er høyt, noe som er avgjørende for å løfte store
og dyre teknologiinvesteringer i industrien.
Den nye styringsavtalen med Enova tydeliggjør at det
gis støtte til prosjekter som bidrar til å oppnå følgende
fire mål: 1) klimaresultater tilsvarende 0,75 millioner tonn CO2-ekvivalenter i ikke-kvotepliktig sektor, 2)
energiresultat tilsvarende fire TWh, 3) effektresultat
tilsvarende 400 MW og 4) innovasjonsresultater tilsvarende utløst innovasjonskapital på fire milliarder kroner (Regjeringen, 2017). Det stilles derfor spørsmål om

Enovas mandat, rolle og mulighet til å støtte industriprosjekter som reduserer klimagassutslipp.

Enova fokuserer ikke på kommersialiseringsfasen, og
virkemiddelapparatet kommer til kort når det gjelder
implementering av ny teknologi. Det gode med dagens
virkemiddelsystem er at det er åpent for alle som har en
idé, men svakheten er at det i hovedsak stimulerer utviklingsarbeid i en tidlig fase. Vi mener derfor at det er
behov for et forsterket fokus på kommersialisering og
implementering av nye teknologier.

FAKTA:
EUS KVOTESYSTEM

EUs kvotesystem dekker rundt
45 prosent av utslippene i EU,
og er det største karbonmarkedet som er på plass internasjonalt (Carbon Market Data, 2017).
Eksempler på andre karbonmarkeder internasjonalt finnes
blant annet i California i USA,
Quebec i Canada, New Zealand
og Sør-Korea. Kvotesystemet i
EU setter et tak på kvotepliktige
utslipp, og disse skal reduseres
med 21 prosent i 2020 sammenlignet med 2005-nivå (foreslått
satt til 43 prosent i 2030)
(European Commission, 2017).
Den sentrale mekanismen for å

få til dette er å nedjustere antall kvoter i systemet, som vil gi
lineære utslippsreduksjoner. I
dag er nedskaleringsfaktoren for
antall kvoter 1,74 prosent årlig,
og denne er foreslått skjerpet
til 2,2 prosent i perioden etter
2020. Kvotesystemet er tiltenkt å
realisere de rimeligste tiltakene

først, men utfordringen er at de
dyre klimatiltakene i industrisektoren ikke vil bli lønnsomme. Slik
EUs kvotesystem fungerer i dag
gir det ikke tilstrekkelig utslippskutt på grunn av store mengder
overskuddskvoter.

- 21 %

CO2 -kvoter

Klimagassutslipp fra kraft- og
varmeproduksjon, energiintensive industrisektorer og sivil
luftfart innen Europa er innlemmet i EUs kvotesystem. Norge er
som EØS-land underlagt kvotesystemet, og regjeringen fremhever dette som det viktigste
virkemiddelet for å kutte klimagassutslipp fra industrien (Meld.
St. 41 (2016-2017), 2017).

- 43 %

2005

2020

2030

Figur 8: Prinsippskisse for utslippskutt under kvotesystemet.
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5 Hvorfor trenger vi virkemidler
utover EUs kvotesystem?
2000

2000
Karbonpris i kr/tonn CO2

En global karbonpris er i teorien
et kostnadseffektivt klimavirkemiddel for å utløse størst mulig
utslippskutt til en lavest mulig
samfunnsøkonomisk
kostnad.
Utfordringen i dag er at kvotetaket
ikke settes tilstrekkelig stramt, og
med dette ikke er et egnet virkemiddel for å utløse de nødvendige
teknologiutviklingsløpene.
Nullutslipp i 2050 er en forutsetning for å innfri 1,5-gradersmålet
fra Parisavtalen, og nye løsninger
må derfor implementeres flere tiår
før dette.
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Nødvendig karbonpris for å nå togradersmålet

2050
Anslag kvotepris i EU (BNEF)

For at kvotesystemet skal vært et
Figur 9: Gap mellom nødvendig karbonpris for å nå togradersmålet
effektivt virkemiddel for å utløse
(Finansdepartementet, 2017) og forventet karbonpris i EU (Bloomberg New Energy
nødvendig teknologiutviklingsløp
Finance, 2017). Karbonprisene er avrundet til nærmeste 100 kroner.
er det spesielt to forutsetninger
som må være på plass: for det
første bør karbonprisen dekke en stor andel av verdens Kvoteprisen i EU forventes ikke å bli tilstrekkelig høy
utslipp (og helst være global), og for det andre må kar- de neste tiårene. Perspektivmeldingen fra 2017 viser
ulike anslag på nødvendig karbonpris for å nå togradbonprisen være tilstrekkelig høy.
ersmålet (fra FNs klimapanel). Gjennomsnittet av disse
Utslippene omfattet av EUs kvotesystem er rundt anslagene viser en nødvendig karbonpris på 400, 800 og
to milliarder tonn CO2-ekvivalenter, og utgjør kun 2000 kroner per tonn CO2 i henholdsvis 2020, 2030 og
rundt fire prosent av verdens utslipp (IPCC, 2014) 2050 (Meld. St. 29 (2016-2017), 2017). Bloomberg for(European Environment Agency, 2017). Kvotesystemet venter en kvotepris på rundt 200 og 300 kroner per tonn
i EU er derfor ikke omfattende nok til å være det effek- CO2 i henholdsvis 2020 og 2030 (Bloomberg New Energy
tive virkemiddelet en karbonpris teoretisk kan være. Finance, 2017). Dette viser at det er et betydelig gap melForklaringen til dette er at en høy karbonpris i EU kan lom nødvendig karbonpris for å nå togradersmålet og
føre til risiko for karbonlekkasje. Selv med en høy kar- forventet kvotepris i EU fram mot 2030. Dette er vist i
bonpris innen EUs kvotesystem vil effektiviteten til Figur 9. Til sammenligning var kvoteprisen i EU i gjennsystemet undergraves fordi utslippene kan reallokeres omsnitt på 70 kroner per tonn CO2 i 2016, og hittil i 2017
til områder utenfor systemet. Dette gjelder spesielt for på rundt 50 kroner per tonn CO2 (Miljødirektoratet, n.d.).
industrien. Hvis kvotesystemet skal være et kostnadseffektivt virkemiddel bør derfor karbonprisen være global,
eller dekke en langt større andel av internasjonale utslipp enn det kvotesystemet gjør i dag.
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Figur 10: Skisse som viser hvordan tiltak vil realiseres innen EUs kvotesystem, og
hvordan ny teknologi ikke vil realiseres.

Figur 10 viser hvordan kvotesystemet vil realisere tiltak i kvotepliktig sektor. De rimeligste klimatiltakene er
knyttet til energieffektivisering og tiltak i kraftsektoren,
og vil dermed realiseres først. Tiltak for å ta i bruk ny teknologi i industrien er dyre og vil derfor ikke realiseres
verken på kort eller mellomlang sikt, fordi kvoteprisen
ikke forventes å øke i tilstrekkelig grad. EUs kvotesystem vil bidra til å realisere tiltak bredt innen kvotepliktig
sektor, og utløser tiltak som ikke er bedriftsøkonomisk
lønnsomme uten en karbonpris. Energieffektivisering
er et eksempel på et tiltak som kan være bedriftsøkonomisk lønnsomt, hvor kvoteprisen og dagens rammebetingelser kan fungere som en driver for å ta i bruk slike
tiltak. Det samme er ikke tilfelle for ny teknologi, hvor
kostnadene er langt høyere. Dette perspektivet trekker
også Miljødirektoratet (2017) fram, og viser til at kvotesystemet bidrar til effektivisering og trinnvis innovasjon, men ikke til å ta i bruk ny teknologi.
En ensidig politisk satsing på kvotesystemets som
eneste virkemiddel fungerer i praksis som en barriere

for implementering av ny teknologi, nettopp fordi andre
virkemidler ikke løftes i tilstrekkelig grad. Det er derfor
problematisk at sektorer som er underlagt kvoteplikt,
slik regjeringen antyder i Meld. St. 41 (2016-2017), som
hovedregel ikke skal reguleres ytterligere. Det er på den
andre siden positivt at regjeringen vil vurdere andre
virkemidler, som regulering gjennom forurensingsloven, der kvoter eller avgift ikke fungerer i tilstrekkelig
grad for å ta i bruk ny teknologi. ZERO mener industrien
er et eksempel på en sektor hvor de generelle virkemidlene (kvoter) ikke er tilstrekkelig, og at vi derfor må diskutere supplerende virkemidler. I et globalt perspektiv
er også Europa for liten skala, og kvotepliktige utslipp
utgjør kun fire prosent av verdens utslipp. Europa har de
rikeste landene i verden, og må bidra til at vi når de forpliktede klimamålene i Parisavtalen. Spørsmålet er derfor
hvordan EU og Norge kan bidra til teknologiskift og realisere ny teknologi i industrien, utover hva EUs kvotesystem lykkes med i dag og framover.
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6 Virkemidler for utslippskutt
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Figur 11: Skjematisk oversikt over grupper av klimatiltak i industrien og virkemiddelbruk, kategorisert etter investeringsog driftskostnader (KLIF, 2010). Størrelsen på boblene indikerer potensialet for klimagassreduksjoner.

Diskusjonen om virkemidler for grønn industri må ta
utgangspunkt i industriens konkurransekraft internasjonalt. Flere av industriselskapene anser ny teknologi
og implementering av nye løsninger som et langsiktig
konkurransefortrinn, og virkemidlene må bidra til at
disse løsningene tas i bruk og blir konkurransedyktige
også på kortere sikt. På denne måten vil bedriftene som
er driverne for det grønne skiftet i industrien også bli
vinnerne i framtiden.
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6.1 VURDERING AV VIRKEMIDLER FOR
ULIKE KLIMATILTAK
Figur 11 viser en skjematisk oversikt over klimatiltak
som funksjon av investerings- og driftskostnad i industrien, og aktuelle virkemidler for å utløse de ulike klimatiltakene som ble diskutert i kapittel 3. Figuren viser
at klimatiltakene kan deles inn i fire hovedgrupper, og
at ulike virkemidler er egnet for å utløse de fire grup-

pene av tiltak. Den første gruppen preges av reduserte
driftskostnader, og tiltakene er ofte samfunnsøkonomisk
lønnsomme (men bedriftsøkonomisk ulønnsomme). For
denne gruppen av klimatiltak bør virkemidlene derfor
rettes mot reguleringer og investeringsstøtte. Den andre gruppen av klimatiltak innebærer reduserte driftskostnader, men betydelig økte investeringskostnader
sammenlignet med den første gruppen. For denne gruppen bør virkemidlene innrettes mot investeringsstøtte
og tilgang til risikovillig kapital, som vil være en driver
for kommersialisering og på sikt bidra til lønnsom produksjon. Den tredje gruppen av tiltak gir varige, økte
driftskostnader, og CO2-pris og regulering (krav og forbud) er effektive virkemidler for å utløse disse. Den siste
og fjerde gruppen har både høye drifts- og investeringskostnader, og representerer dermed de mest krevende
klimatiltakene. Klimatiltakene i denne gruppen innebærer store investeringer og tiltakene gir varige, høye
driftskostnader. Rammebetingelsene må derfor fremme
bredden av virkemidler knyttet både til CO2-pris, regulering, direkte tilskudd og markedsfremmende virkemidler. Figuren indikerer at flere av klimatiltakene er overlappende mellom disse gruppene.
Mange energieffektiviserings- og elektrifiseringstiltak er samfunnsøkonomiske lønnsomme, men gjennomføres ikke på grunn av manglende bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Sentrale virkemidler for å utløse
disse tiltakene er investeringsstøtte og aktiv oppfølging av krav om BAT og energiledelse i forurensingsloven/-forskriften. Handlingsrommet i lovverket må
utnyttes for å realisere tiltak knyttet til energieffektivisering, og det bør vurderes om teknologikrav også kan
benyttes for tiltak knyttet til elektrifisering.

Økt bruk av hydrogen og biomasse medfører økte
driftskostnader i produksjonen, samt betydelig investeringskostnader i produksjonsanlegg for hydrogen og
oppgradering av biomasse. Virkemidlene bør spesielt
stimulere til økt bruk, og sekundært på produksjonssiden
for disse energibærerne. For hydrogen bør virkemidlene
fokusere på risikoavlastning og kommersialisering, og
med dette bidra til å redusere investeringskostnadene
for hydrogenprosjekter på sikt. For å fremme økt bruk
av biomasse i industrien kan avgift og regulering av de
fossile alternativene være svært effektive virkemidler,
spesielt for biovarme. Samtidig må virkemidlene fremme
økt produksjon og nye industrianlegg for produksjon
av biokarbon, bioetanol og biogass. ZERO mener det må

stilles bærekraftskrav til all bruk av biomasse i industrien, slik det gjøres for biodrivstoff til transport i dag.

ZERO mener det er behov for et langsiktig, økonomisk
virkemiddel for CCS, som bidrar til kommersiell drift av
eksisterende og nye CCS-prosjekter. Et slikt virkemiddel
må innebære støtte til både investering og drift, som indikert i Figur 11. På sikt må det være et mål at det etableres et marked for fossilfrie produkter gjennom bruk
av avgifter og krav, og det bør vurderes om forurensingsstandarden kan bli strengere.

Utvikling og implementering av sektorspesifikke tiltak, for eksempel andre nye teknologier i Figur 11, handler i større grad om forskning, utvikling og innovasjon enn gruppen av andre klimatiltak. FoU-midler og
investeringsstøtte er de viktigste virkemidlene, gjennom Forskningsrådet, Skattefunn, Innovasjon Norge og
Enova. For å realisere egenutviklet teknologi i de ulike
industribedriftene må Enova sikres tilstrekkelige midler
for slike klimaprosjekter.

6.2 VIRKEMIDDELANALYSE

Det er gjennomført en vurdering av 22 mulige virkemidler i denne studien, vist i vedlegg 1. Listen er ikke
utfyllende, men evaluerer virkemidler for investeringsog driftsstøtte, reguleringer, avgifter, kapitaltilgang og
virkemidler som bidrar til å bygge marked for grønne
industriprodukter. Virkemidlenes effektivitet og attraktivitet er vurdert ut fra fire kriterier:

●● Bidrar virkemiddelet til teknologiutvikling?
●● Bidrar virkemiddelet til utslippskutt?
●● Er det fare for reell karbonlekkasje?
●● Er virkemiddelet styringseffektivt?

Det er svært mange av de gjennomgåtte virkemidlene
som vurderes å være både styringseffektive, ha lav risiko
for karbonlekkasje og være effektive for utslippskutt.
Gjennomgangen viser derimot at den største utfordringen er å utforme treffsikre virkemidler som sikrer teknologiutvikling og samtidig er gjennomførbare. Det er
et betydelig fokus på forskning, utvikling og innovasjon
i industrien, og det er som vist i kapittel 2 og 4 en rekke virkemidler rettet mot tidlig teknologiutvikling. Det
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er derimot for svake virkemidler rettet mot kommersialisering og implementering av ny klimateknologi. Det
bør derfor satses strategisk på å overkomme teknologiutviklingens andre dødens dal, i overgangen fra pilotog demonstrasjonsanlegg til fullskala industrielle anlegg.
For å lykkes med dette, må det skapes aksept for å etablere virkemidler som vil treffe bare noen få identifiserbare virksomheter. Samtidig bør det også være et mål å
spre ny klimateknologi internasjonalt, og med dette bidra
til å utløse større klimagassreduksjoner internasjonalt.
Dette vil vi lykkes best med om vi får fram løsninger som
er markedsbaserte. Det bør derfor være et langsiktig mål
at lønnsomhet i industribedriftene er basert på fungerende markeder, framfor subsidier og støtte.
En fortsatt satsing på forskning, utvikling og innovasjon
er avgjørende for teknologiutvikling og framtidige gjennombrudd for realisering av de nødvendige teknologiutviklingsløpene i industrien. Virkemidlene rettet mot tidligfase teknologiutvikling scorer lavt i gjennomgangen,
fordi disse er lite styringseffektive og utslippsreduksjoner oppnås først på lang sikt. Hovedfokus for vurdering av teknologiutvikling rettes derfor mot virkemidler som fører til at ny teknologi blir tatt i bruk (sen
teknologiutvikling).
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Virkemidler som sjablongmessig scorer høyt på minst
tre av de fire indikatorene vurderes som effektive basert
på gjennomgangen i vedlegg 1. Disse virkemidlene gjennomgås under, og vurderes også med tanke på gjennomførbarhet. Gjennomførbarhet vurderes altså kun
for virkemidlene som anses å kunne være effektive, og
vurderes ut fra realisme, kostnadseffektivitet, administrative kostnader, nivå av byråkrati og kompleksitet ved
innføring av virkemiddelet.

ZERO definerer kostnadseffektivitet som rimeligste
vei til nullutslipp i 2050. IEA mener at en kostnadseffektiv virkemiddelbruk må bestå av en kombinasjon av
karbonprising, som utløser lavthengende frukter som
samfunnsøkonomisk lønnsom energieffektivisering og
det store volumet av enkle klimatiltak, sammen med
virkemidler for teknologiutvikling og teknologispredning (IEA, 2011). Virkemidler for teknologiutvikling og
teknologispredning vil stimulere til nødvendig innovasjon og kostnadsreduksjon (læringseffekter), slik at ny
klimateknologi tas i bruk. Bruk av tilleggsvirkemidler
utover kvotesystemet er altså avgjørende for å realisere
de nødvendige teknologiutviklingsløpene i industrien.
Dette vil på lang sikt også redusere de totale samfunnsøkonomiske kostnadene (IEA, 2011).

Enova måles på reduserte
utslipp i industrien

Enova støtter dedikerte
teknologiutviklingsløp i industrien

Teknologiutvikling

Teknologiutvikling

Ikke risiko for
karbonlekkasje

Gjennomførbarhet

Utslippskutt

Styringseﬀekt

Ikke risiko for
karbonlekkasje

Utslippskutt

Gjennomførbarhet

Styringseﬀekt

Figur 12: Vurdering av virkemiddelforslag om at Enova måles på
reduserte utslipp i industrien.

Figur 13: Vurdering av virkemiddelforslag om at Enova forpliktes
til å følge opp dedikerte teknologiutviklingsløp.

Virkemidler for investeringsstøtte

Begge virkemidlene vist i Figur 12 og Figur 13 lar seg
relativt enkelt implementere i dagens virkemiddelapparat, men en forpliktelse til å følge opp dedikerte teknologiutviklingsløp scorer noe lavere på styringseffektivitet.
Dette er i hovedsak fordi dette krever en konkretisering
av nødvendige teknologiutviklingsløp og en endring av
Enovas mandat eller programmer. Det er flere faktorer
som bør avklares for et program/ordning for teknologiutviklingsløp hos Enova:

Det er to virkemidler som peker seg ut som effektive i
gruppen av virkemidler innrettet for investeringsstøtte;
henholdsvis at Enova måles på utslippskutt i industrien
(slik målindikatoren er innrettet for ikke-kvotepliktig
sektor), og at Enova strategisk følger opp dedikerte teknologiutviklingsløp i industrien. Disse to virkemidlene
scorer henholdsvis høyt på utslippskutt og teknologiutvikling, og viser at investeringsstøtte kan innrettes for
nettopp disse to målene. Det er en politisk og strategisk
vurdering hva som er viktigst. I strategien for grønn
konkurransekraft og i prosessindustriens veikart pekes
det på behovet for å utvikle ambisiøse og langsiktige
teknologiutviklingsløp, og en oppfølging av dette anses
som avgjørende for at industrien skal kutte alle utslipp
til 2050 (Kreutzer & Hedegaard, 2016) (Norsk Industri,
2016).
At Enova strategisk følger opp dedikerte teknologiutviklingsløp i industrien kan sammenlignes med utviklingskontraktene som er inngått innen samferdsel,
hvor Statens Vegvesens teknologiutviklingskontrakter har bidratt til at den første elferjen ble satt i drift.
Tilsvarende kan programmer for teknologiutviklingsløp
hos Enova bidra til at ny teknologi blir implementert i
industrien.

●● En prioritering av teknologiutviklingsløp. Dette
bør baseres på teknologiutviklingsløpene vist i
prosessindustriens veikart, og ha mål om rask
implementering.
●● Dialog med relevante industriaktører.

●● Tidsavgrensning. Når skal teknologiutviklingsløpet
og tiltaket realiseres?
●● Definisjon av utslippskutt.

●● Hvordan håndtere risiko for å feile i
teknologiutviklingsløpene?

Enovas programmer for industrien har i dag en teknologinøytral innretning, med mål om innovasjon (framfor
utslippskutt). Skal vi lykkes med å implementere og
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løfte fram ny teknologi som resulterer i lave klimagassutslipp, anser ZERO det som avgjørende å få til nødvendige teknologiutviklingsløp. ZERO mener derfor at krav
og oppfølging om dedikerte teknologiutviklingsløp må
formaliseres i oppdraget til Enova, og det må samtidig
muliggjøres at Enova resultatmåles på utslippskutt i industrien. Vi anbefaler at begge disse innretningene av
Enova følges opp.
En generell barriere i utformingen av nasjonale virkemidler er regelverk for statsstøtte. Det er i EU vedtatt
retningslinjer som åpner for statsstøtte til utvalgte industrisektorer som anses å være spesielt utsatt for karbonlekkasje, og dagens handlingsrom må utnyttes i
utformingen av virkemidler. Dette anses som spesielt relevant for virkemidler knyttet til investerings- og driftsstøtte, og vil være avgjørende for å kutte spesielt de vanskelige prosessutslippene fra industrien.

Virkemidler for driftsstøtte
Det er vurdert to virkemidler med innretning for å dekke driftsstøtte i gjennomgangen i vedlegg 1, og begge er
vurdert som effektive i vår gjennomgang. Begge virkemidlene er fondsløsninger; et fond for CCS og et fond for
store klimatiltak i industrien. Industrien har god erfaring med fondsløsninger, som NOx-fondet og Svovelfondet.
Et CO2-fond for transportsektoren er under forhandling

(etter modell av NOx-fondet), og et tilsvarende CO2-fond
kan vurderes også for industrien. Det er flere mulige finansieringsalternativer for et slikt fond, for eksempel økt
CO2-avgift for industrien, et prisgulv for CO2 eller avgift
på fossil energibruk.

Et generelt fond for industrien bør innebære økte avgifter for å finansiere fondet, og dette kan være utfordrende for konkurransesituasjonen til industrien (diskuteres
nærmere under avgifter). Et CO2-fond for industrien anses derfor ikke som gjennomførbart. Et fond for CCS vurderes på den andre siden som mer gjennomførbart, og
vårt forslag til et slikt fond innebærer at petroleumssektoren betaler en miljøavgift på opptak av fossilt karbon.
Et fond for CCS bør administreres av bransjen selv, og
en fondsstyring vil være en god måte for aktørene selv å
avgjøre bruk av midlene.

CCS er det enkelttiltaket som har størst potensial til å
bidra til utslippskutt i industrien (Norsk Industri, 2016),
og ZERO anbefaler at et dedikert fond for CCS innføres
som et langsiktig, økonomisk virkemiddel for realisering av fullskala CCS i Norge. Vi mener det er behov for et
virkemiddel for å realisere CCS-prosjekter i industrien,
og at et fond for CCS vil være et viktig skritt på veien før
for eksempel nullutslippsprodukter (som sement) blir
markedsbasert.

CO2-fond for industrien

Fond for CCS

Teknologiutvikling

Teknologiutvikling

Ikke risiko for
karbonlekkasje

Gjennomførbarhet

Utslippskutt

Styringseﬀekt

Figur 14: Vurdering av virkemiddelforslag om
CO2 -fond for industrien.
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Figur 15: Vurdering av virkemiddelforslag om fond for CCS.
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Figur 16: Illustrasjon av en panteordning for CO2 (fond for CCS).

ZEROs forslag til et fond for CCS finansieres ved at det
ilegges en avgift på opptak av fossilt karbon, som tilbakebetales ved sluttlagring av karbon. Fondet vil derfor fungere som en panteordning for CO2, som illustrert
i Figur 16. Bransjesamarbeidet bør inngås som en avtale
mellom staten og bransjeorganisasjonene, eller etter
forskrift. Aktørene som slutter seg til avtalen, gis fritak for (ny) miljøavgift på utvinning av fossilt karbon og
betaler i stedet pant til fondet. Et fond for CCS må verken
forsinke eller komplisere pågående prosess med industrien for realisering av de tre CCS-prosjektene som er under vurdering, omtalt i kapittel 3.5.

Økte CO2 -avgifter
Det er vurdert flere virkemidler på avgiftssiden, men
ingen av disse peker seg ut som effektive i vår gjennomgang i vedlegg 1. Industrien i Norge konkurrerer i et internasjonalt marked, og vår vurdering er at virkemidlene for grønn industri derfor må ta hensyn til risiko for
karbonlekkasje. Negative virkemidler i form av avgifter
og påbud/forbud i enkeltland eller -regioner kan føre til
risiko for karbonlekkasje, og med dette flytte industriutslipp til andre land.
Skal avgifter bidra til teknologiutvikling og større utslippskutt forutsetter dette en relativt høy CO2-avgift.
En høy avgift vil da medføre en betydelig risiko for karbonlekkasje, og vurderes også i begrenset grad å bidra
til teknologiutvikling. Derimot vil en lav avgift medføre
lav risiko for karbonlekkasje, og vurderes som mer gjennomførbart. Alene vil en lav avgift ha liten klimaeffekt,

men kombinert med et fond som finansieres av avgiften,
kan dette gi større klimanytte. Et mulig fond for industrien er diskutert tidligere i dette kapittelet og vurderes
ikke som gjennomførbart. Vi mener likevel at avgifter
er et relevant og viktig virkemiddel for å regulere ikke-kvotepliktige industriutslipp.

Regulering
Bruk av regulering kan være svært styringseffektivt, og
virkemidlene som er vurdert i vedlegg 1 har også potensial til å bidra til utslippskutt. Av virkemidlene som er
vurdert i denne gruppen er det to virkemidler som peker
seg ut som effektive; teknologi- og BAT-krav i forurensingsforskriften/-loven og en bransjeavtale om oppfølging
av prosessindustriens veikart. Disse virkemidlene vurderes å ha begrenset risiko for karbonlekkasje, noe som
ofte er tilfellet ved bruk av regulering. En bransjeavtale
kan være et svært effektivt virkemiddel for å følge opp utslippsreduksjonene skissert prosessindustriens veikart.
Dette vurderes ikke som gjennomførbart, selv om tidligere avtaler mellom myndighetene og industrien har vært
suksessfulle. Disse har vært inngått mot en sikkerhet om
stabile rammebetingelser på blant annet avgiftsområdet
(for eksempel NOx-avtalen). Det vurderes ikke å være det
samme handlingsrommet for å pålegge klimaavgifter i
industrien i dag, spesielt fordi industrisektoren er underlagt EUs kvotesystem. En bransjeavtale vurderes derfor
ikke som realistisk.
I gjennomgangen av mulige virkemidler i vedlegg 1 peker
regulering seg ut som mer attraktivt og effektivt enn
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Figur 17: Vurdering av virkemiddelforslag om
teknologi- og BAT-krav.

bruk av avgifter i industrien, for eksempel for å fase ut
fossil oppvarming. Bruk av teknologikrav er et eksempel
hvor dette har fungert, og industrien er pålagt å begrense
utslipp gjennom bruk av beste tilgjengelig teknologi – BAT
(Forurensingsforskriften, 2017). Beste tilgjengelig teknologier anses som de mest effektive og avanserte trinn
i utviklingen, og EU definerer hva som anses som beste
tilgjengelig teknologi i ulike sektorer og bransjer i en rekke detaljerte referansedokumenter. Noen eksempler på
dette gis under (European Commission, 2017):

●● For energieffektivisering stilles det for eksempel krav til energiledelse, optimalisering av energibruk internt i en prosess eller system, og
varmegjenvinning.

●● For jern- og stålproduksjon stilles det for eksempel
krav til håndtering av råmaterialer og til nedstrøms
håndtering av slagg.

●● For produksjon av sement stilles det for eksempel
krav til lagring og håndtering av råmaterialer, brensler og produkter.
●● For raffinerier stilles det for eksempel krav til utslipp til luft, energieffektivisering og støy.

Andre eksempler på hvordan teknologikrav kan bidra til
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Ikke risiko for
karbonlekkasje

Utslippskutt

Gjennomførbarhet

Styringseﬀekt

Figur 18: Vurdering av virkemiddelforslag om bransjeavtale
om oppfølging av utslippskutt i prosessindustriens veikart.

store utslippsreduksjoner er krav som ble stilt til fangst
og lagring av CO2 fra det planlagte gasskraftverket på
Elnesvågen, og strengere utslippskrav som førte til at
Söderbergteknolgien for aluminiumsproduksjon ble faset
ut.
ZERO mener teknologikrav bør benyttes effektivt for å
ta i bruk tilgjengelig teknologi i industrien, og med dette
kutte utslipp. Raffineriet på Mongstad fikk for eksempel
støtte fra Enova til å innføre energiledelse i 2016, selv om
det skulle vært stilt BAT-krav i utslippstillatelsen. Dette
er et eksempel på at dette handlingsrommet ikke benyttes fullt ut i dag.
Virkemidler for å
industriprodukter

bygge

marked

for

grønne

Det er totalt vurdert fem virkemidler for å bygge marked
for grønne industriprodukter i vedlegg 1, og fire av disse
vurderes som effektive i gjennomgangen. Generelt er
det vår vurdering at det vil være virkningsfullt å fremme virkemidler som stimulerer markedet for industriprodukter med lavere og null utslipp. Virkemidlene
for klimagassreduksjoner fra industrien har tradisjonelt
vært innrettet mot produksjonen og tilbudssiden av produkter, og i liten grad vært rettet mot etterspørselssiden.
En viktig forklaring er at betalingsviljen for standardis-

Grønne oﬀentlige anskaﬀelser

Klimakrav til materialer

Teknologiutvikling

Teknologiutvikling

Ikke risiko for
karbonlekkasje

Gjennomførbarhet

Utslippskutt

Styringseﬀekt

Ikke risiko for
karbonlekkasje

Utslippskutt

Gjennomførbarhet

Styringseﬀekt

Figur 19: Vurdering av virkemiddelforslag om grønne
offentlige anskaffelser (klimakrav og miljøvekting).

Figur 20: Vurdering av virkemiddelforslag
om klimakrav til materialer.

erte industriprodukter med lavere klimagassutslipp, som
ofte omsettes i globale markeder, er lav eller begrenset.
Utslippene reguleres også prinsipielt der disse oppstår,
og for industrien betyr dette i produksjonen av varer, og
ikke i bruken. Gjennom å vri virkemiddelbruken til også
å omfatte etterspørselssiden av industriprodukter, ved
økte krav til materialbruk eller økte avgifter på bruk av
materialer med fossile råstoff, kan det bygges fungerende markeder for grønne industriprodukter. Et eksempel
på dette er det nylig vedtatte plastposefondet, som kan
bli et viktig virkemiddel for fossilfri plastproduksjon.

bidra til å gjøre de fossilfrie alternativene lønnsomme,
og hvorvidt det er aktuelt å ta i bruk omsetningskrav for
fossilfrie løsninger. En slik konkretisering for de enkelte
produkter vil vise hvorvidt disse virkemidlene vil være
styringseffektive og gjennomførbare.

Figur 19 til Figur 21 viser de virkemidlene som er
vurdert som effektive for å bygge marked for grønne
industriprodukter. Disse scorer alle høyt på utslippskutt, men vil kun i begrenset grad bidra til teknologiutvikling. Gjennomførbarhet og/eller styringseffektivitet
er en utfordring for flere av virkemidlene, spesielt fordi
disse er produktspesifikke. Det betyr at virkemidlene må
vurderes spesifikt for de enkelte produktene og materialene som industrien produserer. Både klimakrav til materialer, avgift på produkter med fossile råstoff, og omsetningskrav for fossilfrie produkter anses å ha et stort
potensial, men scorer begrenset på gjennomførbarhet.
Dette fordi slike virkemidler må spesifiseres for de enkelte industriproduktene. Vi anbefaler derfor at det utredes hvordan avgift på produkter med fossile råstoff kan

Grønne offentlige anskaffelser er det virkemiddelet som
peker seg ut som det mest effektive og gjennomførbare i
vår gjennomgang av virkemidler for å bygge marked for
grønne industriprodukter. Det offentliges innkjøpsmakt
kan være en sentral driver i utviklingen av et marked for
klimavennlige industriløsninger. Det er innført ny lov og
forskrift om offentlige anskaffelser, der det stilles krav
om minimum 30 prosent miljøvekting. Dette er et viktig
skritt i retning av en mer konsekvent praksis for å stille
strenge miljøkrav i offentlige anskaffelser. ZERO mener
grønne offentlige anskaffelser kan være et viktig virkemiddel for grønn industri, og myndighetens (ved Difis)
oppfølging av regelverket og gjennomføringen av dette er
helt sentralt framover. For industrien er retningslinjene
for miljøvekting av materialer spesielt viktig, og et viktig
skritt på veien er å stille dokumentasjonskrav til produkters klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv, ved bruk av
livsløpsanalyser (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD).
Virkemidler rettet mot klimagassutslipp fra industriproduksjon bør skille mellom produksjonsprosesser
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Avgift på produkter
med fossile råstoﬀ

Omsetningskrav for
fossilfrie produkter

Teknologiutvikling

Teknologiutvikling

Ikke risiko for
karbonlekkasje

Gjennomførbarhet

Utslippskutt

Styringseﬀekt

Ikke risiko for
karbonlekkasje

Gjennomførbarhet

Utslippskutt

Styringseﬀekt

Figur 21: Vurdering av virkemiddelforslag om
avgift på produkter med fossil opprinnelse.

Figur 22: Vurdering av virkemiddelforslag om
omsetningskrav for fossilfrie produkter.

og produkter. For flere industrigrener, som raffinerier
og petrokjemisk industri, er store deler av klimagassutslippene knyttet til sluttforbrenning av produktene etter endt levetid (for eksempel plast). Vi er avhengig av å
erstatte fossile råstoff med fornybare for å kutte disse
klimagassutslippene, og hvordan en slik overgang realiseres, bør følges opp i en dedikert studie.

kommersiell drift. Tilgang på risikovillig kapital er i dag
en avgjørende forutsetning for kommersialisering av klimateknologier, og det er behov for et langt sterkere fokus
på overgangen til industriell og kommersiell produksjon.
Fornybar AS bør derfor innrettes mot implementering
av klimateknologi. ZERO mener også at fondet bør kobles mot de fem prioriterte innsatsområdene i norsk klimapolitikk, herunder lavutslippsteknologi i industrien
(Meld. St. 13 (2014-2015), 2015).

Virkemidler for kapitaltilgang og risikoavlastning

I gruppen kapitaltilgang og risikoavlastning peker
Fornybar AS seg ut som et effektivt virkemiddel.
Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt at det
skal opprettes et nytt investeringsselskap som har som
hovedmål å bidra til reduserte klimagassutslipp, omtalt
som Fornybar AS (Meld. St. (2016-2017), 2017) (Prop.
1 S (2017-2018), 2017). Et viktig ankepunkt for virkemiddelets effektivitet er hvorvidt Fornybar AS får en
innretning som fører til at midlene faktisk blir brukt.
Virkemiddelet scorer derfor lavere på styringseffektivitet, men vurderes å ha et stort potensial såfremt mandatet blir entydig.
ZERO mener Fornybar AS bør være et prioritert virkemiddel for industrien, og trekker fram dette som et viktig virkemiddel fordi det kan dekke et hull i det norske
virkemiddelapparatet; i overgangen mellom Enova og
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Generelle virkemidler

Det er vurdert to generelle virkemidler, der det å gjøre
klima styrende i eksisterende ordninger og programmer
scorer relativt høyt (se Figur 24). Dette virkemiddelet
tar utgangspunkt i det faktum at det er på plass flere
virkemidler for industrien, og det er et stort potensial for
å utnytte disse virkemidlene i en retning som bidrar til
utslippskutt og teknologiutvikling. ZERO mener klima
bør bli et styrende kriterium i flere av de eksisterende
støtteordningene og programmene, og på denne måten
utnytte rammebetingelsene som allerede er på plass for
å akselerere det grønne skiftet i industrien. Et relevant
eksempel på dette er hvordan klimakutt i industrien kan
gjøres styrende for FoU-midler fra Norges Forskningsråd.
En “målrettet satsing og vektlegging av klima og miljø i
offentlig finansiert forskning, innovasjon og teknologiut-

Nytt investeringsselskap for reduserte
klimagassutslipp (Fornybar AS)

Gjør klima styrende i
eksisterende ordninger

Teknologiutvikling

Teknologiutvikling

Ikke risiko for
karbonlekkasje

Gjennomførbarhet

Utslippskutt

Styringseﬀekt

Ikke risiko for
karbonlekkasje

Utslippskutt

Gjennomførbarhet

Styringseﬀekt

Figur 23: Vurdering av virkemiddelforslag om nytt investeringsselskap for reduserte klimagassutslipp (Fornybar AS).

Figur 24: Vurdering av virkemiddelforslag om å
gjøre klima styrende i eksisterende støtteordninger og programmer.

vikling” er også et forslag som er vektlagt i regjeringens
strategi for grønn konkurransekraft (Regjeringen, 2017,
s. 25).

modeller under disse ordningene. På denne måten kan
det norske eksportfinansieringssystemet bidra til å utløse tilgang til kapital for ny klimateknologi, og samtidig
spre ny klimateknologi internasjonalt.

Et annet eksempel på hvordan klima kan gjøres styrende i eksisterende rammebetingelser er potensialet
for å løfte klima som et styrende kriterium i ordninger
under den norske eksportfinansieringen fra GIEK og
Eksportkreditt, samt Innovasjon Norge. Det finnes
mange relevante ordninger under disse institusjonene,
som har potensial til å bidra til å spre klimateknologi.
Dette kan gjøres ved å løfte klima og nye forretnings-

Å gjøre klima styrende i eksisterende støtteordninger
og programmer anses også som et relativt gjennomførbart virkemiddel, og ZERO anbefaler at dette prioriteres.
Dette bør være et strategisk fokus, og det må detaljeres
videre hvordan dette kan være relevant for bredden av
dagens virkemidler for industrien.
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7 ZEROs anbefaling for virkemidler
for grønn industri
1. ENOVA GIS I OPPGAVE Å
STØTTE DEDIKERTE TEKNOLOGIUTVIKLINGSLØP I INDUSTRIEN

2. FOND FOR CCS
(PANTEORDNING)

3. NYTT INVESTERINGSSELSKAP
FOR REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP (FORNYBAR AS)

4. KLIMAKRAV OG MILJØVEKTING
I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER AV
GRØNNE INDUSTRIPRODUKTER

5. TEKNOLOGI- OG BAT-KRAV I
PRODUKSJONSPROSESSER
I INDUSTRIEN

4. KLIMA BLIR STYRENDE I EKSISTERENDE STØTTEORDNINGER
OG PROGRAMMER

Figur 25: ZEROs forslag til seks prioriterte virkemidler for grønn industri.

Utvikling av lavutslippsteknologi i industrien er ett av de
prioriterte innsatsområdene i norsk klimapolitikk, og det
er bred politisk enighet om at Norge skal ta en aktiv rolle
i arbeidet med å nå målene i Parisavtalen. Skal industrien
i Norge bidra til å løfte fram ny teknologi med internasjonalt potensial er det behov for virkemidler som sikrer
nødvendige teknologiutviklingsløp og implementerer ny
klimateknologi.

til å støtte dedikerte klimaprosjekter i industrien, som
bidrar til reduserte klimagassutslipp.

ZERO mener det aller viktigste fokuset framover bør
være at Enova følger opp og støtter nødvendige teknologiutviklingsløp i industrien. Industrien har selv vist hvordan alle utslipp kan kuttes fram mot 2050, og hvordan
dette vil bidra til internasjonal konkurransekraft (Norsk
Industri, 2016). Myndighetene må derfor legge til rette
for at dette følges opp. Enova må samtidig ha mulighet

Til nå har det vært et hovedfokus på virkemidler rettet
mot direkte utslipp i industrien. Virkemidler som stimulerer markedssiden for grønne industriprodukter vil være
et avgjørende tilskudd for langsiktig finansiering av klimatiltak i industrien. Vi anbefaler derfor at virkemidler
for grønne industriprodukter utredes og konkretiseres
for ulike materialer og industriprodukter.

ZERO mener at dagens virkemidler for industrien ikke
er tilstrekkelig for å få til teknologiutvikling og utslippskutt i den skala det er behov for. Vi mener derfor det bør
innføres nye virkemidler, og at det er et stort potensial
for innretning av dagens virkemidler. Basert på analysen
i denne rapporten foreslår ZERO seks prioriterte virkemidler for realisering av utslippskutt og teknologiløft
i industrien. Disse er oppsummert i Figur 25. Nye produksjonsmetoder krever store investeringer i nye anlegg
eller nytt produksjonsutstyr, og det er et utgangspunkt
at utslippskuttene i industrien bør være et spleiselag
mellom industrien og myndighetene.
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CCS er det største enkelttiltaket for utslippskutt i industrien, og ZERO mener det må innføres et langsiktig, økonomisk virkemiddel for å realisere slike prosjekter. Et fond
for CCS vil være et egnet virkemiddel, som bidrar til en
lønnsom forretningsmodell for CCS-prosjekter (omtalt
som en panteordning).

Flere av våre virkemiddelforslag kan enkelt implementeres, og handler om innretning av eksisterende eller allerede vedtatte rammebetingelser. Dette gjelder både
Fornybar AS, aktiv oppfølging av BAT-krav, støtte til teknologiutviklingsløp gjennom Enova, og klimakrav og
miljøvekting i offentlige anskaffelser. Det betyr at en effektiv innretning raskt kan vise resultater og bidra til
reduserte klimagassutslipp. Å gjøre klima til et styrende
kriterium i det eksisterende virkemiddelapparatet og
mer utstrakt bruk av teknologikrav er forslag som er mer
langsiktige og strategiske.
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Vedlegg 1:
Vurdering av nye virkemidler
Det er gjennomført en vurdering av 22 aktuelle virkemidler som bidrar til utslippskutt og teknologiløft i industrien
(listen er ikke utfyllende). Virkemidlenes effektivitet og attraktivitet er vurdert ut fra fire kriterier, og det konkluderes i tabellen under hvorvidt virkemiddelet anses som effektivt. Effektive virkemidler diskuteres i rapporten i kapittel 6.2. De fire vurderingskriteriene er:

●● Bidrar virkemiddelet til teknologiutvikling?
●● Bidrar virkemiddelet til utslippskutt?
●● Er det fare for reell karbonlekkasje?

●● Bidrar virkemiddelet styringseffektivt?
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Bidrar til teknologiutvikling

Bidrar til
utslippskutt

Styringseffektivt

Fare for karbonlekkasje

Ja

Nei

Nei

Nei

Mulig

Mulig

Ja

Nei

Ja

Mulig

Nei

Nei

Mulig

Ja

Ja

Nei

Ja

Mulig

Mulig

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Mulig

Ja

Ja

Mulig

Grønne offentlige anskaffelser; miljøvekting og miljøkrav

Mulig

Ja

Mulig

Nei

Klimakrav til materialer i ulike sektorer (f.eks. i teknisk byggeforskrift)

Mulig

Ja

Mulig

Nei

Avgift på produkter med fossil opprinnelse (f.eks. plast og
kunstgjødsel)

Mulig

Ja

Mulig

Nei

Omsetningskrav for fossilfrie produkter (f.eks. biodrivstoff)

Mulig

Ja

Ja

Nei

Miljødeklarasjon på materialer/produkter, som viser fossilt
innhold og klimagassutslipp

Nei

Mulig

Mulig

Nei

Mulig

Ja

Mulig

Nei

Nei

Ja

Mulig

Mulig

Omsetningskrav for fornybart råstoff og/eller energibruk i
industrien (innsatsfaktorer)

Mulig

Ja

Ja

Ja

Bransjeavtale mellom industrien og myndighetene om oppfølging av utslippskutt i prosessindustriens veikart

Mulig

Ja

Ja

Mulig

Avgift på fossile råstoff i produksjonsprosesser (innsatsfaktor)

Nei

Ja

Mulig

Ja

Økt avgift på utslipp fra stasjonær forbrenning (som et alternativ til forbud)

Nei

Ja

Ja

Mulig

Mulig

Ja

Mulig

Ja

Nei

Ja

Mulig

Nei

Nytt investeringsselskap for reduserte klimagassutslipp (Fornybar AS), innrettes for å utløse industriprosjekter

Mulig

Ja

Mulig

Nei

Norsk eksportfinansiering innrettes for teknologispredning
(GIEK, Eksportkreditt)

Mulig

Mulig

Nei

Nei

Genrerelle virkemidler
Fortsett satstingen på forskning, utvikling og innovasjon
Gjør klima styrende i eksisterende ordninger
Investeringsstøtte
Styrk Enova og Miljøteknologiordningen
Enova måles på reduserte utslipp i industrien
Enova forpliktes til å følge opp dedikerte teknologiutviklingsløp
Driftsstøtte
Fond for CCS (drift og investering på sikt)
CO2 -fond for industrien (finansieres av (økt) avgift)
Bygge marked for grønne industriprodukter

Regulering
Teknologikrav (BAT-krav) i forurensingsforskriften/-loven
Forbud mot fossil oppvarming

Avgift

Økt CO2 -avgift for industrien, f.eks. etter modell av norsk sokkel (CO2 -prisgulv)
CO2 -toll på import av produkter og materialer
Kapitaltilgang og risikoavlastning

Konklusjon

www.zero.no

