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Trenger vi CCS?

• FNs klimapanel: Dobbelt så dyrt å nå klimamålene uten CCS

• Løsning for industrisektorer som er vanskelige å avkarbonisere

• Bidrar med negative utslipp

• Enkeltbeslutninger gir store utslippsreduksjoner
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Kort om prosjektet



Status for industriell CCS i Europa før Langskip
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IOGP
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Nå er det full gass



Status Langskip

• Kostnadsøkning på Norcem

• Fortum Oslo Varme vant ikke fram

i Innovasjonsfondets første tildeling

• Men fire av de syv prosjektene

som vant fram er CO2-fangst. 

Northern Lights er aktuelt som

lager for alle
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Støttemodellen
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Transport og lager
Grunninvestering

Brønn 2 og skip 3

Fangst



Støttemodell for Northern Lights

Norcem-volumer. Ingen inntekt

FOV-volumer? Ingen inntekt

Fase 2

1.5 mtpa

5 mtpa

Fase 3?

Forpliktelse til å tilby kapasitet på kommersielle vilkår 

til Norcem og FOV

Ingen statsstøtte

10 år fra oppstart

Time

Årlig kapasitet



Hvilke alternative finansieringsmodeller vurderte vi?

Transport og lager

• Industrien dekker investeringskostnadene 

• Fast avkastning

• Skille transport og lager

+ Forutsigbarhet

+ Mulighet for billigere prosjektfinansiering for selskapene

- Svake insentiver for å fylle lageret med tredjepartsvolumer

- Det var ingen sikre tredjepartskunder å belaste noe av kostnadene på

- Staten "låner" penger av oljeselskapene

- Kompleksitet
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Hvilke alternative finansieringsmodeller vurderte vi?

CO2-fangst

• Feed-in tariff? Contract for Difference?

+ Mulighet for prosjektfinansiering

- 85% av Norcems utslipp er underlagt ETS

- 50% av FOVs utslipp er underlagt CO2-avgift. Resten er 

biogent og ikke avgiftspliktig
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Konklusjoner

• Tilskuddsmodellen har sørget for at Northern Lights har en 

svært offensiv kommersiell satsing 

• Tilskuddsmodellen sørget for at vi har kommet i gang med 

byggingen

• Dette har satt fart i planleggingen av prosjekter i Europa

• Det ville vært vanskelig for Innovasjonsfondet å tildele midler til 

CO2-fangst uten det norske lageret
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Vedlegg
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Source: Northern Lights
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CO2 from potential customers

Appr 48 mill tonnes CO2 per year

Northern Lights opplever stor interesse


