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Høringsuttalelse til IMNs søknad om utsettelse av igangsetting 
 
Vi viser til søknad fra Industrikraft Midt-Norge om utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av 
gasskraftverket på Skogn og forlengelse av konsesjonens varighet, og vil med dette gi våre 
kommentarer. 
 
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at konsesjonen ikke bør utsettes. Dersom 
Industrikraft Midt-Norge (IMN) ikke realiserer prosjektet innen tidsfristen, må det etter vår 
vurdering søkes om ny konsesjon og utslippstillatelse. 
 
Vi konstaterer at to selskaper i Norge, Skagerak Energi og Hammerfest Energi, jobber med å 
planlegge hvert sitt gasskraftverk med CO2-håndtering. Samtidig registrerer vi at BP 
planlegger et tilsvarende anlegg i Skottland. Nylig har rapporter fra Bellona og Zero vist at 
kostnader ved CO2-håndtering er langt lavere enn tidligere antatt, og at teknologien er 
tilgjengelig. Samtidig har de pekt på muligheten for å gjøre en CO2-kjede lønnsom ved å 
bruke CO2 til økt oljeutvinning. 
 
Den nye flertallsregjeringen har gitt klart signal om at den vil bidra betydelig økonomisk for å 
sikre at gasskraftverk bygges med CO2-håndtering, og at framtidige konsesjoner skal baseres 
på slik teknologi. Med tanke på framtidige klimaregimer, der CO2-utslipp stadig vil prises 
høyere, vil det være i utbyggers interesse både å slippe nye utslipp og i tillegg få redusert 
utslippene fra eksisterende anlegg. Dette vil spare Industrikraft for CO2-avgift eller eventuelt 
å kjøpe klimakvoter. Gitt at anlegg av denne typen tildeles frikvoter for en stor andel av 
utslippene, vil staten spare betydelige utgifter til utenlandske kvotekjøp på at utslippene blir 
renset. 
 
I forurensingslovens §18 heter det at ”forurensningsmyndigheten kan oppheve eller endre 
vilkårene i tillatelse etter loven her eller etter forskrift i medhold av loven, eller sette nye 
vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom (...) ny teknologi gjør det mulig å 
minske forurensningene i vesentlig grad (...), (og) de fordeler forurenseren eller andre får av 
at vilkår blir lempet på eller opphevet, er vesentlig større enn de skader eller ulemper det vil 
føre til for miljøet”. Vi mener at disse kriteriene er oppfylt i denne saken. 
 
Siden Naturkraft fikk utsettelse for sitt prosjekt på Kårstø, har spillereglene for norske 
gasskraftverk endret seg. Den nye regjeringserklæringen sier klart at det skal stilles krav om 
CO2-håndtering ved etablering av nye gasskraftverk, og prosjektet som nå ligger på bordet fra 
IMN oppfyller ikke dette kravet. 
 
Naturvernforbundet mener at IMNs argumentasjon om manglende lønnsomhet i prosjektet på 
grunn av høye gasspriser ikke er relevant i denne sammenhengen. Vi nærmer oss nå perioden 



for måloppnåelse av Kyoto-avtalen (2008-2012), og de norske utslippene av klimagasser 
ligger langt unna våre internasjonale forpliktelser. Derfor er det enda mindre grunn til å gi 
utsettelse av konsesjon og utslippstillatelse for et forurensende gasskraftverk enn det var da 
disse ble gitt. 
 
Dersom Olje- og energidepartementet likevel gir utsettelse for IMNs prosjekt, mener vi at det 
må stilles krav om CO2-håndtering fra første dag. Både politiske signaler og den siste 
teknologiske utviklingen taler for at tiden for bygging av forurensende gasskraftverk er forbi. 
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