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Høringsuttalelse om forslag til direktiv om lagring av CO2  

Vi viser til brev fra Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet datert 10. juli 
2008 angående høring av Europakommisjonens forslag til direktiv for lagring av CO2. 

Bellona mener CO2-håndtering er en av flere viktige løsninger for å begrense global 
oppvarming, og på denne bakgrunn er vi positive til direktivforslaget. Vi mener direktiv-
forslaget bør vedtas og implementeres i både EUs og Norges lover og reguleringer så fort som 
mulig. Vi har imidlertid enkelte kommentarer som er utdypet i vedlagte høringsuttalelse. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
 
 
Aage Stangeland  
Rådgiver  

 



 

Bellonas høringsuttalelse om forslag til direktiv for 
lagring av CO2   

 
Aage Stangeland, Bellona, Oslo, 8. august 2008 

Sammendrag 

Bellona mener CO2-håndtering er et viktig tiltak for å redusere globale CO2-utslipp. Vi 

er derfor positive til Europakommisjonens forslag til direktiv for CO2-lagring.  

Direktivforslaget inneholder noen svake punkter som bør endres. I forslaget heter det at 

CO2-strømmen som skal lagres skal bestå av hovedsakelig CO2. Denne formuleringen 

bør endres slik at det stilles konkret krav til renhet av CO2 samtidig som det bør gjøres 

klart av eventuelle miljøgifter må renses ut på forhånd. 

Europakommisjonens direktivforslag og konsekvensanalyse legger ikke opp til at CO2-

håndtering bør bli obligatorisk. Dette er uheldig og bør revurderes. Bellona mener 

innføring av obligatorisk CO2-håndtering i Europa for store utslippskilder kan akselerere 

kommersialisering og global implementering av CO2-håndtering. 

1. Innledning 

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) vil økte utslipp av klimagasser medføre at den globale 
gjennomsnittstemperaturen øker med 1.1 til 6.4 oC i det 21. århundret. En temperaturøkning på 
over 2 oC vil medføre alvorlige konsekvenser og ifølge IPCC bør det derfor iverksettes tiltak 
for å redusere globale CO2-utslipp med 50 til 85 prosent innen 2050. Dette kan oppnås med en 
storstilt og kombinert satsing på energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering. 
 
En av de største barrierene for realisering av CO2-håndtering er mangel på juridisk rammeverk. 
Etablering av et europeisk direktiv for regulering av CO2-lagring vil derfor være et meget viktig 
skritt for å realisere det potensialet CO2-håndtering har for å redusere globale CO2-utslipp. 

2. Kommentarer til direktivforslaget  

Generell vurdering  

Bellona vurderer Europakommisjonens direktivforslag for CO2-lagring som et velformulert og 
fornuftig forslag som vil kunne regulere CO2-lagring i Europa og Norge på en god måte. 
Direktivforslaget bør derfor vedtas og implementeres i EUs og Norges lover og reguleringer så 
fort som mulig. 



Renhet av CO2-støm som lagres  

Direktivforslaget inneholder et par svake punkter som bør endres før direktivet vedtas. I 
artikkel 12, side 22, heter det at den CO2-strømmen som skal lagres ”shall consist of 

overwhelmingly CO2”. Dette er for vagt formulert da det ikke stiller noe eksakt krav til renhet 
av CO2. Bellona foreslår at dette endres til et krav om en renhet på minimum 90 prosent CO2, 
eventuelt høyere dersom dette er teknisk og økonomisk forsvarlig.  
 
Det foreslåtte forbudet mot å injisere avfall eller andre komponenter i gass-strømmen som skal 
lagres må opprettholdes, dog med et unntak; injisering av små mengder tracere for 
forskningsformål bør tillates.  
 
Selv om mesteparten av lagret CO2 vil forbli intakt i lagringsstedet er det mulig at mindre 
mengder CO2 og andre komponenter kan migrere over lange avstander. Dersom små mengder 
kvikksølv fra et kraftverks eksosgass lagres sammen med CO2 kan, i verste fall, kvikksølv 
migrere ut av lagringsstedet og kontaminere grunnvannsreservoarer. I direktivforslaget bør det 
derfor stilles krav til maksimumsgrenser for konsentrasjon av tungmetaller og andre miljøgifter. 

Beskytte naturlige ressurser 

Direktivforslaget har for lite fokus på bevaring av naturressurser. Et direktiv for CO2-lagring 
må sørge for at det er minimal risiko for kontaminering av grunnvannsreservoar og andre 
naturressurser som følge av migrering av CO2 og andre komponenter. Et krav om beskyttelse 
av grunnvann og andre naturressurser bør derfor inkluderes i direktivet.  

Competent authority  

Direktivet legger opp til at kompetente organisasjoner (kalt ”competent authority” i direktiv-
forslaget) skal etableres på nasjonale nivå. En slik kompetent organisasjon skal spille en sentral 
rolle i utstedelse av tillatelser, overvåkning av lagret CO2, inspeksjon av lagringssteder, etc. 
Bellona anbefaler at norske myndigheter så fort som mulig iverksetter en prosess for å etablere 
eller velge en eller flere norske kompetente organisasjoner som skal ha det ansvar som direktiv-
forslaget pålegger. 

London-protokollen  

Direktivforslaget er i konflikt med London-protokollen på ett punkt. London-protokollen 
tillater ikke transport av CO2 over landegrenser, mens det i direktivforslaget legges opp til at 
CO2 skal kunne transporteres over landegrenser.  
 
En optimal europeisk infrastruktur for transport og lagring av CO2 vil kreve transport av CO2 
over landegrenser for å gjøre infrastrukturen for CO2-håndtering mest mulig kostnadseffektiv. 
London-protokollen bør derfor modifiseres for å akseptere CO2-transport over nasjonale 
grenser. 

Obligatorisk CO2-håndtering  

Direktivforslaget og konsekvensanalysen konkluderer med at CO2-håndtering ikke bør gjøres 
obligatorisk. Bellona er uenig i denne konklusjonen. Vi mener at CO2-håndtering bør gjøres 



obligatorisk for store punktutslipp av CO2 da dette vil fremskynde den teknologiske utviklingen 
og kommersialiseringen av CO2-håndtering.  
 
Bellona anbefaler at CO2-håndtering gjøres obligatorisk i henhold til endringsforslagene fra 
Europaparlamentets saksordfører Chris Davis 1. Sentrale elementer i hans forslag er at CO2-
håndtering skal være obligatorisk for kraftverk med en kapasitet på over 300 MW og en 
utslippsintensitet på mer enn 350 gram CO2 per kWh. I rapporten foreslås det krav om at 
90 prosent av CO2 fra kraftverket skal fanges og lagres. Det foreslås videre at et slikt krav 
gjøres gjeldene for alle kraftverk som får byggetillatelse etter 2015 samt at eksisterende 
kraftverk skal ettermontere CO2-håndtering fra 2025. Bellona støtter Davies’ forslag.    
 
Norske myndighet planlegger CO2-håndtering fra gasskraftverket på Kårstø, og regjeringen har 
gitt klare signaler på at nye gass- og kullkraftverk i Norge må bygges med CO2-håndtering. 
Regjeringen har med dette i praksis etterlevd Davies’ forslag om obligatorisk CO2-håndtering. 
Vi anbefaler derfor at norske myndigheter følger opp med å jobbe aktivt for innføring av 
obligatorisk CO2 håndtering i hele EØS-området. Det er stor forståelse for et slikt krav i 
Europaparlamentet, men det vil være en stor fordel om også en europeisk regjering aktivt 
støtter dette. 
 
  

                                                 
1 European Parlament, Draft Report on the on the proposal for a directive of the European Parliament and of the 
Council on the geological storage of carbon dioxide, Report 2008/0015(COD). Rapporteur: Chris Davies.  
Rapporten kan lastes ned fra: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+COMPARL+PE-407.716+01+DOC+WORD+V0//EN&language=EN   


