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Avfallsforbrenning med karbonfangst kan løse to globale problemer 

• I dag produseres nesten 2,2 mrd. tonn avfall hvert år, og 

mengdene øker (1,3 mrd. tonn er husholdningsavfall)

• Fyllinger gir lokale helse- og miljøproblemer samt store, diffuse 

utslipp av klimagasser

• Energigjenvinning er beste løsning for restavfall som ikke kan

eller bør materialgjenvinnes 

• Avfallsforbrenning gir store punktutslipp som enkelt kan fanges; 

naturlig neste trinn i renseprosessen av røykgass



3

• Punktutslipp står for en stor del av 

klimagassutslipp i Norge

• I 2012 hadde 23 norske virksomheter CO2-

utslipp over 300 000 tonn årlig 

• Til sammen 15,7 mill. tonn, ca. 30 prosent 

av de totale CO2-utslippene i Norge.

• En infrastruktur for CO2-fangst og lagring 

kan bidra til å kutte disse utslippene 

• Det starter på Klemetsrud! 

Norske utslippspunkter



Regionale utslippspunkter

• Store muligheter for CO2-fangst fra 
industriklynger i Grenland, Sør-
Østlandet, Nord-Jylland og Gøteborg-
regionen

• Mulig å redusere utslippene fra denne 
industrien med 75 %/10 millioner tonn 
CO2.

• Store, regionale utslippspunkter kan 
knyttes til felles transportinfrastruktur 

• En forutsetning at det blir etablert en 
infrastruktur med transport og permanent 
lagring.

• FOV har inngått flere samarbeidsavtaler 
for å bidra med erfaringsoverføring fra 
Klemetsrud; bl.a med Øra i Fredrikstad 
(minst 140 000 tonn CO2)
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Potensialet i Europa
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Stort potensial for global overføring av teknologi 

• Økende avfallsmengder mot 2050; 

fra 2,2 til 4 milliarder tonn årlig

• Verden vil bevege seg i retning 

Nord- og Vest-Europa:

– 40 % materialgjenvinning 

– 50 % energigjenvinning

– 10 % deponering
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• 50 % avfallsforbrenning tilsvarer om lag 2 milliarder tonn avfall i 2050 

• Overføring av teknologi og kunnskap til global avfallsindustri og annen prosessindustri

• FNs klimaplanel understreker viktigheten av karbonnegativitet for å nå Paris-avtalens mål



Fra avfallsproblem til CO2-industri

• Karbonfangst fra avfallsforbrenning bidrar til å løse 

to globale problemer

• Store punktutslipp av CO2 fra avfallsforbrenning som 

enkelt kan fanges

• Energigjenvinning er en industri i vekst med langsiktig 

forutsigbarhet, forankret mot byers infrastruktur og 

fjernvarmesystem

• Betydelig overføringsverdi til bransje og anlegg i hele 

verden, og interessen i bransjen er stor

• Stort potensiale for BIO-CCS 
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