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Full CO2-rensing på Kårstø så raskt som mulig 
 
Vi viser til Olje- og energiministerens invitasjon til å komme med skriftlig anbefaling 
til regjeringens videre arbeid med CO2-håndtering på Kårstø. De undertegnede 
organisasjonene vil med dette gi følgende felles innspill: 
 
1. Fullskala rensing på Kårstø må gjennomføres så raskt som mulig 
Regjeringen har i Soria Moria erklæringen lovet full rensing av Kårstø så raskt som 
mulig. I statsbudsjettet for 2007 er det satt av tilstrekkelig med penger til å starte det 
nødvendige arbeidet for å gjennomføre dette. Det er svært viktig at regjeringen nå 
sørger for full fart i arbeidet for å realisere fullskala rensing på Kårstø, og at dette ikke 
settes på vent i påvente av pilotanlegg.  
 
For å kunne unngå de verste konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer, er 
det avgjørende å få utslippene drastisk ned. Alle tiltak som kan redusere 
klimagassutslippene må taes i bruk. Teknologien for å fange CO2 i stor skala er 
tilgjengelig og kan og må nå taes i bruk for å redusere klimagassutslippene både i 
Norge og i resten av verden.  
 
Å bygges fullskala fangstanlegg nå vil gi viktig erfaring fra å bygge og drive et slikt 
anlegg, og vil være svært viktig for å få slike løsninger et stort steg nærmer å kunne 
bli tatt i bruk i stor global skala. Noe av det viktigste Norge nå kan gjøre for å bidra til 
global bruk av slik teknologi, er å gjennomføre byggingen av fullskala anlegg på 
Kårstø. Det vil bidra til et internasjonalt løft ved å gi alle kvalifiserte selskaper i som 
sitter på relevant teknologi en mulighet til å realisere den i fullskala.  
 
2. Staten bør gi støtte til pilotanlegg for Just Catch 
I årene framover må det bygges svært mange CO2-fangstanlegg for å klare å redusere 
klimagassutslippene tilstrekkelig. For å få til det på en best mulig måte er det fordel 
med et mangfold av teknologier for CO2-fangst. Vi synes det er veldig bra at norsk 
industri jobber med slike løsninger, og ønsker at staten bidrar med midler for å bidra 
til dette. Vi er derfor positive til statlig støtte til pilot-anlegg for Just Catch prosjektet, 
under forutsetning av at det ikke forsinker fullskala rensing på Kårstø. 
 
3. Vi har ingen tid å miste – sett i gang arbeidet nå! 
I rapporten fra NVE er det lagd en tidsplan som viser to års forsinkelse i forhold til 
hva Soria Moria-erklæringen forutsetter. Videre teknisk arbeid med prosjektet må nå 
stå på vent fram til profesjonell prosjektledelse er etablert og kontraktstrategier og 
forhandlinger med Gassled/Gassco og Naturkraft om tomt og damp er gjennomført, 
anslått av NVE til ca 8 mnd. Dette er arbeid som kunne og skulle vært gjennomført i 
fjor, dersom OED hadde sørget for etablering av prosjektteam raskt nok for å kunne 
holde målet fra Soria Moria. 



 
For å unngå ytterligere forsinkelser av fullskala rensing på Kårstø, ber vi om at 
regjeringen sørger for: 

• Umiddelbart mobilisere et profesjonelt prosjektteam med relevant erfaring fra 
slike industriprosjekter, som får nødvendig beslutningsmyndighet for å kunne 
sikre nødvendige framdrift for å realisere et fullskala renseanlegg på Kårstø 
etter NVEs tidplan. 

• Opprette en juridisk ansvarlig enhet for gjennomføringen av fullskala rensing. 
Prosjektteamet som engasjeres må gå inn som ledelse av dette selskapet når 
det et etablert.  

• I Statsbudsjettet for 2008 må det settes av tilstrekkelige midler for videre 
framdrift for fullskala rensing på Kårstø.  

• Gi støtte til et pilotanlegg for Just Catch. Dette må imidlertid ikke forsinke 
bygging av fullskala fangstanlegg. 
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