
Oslo, 14. november 2013 

Nybegynnerfeil fra miljøvernminister Sundtoft kan koste 

hundrevis av verdifulle arbeidsplasser 
 

Bellona tar sterk avstand fra Regjeringens reviderte budsjettforslag om reduksjon i  CO2-
kompensasjonen for norsk prosessindustri. Introduksjon av et gulv i den nye 
kompensasjonsordningen vil ha svært negativ effekt både økonomisk og miljømessig. 
 
Introduksjonen av et kvotehandelsmarked for CO2 i EU er et viktig klimavirkemiddel for europeiske 
utslippskutt. Markedet for CO2-kvoter har som forventet ført til en prisøkning på kraft i Europa som 
også spiller inn i det nordiske og norske kraftsystemet. Dette rammer den kraftintensive industrien. 
Norsk prosessindustri driver i all hovedsak sin produksjon på grønn, fornybar kraft. Norsk kraftintensiv 
industri har derfor lavest CO2-utslipp per tonn i verden. Industrien er også verdensledende på 
energieffektivisering og utvikling av klimateknologi. Elkems solarprosess er bare ett eksempel på 
norskutviklet teknologi som vil gi store globale klimagevinster. En forutsetning for å bevare denne 
verdiskapningen i Norge er å sikre bedriftene forutsigbare rammebetingelser, langsiktige 
kraftkonktrater og konkurransedyktige kraftkostnader. Prosessindustrien er i likhet med 
petroleumsnæringen preget av utstrakt utenlandsk eierskap. Uforutsette endringer i viktige 
rammebetingelser sender et dårlig signal til utenlandske eiere, og gjør norsk industri mindre attraktiv 
for viktig utenlandsk investering.  
 
Bellona har sammen med Norsk Industri vært en pådriver for å få på plass den opprinnelige CO2-
kompensasjonsordningen. Kompensasjonsordningen er ment å sikre at prosessindustrien ikke flytter ut 
av Norge for å produsere på billigere, men skitten strøm i land med mindre aktiv klimapolititkk. Slik 
karbonlekkasje gjør både norske arbeidstagere og miljøet til tapere. Kompensasjonsordningen ble 
formalisert i Forskrift om CO2-kompensasjon for industrien, vedtatt den 26. september 2013. I det 
rødgrønne forslaget til statsbudsjett for 2014 ble det foreslått bevilget 243 millioner kroner for å dekke 
statens forpliktelser knyttet til den nye ordningen. I forslaget i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 
(Kap 1420. Post 74) foreslår den blåblå regjeringen å redusere budsjettposten ned til 120 millioner 
kroner. Den nye regjeringen vil introdusere et gulv i ordningen, slik at industrien kun kompenseres for 
kraftkostnader ved kvotepris over 30 kroner.  
 
Regjeringen stadfester i Sundvollen-erklæringen at de vil motvirke todelingen av norsk økonomi. 
Regjeringen ytrer også et ønske om å styrke satsningen på forskning og miljøteknologi. Norsk 
prosessindustri er en svært viktig brikke i dette bildet. En svekkelse av kompensasjonsordningen vil 
forsterke todelingen av norsk økonomi. Utsagnet i tilleggsproposisjonen om at ”faren for 
karbonlekkasje antas å være liten” er ikke riktig. Marginene i norsk prosessindustri er små. Med dagens 
press i den norske økonomien grunnet stor aktivitet på sokkelen er situasjonen for prosessindustrien 
allerede krevende. Bellona støtter de varslede demonstrasjoner i lokalsamfunn hvor industrielle 
hjørnesteinsbedrifter vil rammes særlig hardt av reduksjonen i kompensasjonsordningen.  
 
Bellona krever at den nye Regjeringen må videreføre kompensasjonsordningen i sin opprinnelige 
form, slik vedtatt i Forskrift om CO2-kompensasjon for industrien av 26. september 2103.  Dette 
vil sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for en verdifull industri som Norge må verne 
om, ikke fortrenge. 

 

 

 

 


