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Høring - Forskrift om CO2-kompensasjon for industrien 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring, med forslag til forskrift om CO2-

kompensasjonsordning for norsk industri.  

 

LO er svært fornøyd med innføringen av en CO2-kompensasjonsordning for industrien, og at det ikke 

er gjort nasjonale avkortninger som reduserer ordningens verdi for norsk industri. Dette er et 

nødvendig tiltak for å hindre et svært uheldig og utilsiktet utslag av kvotesystemet; at norsk, ren 

vannkraft brukt som innsatsfaktor i industrien i praksis fikk et CO2-påslag.  

 

Det er av avgjørende betydning for trygging og utvikling av norsk industri og norske arbeidsplasser at 

vilkårene og rammebetingelsene for industrien er lik det som er gjeldende for europeisk industri. 

Ordningen sikrer dette, og utkastet til forskrift er i tråd med dette prinsippet. LO støtter derfor den 

foreslåtte forskriften. 

 

LO er imidlertid kjent med at noen bransjer som må anses å være utsatt for karbonlekkasje faller 

utenom ordningens vilkår for kompensasjon, som for eksempel nikkelproduksjon og produksjon av 

trefiberplater. LO er bekymret for eventuelle følger ordningen kan ha for disse. Når det gjelder 

produksjon av trefiberplater, synes det å være en teknisk definisjon av næringskoder nasjonalt 

gjennomført av SSB som gjør at enkelte bedrifter ikke er omfattet. LO vil understreke at vi ønsker at 

norske myndigheter arbeider overfor EU for at listen over støtteberettigede sektorer bør utvides, slik at 

alle sektorer som er like utsatt for karbonlekkasje omfattes av retningslinjene for CO2-kompensasjon. 

LO forutsetter at dersom det framkommer utilsiktede eller uforutsette konsekvenser for sektorer og 

bransjer utenfor ordningen som bryter med intensjonen i ordningen, må en søke å finne fornuftige 

løsninger for disse. 

 

LO vil videre understreke at det må sikres at CO2-kompensasjonen fullt ut kommer industrien til gode, 

og at ordningen ikke utløser høyere priskrav fra kraftselskapene overfor industrien. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Roar Flåthen 
(sign.) 

 Anne-Beth Skrede 
 (sign.) 

Saksbehandler: Anne-Beth Skrede 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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