TILLEGG NR. 1
til
INTENSJONSAVTALE
mellom
MILJØVERNDEPARTEMENTET
og
NORSK INDUSTRI
(heretter benevnt ”Partene”)
om
REDUKSJON AV UTSLIPPENE AV SVOVELDIOKSID (SO2)
FRA PROSESSINDUSTRIEN

Partene inngikk 19. september 2001 en intensjonsavtale om reduksjon av utslippene av
svoveldioksid (SO2) fra prosessindustrien, heretter benevnt ”Intensjonsavtalen”. Prosessindustriens hovedforpliktelse etter Intensjonsavtalen har vært å redusere sine årlige SO2utslipp med 5.000 tonn innen 2010. Oppdaterte prognoser viser at prosessindustrien har
oppfylt denne delen av Intensjonsavtalen. Industrien påtok seg også å legge fram forslag til
hvordan en samlet reduksjon på 7.000 tonn kan oppnås på en måte som er kostnadseffektiv
for Norge. I tråd med Intensjonsavtalens pkt. 7, fremmet regjeringen forslag for Stortinget om
at avgiften på utslipp av SO2 fra bruk av kull og koks og fra raffineriene skulle fjernes.
Stortinget vedtok regjeringens forslag og avgiften ble fjernet fra 1. januar 2002.
Intensjonsavtalen ble inngått som et virkemiddel for at Norge skulle kunne oppfylle de
utslippsforpliktelsene som ligger i UNECE-protokollen om reduksjon av forsuring,
overgjødsling og bakkenært ozon (Gøteborgprotokollen).
Som et instrument for å oppfylle sine forpliktelser, opprettet Norsk Industri (daværende
Prosessindustriens Landsforening) stiftelsen Prosessindustriens Miljøfond (”Fondet”). I
desember 2001 ble det inngått en rettslig bindende avtale (”Gjennomføringsavtalen”) mellom
Fondet og et tyvetalls norske prosessbedrifter. Som et ledd i Gjennomføringsavtalen er
bedriftene pålagt å betale inn en avgift til Fondet, som finansierer nødvendige rensetiltak.
Det er satt i gang arbeid med å revidere Gøteborgprotokollen og EUs direktiv om nasjonale
utslippstak for visse forurensninger til luft, som nå er tatt inn i EØS-avtalen. Norske
myndigheter forventer at man i løpet av 2011 vil få en avklaring av hvilke internasjonale
forpliktelser Norge vil påta seg med hensyn til SO2-utslipp frem mot 2020.
På ovenstående bakgrunn er Partene enige om følgende:
1.

Intensjonsavtalen forlenges med fem år, frem til 31. desember 2014.
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2.

Norsk Industri forplikter seg, på vegne av de bransjer og bedrifter som fremgår av
vedlegg 1 til dette tillegg, til at bedriftenes samlede årlige utslipp i avtaleperioden ikke
skal overskride 11 000 tonn SO2. Eventuelle nedleggelser, nyetableringer og utvidelser
inngår i beregningene.

3.

Norsk Industri skal arbeide for at Fondet opprettholdes. Fondet skal arbeide for at flest
mulig – og helst alle – prosessbedrifter som i dag er tilsluttet Fondet og forpliktet av
Gjennomføringsavtalen, forlenger sine forpliktelser overfor Fondet.

4.

Fondet skal arbeide for at eksisterende tiltak for SO2-reduksjon opprettholdes, bl.a.
ved å vurdere driftsstøtte til de renseanleggene som Fondet har finansiert.

5.

Fondet skal ajourføre handlingsplanen for reduserte SO2-utslipp, og løpende vurdere
gjennomføring av kostnadseffektive rensetiltak, samt å gjennomføre nødvendige FoUprosjekter.

6.

Dette tillegget binder ikke partene rettslig, se nærmere pkt. 8 i Intensjonsavtalen.

7.

I tråd med pkt. 9 i Intensjonsavtalen skal partene evaluere gjennomføringen og behov
for justeringer av avtalen i 2012.

8.

Så snart det er avklart hvilke nye internasjonale forpliktelser Norge påtar seg knyttet
til utslipp av SO2, skal Partene diskutere eventuelle justeringer av utslippsforpliktelsene som følger av dette.

9.

For øvrig gjelder bestemmelsene i Intensjonsavtalen (punkt 1 – 10).

Oslo, 2. juli 2010

for Miljøverndepartementet

for Norsk Industri

__________________________________
Harald Rensvik

_________________________________
Stein Lier-Hansen

På vegne av Fondet
for Prosessindustriens Miljøfond

______________________________________________________

523324

