Hvordan står
det til med
CCS globalt

650kr

Der er mange fordele ved at fange og
lagre CO2 i undergrunden, men CCSanlæg til Carbon Capture and Storage
er stadig et sjældent syn. Så hvorfor
lagrer vi ikke mere CO2?
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CCS NUTID
En række studier foretaget på
omkostninger for CCS koblet til
kulkraftværker viser, at prisen pr.
ton fanget og lagret CO2 i de
seneste år er gået fra over 650 kr.
til omkring 440 kr.

500kr

DET ER BILLIGERE AT FORURENE

Når nu CCS er en velafprøvet og miljøvenlig måde at
fjerne CO2 fra atmosfæren på, hvorfor bliver der så ikke
opført flere CCS-anlæg? Det korte svar er, at det stadig
er billigere at lade være, som grafen her viser.

440kr

I EU er afgiften på et ton udledt CO2 i skrivende stund på
ca. 190 kr., og samme mængde CO2 indfanget og lagret
ved CCS-teknologien koster over det dobbelte, nemlig
440 kr. (bredt estimat).

400kr

CCS FREMTID

Med de nye, mere effektive tekniske
løsninger, der hele tiden opfindes,
forventes anlæg, der står færdige
i 2024-2028, at kunne fange og
lagre et ton CO2 for ned til 222 kr.
Fremover forventes prisen kun at falde
yderligere.

Tænketanken Global CCS Institute fremhæver derfor i
en statusrapport for 2019, at en mulig løsning er at hæve
den politisk fastsatte pris på udledt CO2, give skattefordele eller andre økonomiske tiltag, der gør, at CCS bliver
et mere attraktivt valg.
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P R I S E N PÅ 1 T O N C O 2

Der forskes hele tiden i at gøre teknologien billigere, og
for hvert nyt anlæg, der bygges, kan erfaringer derfra
hjælpe nye anlæg til at skære på omkostningerne. Pt er
det dog stadig langt billigere for det enkelte firma at
gøre ingenting.

Figur 13
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AFGIFT

190kr

I EU ligger afgiften på et ton
udledt CO2 i starten af 2020
på omkring 190 kr. Det er
en høj pris i forhold til årene
2012-2018, hvor prisen lå
mellem 23 og 70 kr.
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CO 2 -lagring

D I R E K T E FA N G S T
De anlæg, der lige nu fanger CO2
direkte fra den frie luft i stedet
for røggas fra store CO2-kilder,
er dyrere, da koncentrationen af
CO2 er langt mindre. Her er prisen
omkring 4000 kr. pr. ton CO2 på
de eksisterende anlæg.

NØDVENDIG STIGNING I
ANTAL CCS-ANLÆG 2019-2040
Der bygges forsvindende få nye CCS-anlæg i forhold
til, hvor mange der skal til for at nå Paris-målsætning
en. Det Internationale Energiagentur (IEA) anslår, at
der skal være mindst 2000 anlæg i stor skala i drift i
2040, for at vi har en chance for at nå målet. I 2019
var der 19 aktive storskalaanlæg og fire under konstruktion. På verdensplan skal der altså i gennemsnit
bygges mindst 95 nye anlæg om året i de næste
to årtier, for at kunne nå det mål.

NEGATIV UDLEDNING ER NØDVENDIG
Omkring 80 % af den
globale energiproduktion
kommer i dag fra fossile
brændsler. Det er samme
andel som for 50 år siden.
I 2015 udgav FN’s internationale klimaråd (IPCC)
en rapport, der viste,
hvad det ville kræve, hvis
vi skal holde den globale
temperaturstigning i år
2100 under 2°C, som
det blev vedtaget ved
Paris-topmødet i 2015.
Konklusionen var bl.a., at
det ikke længere er nok at reducere CO 2-udledningen.
Vi er også nødt til aktivt at fjerne CO2 fra atmosfæren, også
kaldet negativ udledning. Ellers vil der stadig være så stor en
mængde CO2, at temperaturstigningen vil overstige de 2°C.
Her blev CCS-teknologien nævnt som et nødvendigt middel til
at nå i mål, f.eks. via CCS tilknyttet biomasseanlæg.

EU Kommissionen har da også udpeget CCS som et
ud af syv nødvendige værktøjer henimod et klimaneutralt EU i 2050 og afsat 75 mia. kr. i støtte til
udvikling og drift af CCS i de næste ti år.
Det tager gerne mellem fire og seks år at bygge et
CCS-anlæg.
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FOSSIL ENERGI FORSVINDER IKKE I MORGEN
Ikke alle lande er økonomisk eller strukturelt
i stand til at lave den grønne omstilling fra
fossil energi til vedvarende energi, som det
vil kræve at nå Paris-målsætningen. I hvert
fald ikke så hurtigt, som det kræves. Blandt
andet derfor er det uundgåeligt, at der i

mange år frem vil blive afbrændt olie, kul
og gas i et eller andet omfang.
Her kan fangst og lagring af CO2 fra kraftværker og industri være en mulighed for at
sikre, at der i det mindste udledes så lidt
CO2 som muligt.

Kilder: IPCC, IEA, The EU Emission Trading System, Global CCS Institute ’Global status of CCS 2019’; EU’s ‘A Clean Planet for all - A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy’

