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Norske tiltak for å motvirke karbonlekkasje 
 

Etter at kvotehandel for utslipp av klimagasser ble iverksatt har EU vært opptatt 

av å motvirke karbonlekkasje. Europas klimapolitikk og reduksjon i europeiske 

utslipp skal ikke føre til nedleggelse av industri i Europa og tilsvarende 

oppbygging av industri i land som ikke iverksetter tiltak for å redusere 

klimagassutslippene og dermed øke globale utslipp. 

 

Etter omfattende prosesser i Kommisjonen og på bakgrunn av innspill fra berørte 

interessenter, foreligger nå forslag til nye retningslinjer for statsstøtte. Hensikten 

med disse retningslinjene er å skape et legalt handlingsrom for å kunne 

kompensere for den indirekte virkningen av kvotehandelsregimet på 

kraftkostnadene. Slik kompensasjon er begrenset til industribransjer som er 

vurdert til å være særlig utsatt for slik lekkasje av klimagassutslipp til tredjeland 

(karbonlekkasje). 

 

Det nye forslaget til statsstøtteretningslinjer som nå foreslås er basert på det 

kvotehandelsdirektivet som allerede er vedtatt og som skal gjelde for perioden 

2013-2020. Selv om detaljer enda kan bli justert, må en kunne legge til grunn at 

det fra 1. januar 2013 vil ligge et hjemmelsgrunnlag for å iverksette nasjonale 

tiltak mot karbonlekkasje, og at en nå kjenner de hovedprinsippene som legger 

føringer for nasjonal politikk på dette området. 

 

For å kunne ivareta norsk industris konkurranseevne og for at investeringer og 

kraftforhandlinger skal kunne bli gjennomført, er det viktig at Norge straks 

iverksetter tiltak innenfor de rammene som EU nå trekker opp. Skal norske tiltak 

kunne være operative 1. januar 2013, er det nødvendig å starte arbeidet med 

utformingen av den konkrete ordningen umiddelbart. Tidlig oppstart av dette 

arbeidet er spesielt viktig fordi saken vil kunne tenkes å få innvirkning på 

utformingen av Statsbudsjettet for 2013. 

 

Norsk Industri har hatt god dialog med norske myndigheter om innspill til 

utforming av EUs nye retningslinjer for statsstøtte og vi er opptatt av å kunne 

holde en fortsatt nær dialog slik at den norske ordningen blir slik utformet at den  
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faktisk bidrar til å redusere de globale utslippene av klimagasser, og samtidig 

bevare verdiskaping og arbeidsplasser i de kraftintensive bedriftene i Norge. 

Dette er fornuftig verdiskaping basert på våre store fornybare kraftressurser. 
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