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FORSKRIFT OM CO2-KOMPENSASJON FOR INDUSTRIEN HØRINGSUTTALELSE
Det vises til Miljøverndepartementets høringsbrev av 14.3.2013 hvor forskrift om CO2kompensasjon for industrien ble lagt ut på høring med høringsfrist til 25.4.2013.
Eramet Norway støtter fullt ut høringsuttalelse avgitt av Norsk Industri, men ønsker for
fullstendighetens skyld å supplere uttalelsen på to punkter.
I henhold til forslaget til forskrift § 7, sammenholdt med Vedlegg 1 "Energieffektivitetsstandarder", er
det angitt at produksjonsmengde for produksjon av ferrolegeringer, ikke skal omfatte
tileggsprosesser (hjelpekraft). Det er følgelig kun kraft anvendt på selve ovnene som er omfattet.
Eramet Norway er av den klare oppfatning at også tilleggsprosesser (hjelpekraft) bør omfattes av
hvilken produksjonsmengde som skal legges til grunn. Tilleggsprosessene utgjør en nødvendig del
av produksjonsprosessen, og det fremstår som kunstig å operere med en restriktiv systemgrense for
denne formen for virksomhet. Vi kan ikke se noen klar begrunnelse for hvorfor tilleggsprosessene
skal holdes utenfor i forbindelse med beregning av CO2-kompensasjon. Vi stiller oss bak
tekstforslaget som fremgår av Norsk Industris høringsbrev.
I forslaget til forskrift § 12, er det tatt inn at langsiktige kraftkontrakter videresolgt på markedsvilkår
etter 1. januar 2005 skal gi rett til kompensasjon. Vi går ut fra at måten slikt videresalg skjer på ikke
er avgjørende for om kompensasjon gis. Verdien av kraftkontrakter inngått etter 2005 er påvirket av
CO2-elementet, uavhengig av om overdragelsen skjer spesifikt eller inngår i en samlet
virksomhetsoverdragelse. Formålet bak forskriften gir ikke noe grunnlag for å skille mellom slike
direkte og indirekte overdragelser. Det bør derfor i forskriften tydeliggjøres at kraftkontrakter kan
overdras enten direkte eller indirekte gjennom overdragelse av virksomhet. Eramet støtter følgelig
det forslaget til omformulering av § 12 første ledd, annen setning som fremgår av Norsk Industris
høringsuttalelse.
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