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REGJERINGSADVOKATEN 

Det vises til motpartens prosesskrift av 4. oktober 2017, som oversendt fra retten med frist til å 
gi svar innen den 23. oktober. 

Til saksøkernes anførsler og provokasjoner om samfunnsøkonomiske forhold 

I sitt siste prosesskrift gjentar saksøkerne to provokasjoner knyttet til de økonomiske 
vurderingene som ble gjort i forbindelse med prosessen som ledet frem til regjeringen og 
Stortingets beslutning om å åpne Barentshavet Sørøst {BSØ) våren 2013. Dette inngår i 
saksøkernes anførsler om samfunnsøkonomiske forhold, som er utdypet i deres prosesskrift av 
7. juni 2017 og foreløpig kort kommentert i vårt prosesskrift av 30. juni. 

Før vi går nærmere inn på provokasjonene1 kan det være hensiktsmessig å se litt nærmere på 
hva saksøkerne her egentlig anfører, og hvordan det eventuelt relaterer seg til påstanden i 
saken, som er at vedtaket om 23. konsesjonsrunde i 2016 er ugyldig. 

Som beskrevet i tilsvaret (særlig s. 9 til 22) er det etter petroleumsloven en rekke stadier i de 
beslutningsprosessene som leder frem til vedtak om tildeling av utvinningstillatelser på norsk 
sokkel, og deretter eventuelt til utbygging og drift. Men tre av de viktigste stadiene er: 

• Vedtak om åpning av nye områder- petrl. § 3-1 

• Vedtak om tildeling av utvinningstillatelser - petrl. § 3-3 

• Vedtak om godkjenning av utbygging og drift - petrl. § 4-2 

Dette er petroleumslovens system, og hva gjelder konsekvensutredninger legger den opp til 
dette på to av disse tre stadiene. Ved vedtak om åpning av nye områder skal det etter§ 3-1 
foretas «en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle 
området», og i den avveiningen «skal det foretas en vurdering av de nærings- og miljømessige 
virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og 
sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha». Ved senere godkjenning av eventuelle 
søknader om utbygging og drift skal selskapene etter§ 4-2 fremlegge planer med beskrivelse av 
relevante «økonomiske, ressursmessige, tekniske, sikkerhetsmessige, nærings- og miljømessige 
forhold», og departementet kan også kreve ytterligere redegjørelse for miljømessige virkninger. 

Derimot krever loven ikke at det foretas særskilte konsekvensutredninger i forbindelse med de 
enkelte vedtakene om tildeling av utvinningstillatelser etter § 3-2 - verken av økonomi, miljø 
eller andre forhold, og verken for de «nummererte» rundene eller for rundene tildeling i modne 
områder (TFO). Dette er ikke ansett nødvendig eller hensiktsmessig, siden slike vurderinger 
allerede er gjort på generelt grunnlag for de aktuelle områdene etter§ 3-1, og siden det uansett 
vil bli gjort nye utredninger dersom det gjøres drivverdige funn som resulterer i utbygging og 
drift etter§ 4-2. Dertil kommer at det for de aktuelle havområdene ofte også gjennomføres 
andre separate utrednings- og konsekvensprosesser, slik som i forbindelse med oppdatering og 
revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og for havområdene utenfor Lofoten. Det følger 
også av rollefordelingen at myndighetene regulerer sektoren, og bestemmer rammene, mens 
det er oljeselskapene ag andre aktører i næringen som har ansvaret for den operasjonelle og 
kommersielle aktiviteten. Fordi selskapene står for leting, utbygging og drift, er det avgjørende å 
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gi dem riktige insentiver - slik at de beslutninger som er best for selskapene også er gode for 
samfunnet. Det er rettighetshaverne som fatter de kommersielle beslutningene og vurderer 
lønnsomheten, herunder om man ønsker å søke om utvinningstillatelser. 

Vedtaket om 23. konsesjonsrunde omfatter som kjent 10 tillatelser, hvorav 7 er i Barentshavet 
Sør (BS) og 3 er i Barentshavet Sørøst (BSØ). De 7 første ligger i det området som ble 
konsekvensutredet i forbindelse med åpningen i 1989. De 3 siste ligger i det området som ble 
konsekvensutredet i 2012-2013, før Stortingets beslutning om åpningen våren 2013. Dersom det 
blir gjort drivverdige funn, vil det senere bli foretatt nye konsekvensutredninger før eventuell 
utbygging og drift, både av økonomi, miljø og andre forhold. Men det ligger i så fall frem i tid, og 
foreløpig er det ikke gjort slike funn i de blokkene som inngikk i 23. runde. 

Når saksøkerne kritiserer de økonomiske utredningene, er dette følgelig ikke en anførsel som 
knytter seg til direkte til vedtaket om tildelingen av 23. runde i 2016. Det man egentlig angriper, 
er i realiteten selve åpningen av havområdene - av Barentshavet Sør i 1989 og Barentshavet 
Sørøst i 2013, som begge ble fremlagt av regjeringen og besluttet av Stortinget. 

Så langt staten kan se, har ikke saksøkerne kommet med noen nærmere spesifisert kritikk av de 
økonomiske utredningene som ble gjort før åpningen av Barentshavet Sør i 1989. For de 7 
tillatelsene i 23. runde som gjelder blokker i dette området, kan det følgelig ikke sees at 
anførselen om gal eller mangelfull økonomisk konsekvensutredning er nærmere begrunnet. 

For de 3 tillatelsene i 23. runde som gjaldt blokker i BSØ har saksøkerne søkt å begrunne sin 
kritikk med en rapport innhentet fra Greaker og Rosendahl våren 2017, som er fremlagt i saken, 
og som konkluderer med at «Etter vår mening er Konsekvensutredningen med underrapporter 
ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket".». 

Staten er uenig i denne kritikken på flere plan - både hva gjelder innholdet i vurderingen og dens 
rettslige relevans. 

For det første kan saksøkers anførsler på dette punktet altså ikke relatere seg til hele vedtaket 
om 23. runde, men bare til 3 av de 10 tillatelsene. 

For det andre var den konsekvensutredningen det vises til ikke en del av beslutningsgrunnlaget 
for å treffe vedtaket om 23. runde i 2016. Den var en del av grunnlaget for å treffe beslutningen 
om åpning av BSØ i 2013. Det som egentlig angripes er derfor gyldigheten av dette. Bare dersom 
åpningen av BSØ i 2013 var ugyldig, kan det ha som følgevirkning at (deler av) vedtaket om 23. 
runde i 2016 er ugyldig. Men å påstå at åpningen i 2013 i seg selv var ugyldig, er i så fall både en 
ny anførsel i saken og en betydelig utvidelse, med et annet og bredere vurderingstema. I så fall 
må man gå inn ikke bare i de enkelte (24) underlagsrapportene, men også i helheten av de 
meget omfattende faglige og politiske vurderingene som ble gjort i denne saken, først av 
forvaltningen og regjeringen (Stoltenberg li), og deretter av Stortinget, på bakgrunn av St. Meld. 
nr. 36 (2012-2013) om åpning av Barentshavet Sørøst. 

For det tredje, og i forlengelsen, vil staten vise til at vurderingene av mulige økonomiske 
konsekvenser under prosessen som ledet frem til åpningen av BSØ bare var ett av mange 
temaer. Åpningen av BSØ var en direkte følge av delelinjeavtalen med Russland i 2010, og i de 
brede faglige og politiske prosessene som fulgte var det først og fremst andre spørsmål enn 
økonomi som sto sentralt (bl.a. miljøvirkninger). Av de 24 underlagsrapportene er det kun en 
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som tar opp spørsmålet om fremtidige inntekter, samt en om ringvirkninger og en om 

sysselsettingseffekter (se oversikt i tilsvarets. 20). I fremstillingen av mulige fremtidige inntekter 
er det presisert at anslagene nødvendigvis er høyst usikre, og at de vil avhenge av en lang rekke 
variable. Vurderingene er da også presentert med stor avstand mellom «høye» og «lave» anslag. 

Skai man analysere hvilken rolle de økonomiske vurderingene hadde for den endelige 
beslutningen i 2013 om å åpne BSØ, må man følge dette gjennom følgende fire stadier: 

(i) Oljedirektoratets rapport om «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå», 
som var en av de 2.4 rapporter som ble innhentet i 2012 (bilag 18-2 tH stevn~ngen). 

(ii) Den sammenfattende «Konsekvensutredningen» som OED sendte på høring i 2012 (bilag 
18-1 til stevningen, se særlig s. 5 og s. 40). 

(iii) Meld. St. 36 (2012-2013}, Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet 
sørøst for petroleumsvirksomhet {stevningen bilag 17, se særlig s. 25-26) 

(iv) lnnst. 495 S (2012-2013), der komiteens vurderinger fremgår (stevningen bilag 19, ses. 
9), samt stortingsdebatten 19.6.2013 (også del av bilag 19, se St.tid. s. 4697-4706). 

I rapporten fra Greaker og Rosendahl er det kun vist til de to første av disse stadiene - altså 
underlagsrapporten fra Oljedirektoratet og konsekvensutredningen fra OED. Det er ikke vist til 

fremstillingen og vurderingen av økonomiske forhold i stortingsmeldingen og 
komiteinnstillingen, som må være de primære dokumentene dersom man skal vurdere om 
Stortingets samtykke til åpningen av BSØ i 2013 ble gitt på et forsvarlig grunnlag. 

Til dette skal tilføyes at konsekvensutredningen ble sendt på en omfattende høringsrunde, med 
rikelig anledning til å kommentere på de økonomiske beregningene. Men så langt staten kan se, 

var det ingen av de 50 høringsinstansene som den gang hadde vesentlige innvendinger til de 
punktene som saksøkerne nå kritiserer - se sammenstillingen av høringssvar som inntatt som del 

av bilag 18-1 til stevningen (s. 111-238). Og i innstillingen fra komiteen våren 2013 fremhevet et 
bredt flertall (alle unntatt medlemmet fra KrF) at man var «av den oppfatning at departementet 
har utført en grundig og lovmessig håndtering av åpningsprosessen» (s. 6). 

For det fjerde er staten uenig i den kritikken som saksøkerne (på grunnlag av rapporten fra 

Greåker og Rosendahl) har gjort gjeldende mot innholdet i de økonomiske utredningene. Dette 
er nå konsist besvart i en pressemelding fra Oljedirektoratet av 27.9.2017, som ble fremlagt som 
bilag 9 til saksøkernes prosesskrift av 4.10.2017. Som det fremgår her, er det kun på ett enkelt 
punkt at det er en feil i rapporten (angivelsen av bruttotallet for lavt scenario), som skyldtes en 
inkurie, men som ikke fikk noen betydning fordi nettotallene uansett var korrekte, og fordi det 
var disse som senere er referert i stortingsmeldingen og komiteinnstillingen. 

Det saksøkerne ellers anfører som feil og mangler er i realiteten faglig uenighet om metode og 
fremstillingsvalg, knyttet bl.a. til om man skal bruke diskonterte tall og om man skal ta med 
mulige samfunnsøkonomiske klimakostnader i inn- og utland. Dette kan man ha faglig delte 
meninger om. Men det er ikke noe galt ved de tallene direktoratet har fremlagt, og langt mindre 

er dette noen rettslig mangel ved utredningen. Det fremgår også klart hva slags tall som 
presenteres, og dette kunne vært problematisert av høringsinstansene dersom det hadde vært 
interesse for det. Og endelig er det i konsekvensutredningen på s. 40 vist til at man kun har 
«foretatt en helt overordnet vurdering av mulig verdiskaping fra olje- og gassvirksomhet i 

utredningsområdet», og at «Denne typen beregninger er usikre». 
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Sammenfattet vil staten anføre at det ikke er noen feil eller mangler ved de økonomiske 
vurderingene som ble gjort av betydning for gyldigheten av regjeringen og Stortingets beslutning 
om å åpne BSØ i 2013, og at dette dermed heller ikke har noen følgevirkninger for gyldigheten av 
vedtaket om 23. runde i 2016. 

* * * * * 

Det kan tilføyes at staten her så langt har forholdt seg til den prosessuelle siden ved saksøkernes 
anførsler om samfunnsøkonomi. Som det fremgår av prosesskriftet av 7. juni har saksøkerne på 
dette punktet også en materiell anførsel - som etter hva staten kan forstå i grove trekk går ut på 
at et offentlig vedtak som vil kunne åpne for klimautslipp bare er forenlig med grl. § 112 dersom 
det er forholdsmessig, og at det bare er forholdsmessig dersom det kan påvises at det er 
samfunnsøkonomisk fordelaktig. Som tidligere påpekt er dette etter statens syn en fullstendig 
frirettslig rettsforståelse, som ikke har noe grunnlag i rettskildene. Det kan ikke utledes noe slikt 
kriterium av grl. § 112. Videre er saksøkernes kritikk også her i realiteten rettet mot åpningen av 
BSØ som sådan i 2013, ikke mot vedtaket om 23. runde i 2016. Hvorvidt vedtaket om 23. runde 
vil være økonomisk gunstig eller ikke vil avhenge av om det gjøres driwerdige funn i de aktuelle 
blokkene - og det kan bare fremtiden vise. 

Enkelte av saksøkernes anførsler kan for øvrig tyde på at det man egentlig ønsker er å reise 
spørsmål om den fremtidige lønnsomheten av norsk utvinning av olje og gass mer generelt -
særlig i Barentshavet, men også på sokkelen ellers. Til det er å si at dette for tiden er et aktuelt 
og mye omdiskutert tema i norsk offentlig og politisk debatt - som var mye fremme før valget 
høsten 2017, og som stadig tas opp på Stortinget og andre arenaer. I denne debatten er det 
mange elementer, mange ulike synspunkter, og til dels betydelig uenighet - både om de faglige 
spørsmålene og om de aweininger av kryssende hensyn og interesser som må gjøres. Men dette 
er ikke relevant for rettens vurdering av gyldigheten av 23. runde - og det er heller ikke et tema 
som etter sin karakter egner seg for domstolsprøving. 

***** 

Dette er bakgrunnen for vurderingen av de provokasjonene som saksøkerne nå har gjentatt. 

Det første som provoseres opplyst er navnet på «hvilke ansatte hos Oljedirektoratet som har 
hatt ansvar for å utarbeide denne underrapporten», samt «hvilke personer som hadde arbeidet 
med å følge opp de økonomiske vurderingene som ble foretatt om Konsekvensutredningen hos 
Olje- og energidepartementet». 

Staten kan ikke se at navnet på saksbehandlerne, selv etter saksøkernes pretensjoner, kan ha 
bevisverdi for tvistetemaene i saken, jf. tvisteloven§ 21-7. 

For det første er det som vist ovenfor ikke noen rettslig sammenheng mellom innholdet i det 
underliggende materiale som lå til grunn for stortingsmeldingen som ledet til åpningen av BSØ i 
2013, og det som skal vurderes av retten, som er gyldigheten av vedtaket fra 2016 om 23. runde. 

For det andre er de to dokumentene det er tale om (underlagsrapporten fra Oljedirektoratet og 
konsekvensutredningen fra OED) uttrykk for etatenes syn. Innholdet er klart og fremgår av 
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teksten. Og dokumentene er avgitt av etatene som sådan, for deres regning og ansvar. Hvem 
som har vært saksbehandlere har følgelig ingen bevismessig betydning. 

På denne bakgrunn vil staten ikke imøtekomme anmodningen om å oppgi navnene på 
saksbehandlerne. 

Den andre provokasjonen er at saksøkerne ønsker fremlagt den «oppdragsbeskrivelsen» som i 
2012 ble gitt av OED til Oljedirektoratet om mulige inntekter fra fremtidig oljeboring i BSØ. 

Til dette vil staten bemerke at oppdragsbeskrivelsen allerede er gjengitt i innledningen ti! 
rapporten (stevningen bilag 18-2 på s. 2), der det først vises til at det i prosessen med 
konsekvensutredning av BSØ er «beskrevet at inntekter fra petroleumsvirksomhet vil bli 
belyst/utredet», og deretter vises til at «Olje- og energidepartementet har bedt Oljedirektoratet 
belyse/utrede dette gjennom et kortfattet notat>>. 

Dette er bestillingen, og staten kan ikke se at det interne dokumentet som angir den har noen 
bevismessig betydning for saken, verken den ene eller den annen vei. For å imøtekomme 
provokasjonen har departementet imidlertid funnet frem den eposten der oppdraget gis. Det er 
en epost på saksbehandlernivå fra OED til Oljedirektoratet av 17. september 2012. I henhold til 
det som er sagt ovenfor er navnene på saksbehandlerne sladdet. 

Bilagl: Epost fra Olje- og energidepartementet til Oljedirektoratet av 17.9.2012. 

***** 

Videre har saksøkerne gjentatt et tidligere spørsmål «om staten anser kravene til 
samfunnsøkonomisk analyse i R-108/2005 (erstattet av R-109/14) oppfylt gjennom den 
økonomiske saksbehandlingen som er foretatt». 

Til dette er å si at det rettslig relevante spørsmålet er om staten anser at de krav som følger av 
petroleumsloven§ 3-1 ble ivaretatt ved åpningen av Barentshavet Sør i 1989 og ved åpningen av 
Barentshavet Sørøst i 2013. Svaret på det spørsmålet er ja. 

I forbindelse med vedtak om tildeling av utvinningstillatelser i 23. runde er det etter§ 3-2 som 
tidligere forklart ikke noe krav til økonomiske konsekvensutredninger, verken etter 
petroleumsloven eller andre regelsett. Og det kan heller ikke oppstilles noe slikt krav på 
ulovfestet grunnlag. Det sentrale på dette stadiet er ikke de økonomiske konsekvenser, for det 
vet man uansett ikke noe om før man har gjennomført leting og sett om det er drivverdige 
forekomster. 

Endelig skal tilføyes at saksøkerne flere ganger har trukket paralleller til kravene til økonomisk 
utredning i forbindelse med offentlige investeringer. Dette må bero på en misforståelse. Vedtak 
om å åpne områder for oljeboring, eller tildele tillatelser til kommersielle selskaper er ikke 
beslutninger om offentlige investeringer. Det er selskapene som foretar investeringene, ikke det 
offentlige. At det i denne sammenheng i petroleumssektoren gjelder særskilte regler for 
skattemessige fradrag og avskrivninger endrer ikke noe ved dette. 
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Ett eller flere vedtak i saken 

I siste prosesskrift viser saksøkerne øverst på s. 3 til at hver tildeling av en utvinningstillatelse 
etter deres syn utgjør et enkeltvedtak, og at man til nå bare har fremlagt «den kongelige 
resolusjonen som gir en oppramsing av de konkrete enkeltvedtak ... ». 

Hvorvidt tildelingen av 23. konsesjonsrunde den 10. juni 2016 formelt sett utgjør ett eller flere 
enkeltvedtak er et spørsmål som tidligere ikke har vært oppe i saken. Det har vel mest teoretisk 
interesse, og staten kan ikke se at det får betydning for gyldighetsvurderingen. Hjemmelen for 
vedtaket er uansett petroleumsloven § 3-3 og de saksbehandlingsregler som følger av den. Og i 
prosessen som leder frem til vedtak i statsråd sees de enkelte tillatelsene under ett, som ledd i 
en helhetlig vurdering. Fra departementets side er det tradisjon for å se selve vedtaket om 
tildeling (den kongelige resolusjonen) som ett enkeltvedtak, som så manifesteres gjennom de 
enkelte utvinningstillatelsene. Som det fremgår på side 2 av de to tillatelsene som nå er fremlagt 
av saksøkerne er de da også «tildelt". ved kongelig resolusjon 10.6.2016». 

Staten kan som sagt ikke se at dette skal ha noen rettslig betydning for gyldighetsvurderingen. 
Derimot vil det kunne ha betydning for utformingen av saksøkers påstand. Så langt er påstanden 
at vedtaket nedfelt i den kongelige resolusjonen av 10. 6.2016 er ugyldig. Hvis saksøkers nye syn 
skal legges til grunn, må dette endres til en påstand om at hver og en av de ti 
tildelingstillatelsene er ugyldige. Men etter statens syn vil dette ikke være det riktige. 

Det kan tilføyes at selv om påstanden opprettholdes, om at den kongelige resolusjonen er ett 
vedtak, vil saksøkerne selvsagt fortsatt kunne påstå at det er delvis ugyldig, for enkelte av 
tillatelsenes del, slik det antydes i noen av anførslene, der saksøkerne skiller mellom de 7 
tillatelsene som gjelder Barentshavet Sør (BS) og de 3 som gjelder Barentshavet Sørøst (BSØ). 
Statens syn er selvsagt fortsatt at hele vedtaket om 23. konsesjonsrunde er gyldig. 

Supplerende dokumentasjon fra statens side - den løpende samfunnsdebatten 

Kjernen i saken etter statens syn er at det etter vanlig rettskildebruk ikke er grunnlag for å tolke 
grunnloven § 112 slik saksøkerne anfører. Og dette avgjør saken. Ut fra en korrekt tolking er det 
etter statens syn klart at vedtaket om tildeling av 23. konsesjonsrunde ikke bryter med § 112. 

Videre har staten i tilsvaret også advart mot den typen utvidende og aktivt rettskapende 
grunnlovstolking som saksøkerne i realiteten argumenterer for. Dette er konstitusjonelt 
begrunnet i hensynet til korrekt maktfordeling mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. 
Men det er i tillegg også konkret begrunnet i at domstolsprosessen etter sin art er dårlig egnet til 
å avgjøre de mange kryssende hensyn og interesser som forholdet mellom petroleumspolitikken 
og miljø- og klimapolitikken reiser. Dette er spørsmål som best avgjøres gjennom faglige, 
administrative og politiske prosesser, i siste hånd av Stortinget, og som ikke egner seg for 
rettsliggjøring på grunnlag av en kort og generell grunnlovsbestemmelse. 

I den forbindelse har staten i tilsvaret i avsnitt 3.8 (s. 24-27) redegjort for hvordan prosessen 
som ledet frem til vedtaket om 23. konsesjonsrunde i flere runder har vært gjenstand for meget 
brede faglige og politiske vurderinger, og hver gang besluttet med et bredt folkevalgt flertall. Det 
gjelder for det første selve åpningen av BS i 1989 og BSØ i 2013. For det andre har Stortinget tre 
ganger votert direkte over forslag om å stanse 23. runde - i 2014, 2015 og 2016 - og hver gang 
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har et bredt flertall avvist forslagene. Dette er et samfunnsområde der den offentlige politiske 
debatt er aktiv, engasjert og informert. 

Det har nå gått om lag et år siden tilsvaret ble avgitt. I denne perioden har den offentlige og 
politiske debatten fortsatt med uforminsket styrke, både om forholdet mellom 
petroleumsvirksomhet og miljøpolitikk generelt, og om tildeling av nye utvinningstillatelser i 
Barentshavet mer spesielt. De spørsmål som motparten søker å rettsliggjøre i saken er i høy grad 
fremme også på de arenaene der de etter sin karakter hører hjemme - i den brede offentlighet, i 
media, i faglige miljøer, i næringslivet, i organisasjoner og politiske partier, i forvaltningen - og 
på Stortinget. ~Joen fuU dokumentasjon av dette er ikke mu!:g og heller ikke nødvendig for saken. 
Men til supplerende illustrasjon vil staten fremlegge noen nyere eksempler på relevante saker 
som har vært oppe på Stortinget i det siste. 

Hva gjelder de økonomiske sidene ved skatteregimet på petroleumssektoren, har dette vært 
fremme flere ganger de senere år og ble bl.a. behandlet våren 2016 i forbindelse med et forslag 
fra Miljøpartiet De Grønne om «utfasing av petroleumssubsidier». Herunder ble også under 
henvisning til bl.a. Parisavtalen fremsatt forslag til om å instruere regjeringen til å «sette i gang 
en norsk offentlig utredning av petroleumsskattesystemet og hvilke konsekvenser et nytt globalt 
klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader C må ha på 
innrettingen av norsk petroleums- og petroleumsskattepolitikk». Forslaget ble nedstemt med 95 
mot 5 stemmer. 

Bilag2: lnnst. 233 S (2015-2016) 

Bilag3: Stortingets debatt og votering 28. april 2016 (sak nr. 5) 

Lønnsomheten ved petroleumsutvinning i Barentshavet ble senest tatt opp i et skriftlig spørsmål 
fra Stortingets i september i år, som konkret gjaldt Goliat-feltet, men der statsråden i sitt svar av 
10. oktober 2017 benyttet anledningen til også mer generelt å kommentere på flere punkter 
som har vært fremme i den offentlige debatt i den senere tid. 

Bilag4: Skriftlig spørsmål og svar fra olje- og energiministeren av 10.10.2017 

Våren 2017 behandlet Stortinget et forslag fra KrF om marine verneområder i Arktis og føre-var
prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder, og i den forbindelse ble 
det bl.a. vist til tidligere forslag om å stanse 23. runde: 

Bilag S: lnnst. 241 S (2016-2017). 

Et eksempel på at Stortinget går inn og verner særlige områder mot konsekvenser av 
petroleumsvirksomhet var ved behandlingen av Meld. St. 35 (2016-2017), Oppdatering av 
forvaltningsplanen for Norskehavet, som endte med et detaljert vedtak fra Stortinget: 

Bilag6: lnnst. 455 S (2016-2017). 

Bilag 7: Stortingets vedtak 907, 908, 909, 910 og 911av14. juni 2017. 
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Videre behandlet Stortinget våren 2017 også et detaljert forslag fra Miljøpartiet De Grønne «om 
en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 for å 
redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen». Det ble fremsatt til 
sammen 14 konkrete forslag, som alle ble nedstemt med bredt flertall. Herunder ble et forslag 
om «å fjerne alle sektorspesifikke skattefordeler som petroleumsnæringen er omfattet av» 
nedstemt med 93 mot 4 stemmer, og det samme gjaldt et forslag om stans i utdeling av nye 
utvinningstillatelser fra og med 2018. Videre ble et forslag om å instruere regjeringen til «å legge 
frem en ny petroleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk i lys av klimautfordringen en står 

og den nye markedssituasjonen» nedstemt med 82 mot 15 stemmer. 

Bilag 8: lnnst. 258 S {2016-2017). 

Bilag 9: Stortingets debatt og votering 25. april 2017 (sak nr. 4) 

Endelig er det på samme måte som med 23. runde nå også fremsatt forslag om at Stortinget skal 
instruere regjeringen om å stanse den pågående prosessen med 24. konsesjonsrunde. 

Bilag 10: Representantforslag 27 S (2017-2018) fra Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av 
nye ietetiliatelser på norsk sokkei. 

Disse og andre saker viser hvordan de spørsmålene saksøkerne søker å rettsliggjøre løpende er 
gjenstand for en bred, informert og engasjert politisk debatt på den demokratiske arenaen der 
de etter sin karakter hører hjemme. 

Til saksøkernes anførsler om «karbonbudsjettets» størrelse 

I sin fremstilling av saken så langt har saksøkerne lagt stor vekt på størrelsen på det såkalte 
globale «karbonbudsjettet», slik det ble presentert i IPCCs femte hovedrapport og i Global 
Carbon Projects rapport fra november 2016 (se bilag 4 til prosesskrivet av 4.10.2017). I samme 
prosesskriv varsles det vitneforklaring om «hva karbonbudsjetter er og hvilken informasjon som 
kan hentes fra disse» fra Bjørn Samset, forskningsleder ved CICERO. 

Statens syn er at argumentasjonen rundt det globale karbonbudsjettet ikke er rettslig relevant 
for rettens vurdering av det gyldighetssøksmålet som er anlagt. Som staten har redegjort for i 
tilsvaret og i senere prosesskriv pålegger verken folkeretten, grl. § 112 eller petroleumsloven en 
plikt til å utrede eller legge vekt på potensielle klimagassutslipp som følge av eventuell 
forbrenning i utlandet av norskprodusert, eksportert petroleum i forbindelse med gjennomføring 
av konsesjonsrunder på norsk sokkel. Norske myndigheter har ansvar for norske utslipp. Som 
forklart i tilsvaret, har norske myndigheter iverksatt vellykkede, nasjonale tiltak for å redusere 
utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. 

Hva gjelder henvisningen til Norges globale forpliktelser, viser staten til at Norge har oppfylt sine 
forpliktelser under Kyotoprotokollen ved en kombinasjon av nasjonale tiltak og bruk av 
protokollens fleksible gjennomføringsmekanismer. Norge forholder seg lojalt til forpliktelsen 
som følger av Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode, til tross for at Doha-endringene ikke 
formelt har trådt i kraft ennå. Videre har Norge meldt inn ambisiøse utslippsmål under 
Parisavtalen. Norge oppfyller dermed alle sine rettslige og politiske forpliktelser knyttet til det 
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globale målet om at global oppvarming ikke skal overstige 2°C og i den globale innsatsen for at 
temperaturen skal begrenses til 1,5°C, slik dette er beskrevet i Parisavtalen artikkel 2. 

På denne bakgrunn er det etter statens syn ikke relevant ved den juridiske vurderingen av saken 
å gå nærmere inn på karbonbudsjettets størrelse. 

Dersom retten likevel skulle ønske å gå nærmere inn på dette, vil staten kort vise til at størrelsen 
på karbonbudsjettet er et forhold som varierer basert på hvilke forutsetninger som legges til 
grunn for modellene og hvor oppdaterte data som anvendes. I den rapporten fra IPCC i 2013 

ø ·g gg f e e ge e « j » f r 0 h I 
oppvarmingen under 1,5°C var på omtrent 250 milliarder tonn C02 fra 2015. I en helt ny artikkel 
publisert 18. september 2017 i tidsskriftet Nature Geoscience argumenterer imidlertid forskerne 
Millar et al. for at budsjettet er betydelig større enn dette, basert på oppdatert informasjon om 
oppvarming og utslippsnivåer fram til 2015. 

Bilag 11: Miller m.fl., Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1,5 
C, Nature Geoscience 18.9.2017. 

Flere forskere fra CICERO var med på artikkelen, og hovedfunnene ble beskrevet bl.a. i et 
blogginnlegg på CICEROs nettside samme dag. Videre er de også beskrevet på en konsis og 
treffende måte i en kommentarartikkel i Dagens Næringsliv. 

Bilag 12: «Ny studie gir håp om å holde oppvarmingen under 1,5 grader», Fuglestvedt og 
Skeie, Nytt fra CICERO, 18.9.2017. 

Bilag 13: «Årets klimanyhet», Kjetil Aldstadheim, DN 21.9.2017. 

Staten vil for sin del ikke gå nærmere inn i denne faglige debatten, men viser bare til hvordan 
den illustrerer kompleksiteten på feltet, og at de tall som saksøkerne presenterte for det globale 
karbonbudsjettet i stevningen ikke kan legges til grunn som ubestridte. 

* * * * * 

Ett eksemplar av prosesskrivet sendes retten. Ett eksemplar sendes hver av sakens øvrige 
prosessfullmektiger. 

Oslo, 23. oktober 2017 

REGJERI NGSADVOKATE:.:N~==----=== 

--- p -z== 
Fredrik Sejersted 
regjeringsadvokat 
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Bilag_1....__ 

Emne: Bestilling - vurdering av statens inntekter fra petroleumsaktivitet 

har forsøkt å ringe om denne. 
Kan du ta kontakt? 

I pågående prosesser for Kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehavet og Konsekvensutredning for 
Barentshavet sørøst og Jan Mayen er det i·foreliggende programmer for utredningsarbeidet beskrevet at inntekter 
til staten vil bli belyst/utredet, jf. referansene under. 

Det bes med dette om et bidrag fra Oljedirektoratet gjennom et kortfattet notat til Olje- og energidepartementet. 
Notatet bør utarbeides slik at omtalen for de tre områdene kan presenteres separat for offentligheten. 

Potensialet for petroleumsressurser i det nordøstlige Norskehavet er forholdsvis godt kartlagt. Det bes derfor om 
vurderinger av statens inntekter basert på uoppdagede ressurser og aktivitetsbilder for området utarbeidet av 
Oljedirektoratet i 2012. OD skal legge til grunn OEDs langsiktige olje- og gassprisprognoser (disse oversendes 
separat). Det kan synes hensiktsmessig at resultatene presenteres på samme måte som i ODs rapport: "Økonomisk 
vurdering av uoppdagede petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (2010)", kap. 
11.4. 

For Barentshavet sørøst og norske havområder ved Jan Mayen er ressursusikkerheten betydelig. Det synes derfor 
hensiktsmessig med en helt overordnet beskrivelse av muligheter for statens inntekter. OD er bedt om et mer 
konkret innspill mot årsskriftet, men dette er etter at Konsekvensutredningene for de to områdene er sendt ut på 
høring. Det er derfor behov for en mer overordnet beskrivelse nå. 

Det bes om et utkast til notat innen utgangen av 24. september og endelig leveranse innen utgangen28. september. 

Det nordøstlige Norskehavet 
B2a Inntekter fra petroleumsvirksomhet. Basert på scenariene for petroleumsvirksomhet, anslå økonomiske 
virkninger på nasjonalt nivå. Petroleumsvirksomheten bidrar vesentlig til statens inntekter. Inntekter fra utvinning 
av petroleum fra området er en viktig faktor i en vurdering av petroleumsvirksomhet i området. 

Barentshavet sørøst 
Følgende tema foreslås utredet basert på scenariene for petroleumsvirksomhet: 
- Inntekter til staten 

Jan Mayen 
Følgende problemstillinger foreslås belyst og /eller utredet: 
Samfunnsmessige konsekvenser: 
· Inntekter til staten 
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Innst. 233 S 
(2015-2016) 

Innstilling til Stortinget 
fra finanskomiteen 

Dokument 8:21 S (2015-2016) 

Innstilling fra finanskomiteen om Representant
forslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bast
holm om utfasing av petroleumssubsidier 

Til Stortinget 

Sammendrag 
Bakgrunn 

I dokumentet fremmes følgende forslag: 

«l. Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for 
utfasing av skattefordeler til petroleumsnæringen 
med virkning fra statsbudsjettet for 2017. 

2. Stortinget ber regjeringen forsterke og videreut
vikle støtteregimer for fornybar energi og tekno
! ogi utvikl ing.» 

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørel
se for forslaget. 

Komiteens merknader 
Komiteen, medlemmene fra Arbei

derpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore 
Hagebakken, Irene Johansen, Marianne 
Marthinsen , Torstein Tvedt Solberg og 
Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig 
Sundbø Abrahamsen , Svein Flåtten , 
Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og 
Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, 
Hans Andreas Limi, Roy Steffensen og 
Kenneth Svendsen , fra Kristelig Folke
parti, lederen Hans Olav Syversen, fra 
Senterpartiet, Trygve Slagsvold 

8ifag_{L~-

Vedum, fra Venstre, Terje Breivik, og 
fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre 
Ser i g stad Va 1 en, viser til at finansministeren har 
avgitt uttalelse om forslaget i brev av 25. januar 2016 
til finanskomiteen. Brevet følger som vedlegg til 
denne innstillingen. 

Komiteen peker på at petroleumsvirksomhe
ten er Norges største næring målt i verdiskaping, stat
lige inntekter og eksportverdi. Petroleumsindustrien 
bidro i 2015 med 219 mrd. kroner i inntekter til sta
ten, hvorav 103, 7 mrd. kroner i skatt. Hovedmålet for 
norsk petroleumspolitikk er å legge til rette for lønn
som produksjon av olje- og gassressursene i et lang
siktig perspektiv. Samtidig som ressursene utvinnes 
effektivt, skal hensynet til helse, miljø og sikkerhet 
samt andre næringer ivaretas. Petroleumsskattesyste
met og SDØE sikrer at en høy andel av overskuddet 
tilfaller fellesskapet. 

Komiteens flertall , medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspar
tiet, Senterpartiet og Kristelig Folke
parti , viser videre til at petroleumsskattesystemet 
og SDØE gir selskapene insentiver til effektiv drift 
og gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsom
me investeringer. Dermed kan oljeselskapene benytte 
sin kompetanse til å påvise, planlegge og gjennomfø
re ressursutvinningen på en måte som også gir høy 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Samspillet mellom stat, oljeselskaper, leveran
dørindustri og forskningssektoren er en viktig del av 
den norske petroleumsforvaltning. 

En viktig del av dette samspillet er skattesyste
met som er etablert for norsk petroleumsnæring. 
Dette skatteregimet er det bred enighet om. F 1 er -
ta 11 et mener det er viktig å holde fast på dette, for å 
stimulere til investeringer i petroleumssektoren og 
økt utvinning og utbygging av funn. Dette er ikke 
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minst viktig nå, med den stigende arbeidsledigheten 
spesielt innenfor petroleumsnæringen og tilknyttet 
industri, og lavere investeringer i sektoren. 

F 1erta11 et viser til at representantforslaget fra 
Une Aina Bastholm stiller spørsmål om subsidier til 
fossil energi, men påpeker at det må skilles mellom 
fossile subsidier og de skatteutgifter som oppgis i 
nasjonalbudsjettet. Petroleumsvirksomheten i Norge 
er ilagt en saml et skattesats på 7 8 pst., og fl e r t a 11 et 
mener det neppe er grunnlag for å si at skattevilkår 
for norsk petroleumsvirksomhet er mer gunstig enn i 
andre petroleumsregioner. Videre reduserer ikke 
petroleumsskatten prisene for norske forbrukere. 
Sluttbrukerprisene for norske energiforbrukere 
bestemmes av internasjonale produktpriser, høye 
norske særavgifter og konkurransen i de lokale slutt
brukennarkedene. 

Flertallet viser også til at det i representant
forslagets begrunnelse pekes på leterefusjonsordnin
gen. Denne ordningen ble innført i 2005 for å redu
sere eventuelle inngangsbarrierer for nye aktører og 
legge til rette for lønnsom leting. Ordningen innebæ
rer at selskap som ikke er i skatteposisjon, kan velge 
mellom å få utbetalt skatteverdien av letekostnadene 
umiddelbart eller fremføre med rente og få refundert 
skatteverdien av eventuelt underskudd når de er i 
skatteposisjon. Selskapene har dermed sikkerhet for 
at de vil få utnyttet alle skattefradrag, og fremførings
renten kompenserer selskaper som må vente på skat
tefradrag til senere år. Refusjonsordningen gir der
med lik økonomisk verdi av skattefradraget for lete
kostnader for selskaper i og utenfor skatteposisjon. 
Nåverdien av statens framtidige skatteinntekter er 
uavhengig av om fradrag for letekostnader skjer 
løpende det enkelte år, eller med et større fradrag når 
selskapet kommer i skatteposisjon. F 1 erta ll et 
peker på at leterefusjon derfor ikke innebærer subsi
diering av letevirksomhet, men innebærer en likebe
handling av selskaper som ikke er i skatteposisjon 
med selskaper som er i skatteposisjon. 

Flertallet er uenige i premisset om at dette er 
en næring med «fossile subsidier» og viser videre til 
svarbrevet fra finansministeren der det framgår at: 

«En subsidie av energi defineres av IEA som til
tak som rettes mot å redusere kostnaden for energi
produsenter eller senker prisen for forbrukere. Basert 
på denne definisjonen lister IEA opp 40 land som i 
2013 subsidierte fossil energi. Norge inngår ikke i 
denne listen. Oversikten fra IEA viser at det er driv
stoff som mottar størstedelen av subsidiene. 

Ifølge IEA er subsidiene gjennomgående størst i 
utviklingsland og fremvoksende økonomier som og
så produserer olje. I Europa og i Norge er situasjonen 
en helt annen enn i verden for øvrig. Over 80 pst. av 
klimagassutslippene i Norge er deKk.et av kvoteplikt 
og/eller C00-avgift. Ifølge OECD har Norge noen av 
de høyeste avs;iftene i verden på fossil energi. På sok
kelen er det bade kvoteplikt og særlig høy CO[avgift 
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slik at den samlede C00 -prisen for utvinningsvirk
somheten er over 500 kroner per tonn C02.» 

Det foreslås også i representantforslaget å for
sterke og videreutvikle støtteregimer for fornybar 
energi og teknologiutvikling. Flertallet vil peke 
på at det allerede er etablert omfattende støtteordnin
ger gjennom Enova, Innovasjon Norge og gjennom 
Forskningsrådet. 

Flertallet viser til at Norge lenge har ført en 
aktiv klimapolitikk. I tillegg til at om lag 80 pst. av 
norske utslipp har en pris fordi de er underlagt kvote
plikt eller C02-avgift, bruker Norge aktivt regulerin
ger og yter økonomisk støtte til fornybar energi og 
klimavennlig teknologiutvikling. Denne politikken 
har gitt gode resultater. Dette kommer til uttrykk 
blant annet ved at utslipp per produsert enhet (kar
bonintensitet) i norsk økonomi har falt med om lag 
36 prosent de siste 20 årene når oljesektoren er inklu
dert. I fastlandsøkonomien er utslippsintensiteten 
nesten halvert i samme tidsrom. 

Komiteens medlemmer fra Venstre 
og Sosialistisk Venstreparti leggertilgrunn 
at skattefordeler og subsidiering innen petroleums
skattesystemet kan forstås på flere måter. En tilnær
ming er om særskatteregimet for petroleumssektoren 
er nøytralt i sin helhet. En annen tilnærming er om de 
isolerte skatteutgifter i særskatteregimet er forenelige 
med Norges forpliktelser etter klimaavtalen i Paris. 

Di s se med 1 em mer viser til finansministe
rens svar datert 25.januar 2016. For at særskatten 
inkludert normal selskapsskatt på 78 pst. ikke skal 
gjøre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer 
før skatt ulønnsomme etter skatt, finnes det flere 
investeringsfradrag. Disse er egne avskrivnings
regler, friinntekten som skal skjerme normalavkast
ningen og rentefradrag som også dekker særskatten. 
Dis se med 1 em mer merker seg at finansministe
ren skriver at den samlede fradragsverdien i dagens 
skattesystem er høyere enn den ville ha vært i et 
nøytralt skattesystem. Siden 1992 har det vært bred 
enighet om at det norske skattesystemet skal være 
nøytralt utformet i den grad det lar seg gjøre. Derfor 
bør investeringsfradragene for petroleumssektoren 
dempes slik at systemet oppnår de gunstige nøytrali
tetsegenskapene di s se med 1 em mer etterstreber i 
utformingen av annen skattepolitikk. 

Disse medlemmer viser til Petroleumsskat
teutvalget NOU 2000:18. Disse medlemmer 
viser til at friinntektens hensikt har vært å skjenne 
normalavkastningen på kapital, slik at den skattes likt 
som Norge beskatter fastlandsnæringer. Friinntekten 
er uavhengig av finansieringsform, og skjermer 
avkastningen både når den er finansiert med egenka
pital og med gjeld. Rentefradraget i ordinær sel-
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skapsskatt er også til for å skjerme normalavkastnin
gen, men treffer da bare for gjeldsfinansiering. Siden 
friinntekten allerede skjermer normalavkastningen 
på gjeldsfinansiering, gir rentefradraget på 78 pst. et 
dobbelt fradrag fra særskatten, som vrir insentivene 
mot gjeldsfinansiering i betydelig større grad enn sel
skapsskattesystemet for fastlandsnæringer. Di s se 
med I em mer viser til regjeringens senkning av sel
skapsskatten, som også innebærer en reduksjon av 
rentefradraget, for å hindre overskuddsflytting. 
Komiteen mener at det fra et overskuddsflyttings
perspektiv er naturlig at rentefradraget også reduse
res for petroleumsnæringen. Disse med I em mer 
mener derfor rentefradraget bør fjernes fra særskatte
grunnlaget. 

Disse medlemmer viser til Scheel-utvalget 
og arbeidet med stortingsmeldingen «Bedre skatt». 
Her legges det opp til at den normale selskapsskatte
satsen reduseres, samtidig som særskatten settes opp 
for å holde den samlede beskatningen av petroleums
sektoren uendret. Dis se m ed I em mer viser til at 
skattesatsen for 2016 er på 25 pst., og at særskatten 
utgjør 53 pst., slik at den samlede satsen fortsatt er 78 
pst.Disse med I em mer påpeker at verdien av fri
inntekten øker med en slik omlegging, da særskatten 
som friinntekten gir fritak fra, er en relativt større del 
av skattebyrden. I 2016 gir mangelen på nedjustering 
av friinntekten et kutt i beskatningen av petroleums
sektoren på 630 mill. kroner påløpt. Disse med
l em mer har vanskelig for å se en god grunn til å gi 
petroleumssektoren en lavere total skatt på denne 
måten. 

Disse med 1 em mer mener derfor, gitt endrin
gen i selskapsskattesats i statsbudsjettet for 2016, at 
verdien av friinntekten innenfor dagens system bør 
justeres slik at samlet beskatning av petroleumssek
toren forblir uendret. 

Disse medlemmer vil peke på at det fra et 
skatteøkonomisk perspektiv ville vært riktig å fjerne 
rentefradraget fra særskattegrunnlaget i petroleums
skattesystemet i statsbudsjettet for 2017, og justere 
friinntekten slik at den samlede fradragsverdien blir 
lik det den ville vært i et nøytralt skattesystem. 
Disse med I em mer viser videre til Petroleums
skatteutvalget, som foreslo å utrede å endre friinntek
ten til et kapitalavkastningsfradrag (ACC). Disse 
med I em mer mener imidlertid at klimapolitiske 
hensyn tilsier at det er et behov for endringer ut over 
dette. 

Disse med I em mer viser til den internasjo
nale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i desember 
2015. Disse medlemmer viser til tall fra FNs 
klimapanel som viser at verden har minst fem ganger 
så mye fossile ressurser som verdens befolkning har 
anledning til å bruke om verden skal ha en realistisk 
mulighet for å unngå en global oppvarming på mer 
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enn 2 °C sammenliknet med førindustriell tid. 
Disse medlemmer visertil at det under klimat
oppmøtet i Paris i november 20 I 5 ble vedtatt en kli
maavtale som skjerpet det globale temperaturmålet, 
ved at man skal strekke seg for å hindre at den glo
bale middeltemperaturen øker med mer enn 1,5 °C 
sammenlignet med førindustriell tid. 

Disse medlemmer viser til at prognoser for 
hvilket rom det er for fossile utslipp innenfor et 
regime som skal begrense den globale oppvarmingen 
til I ,5 °C, ikke er publisert fra klimapanelet ennå, 
men at klimatoppmøtet i Paris etterspurte en rapport 
med et faglig grunnlag for hva som skal til for å nå 
1,5-gradersmålet. 

Disse medlemmer antar at siden verdens 
middeltemperatur allerede ligger om lag I °C over 
førindustriell tid, vil det å øke ambisjonene til å 
begrense oppvarmingen til en og en halv grad i reali
teten innebære at verden om Jag halverer rommet for 
fossile utslipp i dette århundret. Disse med I em -
mer viser til at det trolig er svært begrenset rom for 
å satse på prosjekter for petroleumsutvinning eller 
annen fossil utvinning innenfor et mål om å begrense 
global oppvarming til 1,5 °C, og at verdens gjenvæ
rende karbonbudsjett er begrenset. 

Di s se med I em mer mener at rike land har et 
særlig ansvar for å begrense sin fossile aktivitet både 
fordi de har hatt høye utslipp av klimagasser over 
lang tid og fordi de gjennom sin rikdom har større 
kapasitet til å endre utslippsmønsteret sitt. Ut fra en 
rettferdighetstankegang bør man søke mot en situa
sjon der gjennomsnittlige utslipp per innbygger for
deles omtrent likt på verdensbasis. Da kan man anta 
at Norges rettferdige andel av karbonbudsjettet for 
lengst er overskredet. 

Disse med I emm er mener det er nødvending 
at Norge som part i og sterk pådriver for en global kli
maavtale tar konsekvensen av avtalen for alle deler 
av landets politikk, også i petroleums- og skattepoli
tikken. 

Disse med 1 em mer viser til at konsesjonspo
litikken er det sterkeste og mest effektive politiske 
virkemiddelet for å bestemme nivået på norsk petro
leumspolitikk på sikt, og viser videre til merknadene 
fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grøn
ne i l!mst. 206 S (2013-2014). 

Disse med I em mer vil peke på at leterefu
sjonsordningen er ment som et konkurransepolitisk 
virkemiddel for å gi like vilkår for selskaper i og ikke 
i skatteposisjon, og som en omfordeling av skatteut
gifter over tid og hvilke selskaper som leter. Di s se 
m ed 1 em mer mener likevel ordningen må ses i 
sammenheng med de klimapolitiske realitetene 
Paris-avtalen innebærer, og setter spørsmålstegn ved 
hensiktsmessigheten i å holde fast ved en leterefu
sjonsordning som tilgjengeliggjør større forekomster 
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av fossile ressurser enn det ethvert realistisk karbon
budsjett tillater å utvinne. Disse medlemmer 
mener derfor at selskaper uavhengig av skatteposi
sjon ikke bør få fradrag for letekostnader. 

Disse medlemmer menerilysavdenyefor
pliktelsene i Paris-avtalen at det er nødvendig å foreta 
en gjennomgang av om norsk oljepolitikk, herunder 
petroleumsskattesystemet, er i tråd med målene avta
len fastsetter. Disse med I em mer mener Norge er 
tjent med snarest mulig å tilpasse sitt skatte- og 
avgiftssystem, også innen petroleumssektoren, til 
målsettingen om å begrense temperaturøkningen til 
1,5 °C. 

Disse medlemmer fremmer følgende for
slag: 

« 1. Stortinget ber regjeringen sette i gang en norsk 
offentlig utredning av petroleumsskattesystemet 
og hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål 
om å begrense den globale oppvarmingen til 
maksimalt 1,5 °C må ha på innretningen av norsk 
petroleums- og petroleumsskattepolitikk. Utred
ningen skal være med sikte på et petroleumsskat
tesystem som ikke gir gunstigere fradragsbetin
gelser enn for øvrig næringsliv, og som sikrer at 
norsk petroleumspolitikk er i tråd med Paris
avtalens forpliktelser, også innen skatte- og 
avgiftsområdet. 

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en 
omlegging av offentlig støtte til forskning og 
utvikling fra petroleumsforskning til fornybar 
energi og grønn teknologiutvikling i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2017. 

3. Stortinget ber regjeringen forbedre og videreut
vikle støtteregimet for fornybar energi og tekno
logiutvikling i forbindelse med statsbudsjettet for 
2017. 

4. Stortinget ber regjeringen påse at C02-avgiften 
på norsk sokkel i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2017 minst følger C02-avgiften for fastlandet 
fratrukket kvotepris.» 

Komiteens medlem fra Senterpartiet 
vil påpeke viktigheten av at det blir lagt til rette for at 
utviklingen mot en grønnere og mer miljøvennlig 
olje- og gassnæring fortsetter. Norge bør være et 
foregangsland innen miljøvennlig energiproduksjon, 
og bransjen bør sammen med myndigheter og miljø-
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organisasjoner arbeide målrettet for at virksomheten 
på sokkelen kan foregå på en mest mulig miljøvenn
lig måte. I samband med arbeidet med grønne skatter 
mener dette medlem at bransjen og myndighe
tene i fellesskap bør vurdere muligheten for endrin
ger i petroleumsskattesystemet for å sikre en fortsatt 
grønn utvikling i olje- og gassektoren. Det vil være 
naturlig at man i forbindelse med dette også ser på til
tak som kan sikre nasjonalt eierskap og at man for
sikrer seg om at dagens regelverk i tilstrekkelig grad 
tar høyde for muligheter til skatteomgåelse i alle ledd 
1 verdikjeden. 

3. Forslag fra mindretall 
Forslag fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti: 

Forslag I 

Stortinget ber regjeringen sette i gang en norsk 
offentlig utredning av petroleumsskattesystemet og 
hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål om å 
begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 
1,5 °C må ha på innretningen av norsk petroleums
og petroleumsskattepolitikk. Utredningen skal være 
med sikte på et petroleumsskattesystem som ikke gir 
gunstigere fradragsbetingelser enn for øvrig nærings
liv, og som sikrer at norsk petroleumspolitikk er i tråd 
med Paris-avtalens forpliktelser, også innen skatte
og avgiftsområdet. 

Forslag 2 

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en 
omlegging av offentlig støtte til forskning og utvik
ling fra petroleumsforskning til fornybar energi og 
grønn teknologiutvikling i forbindelse med statsbud
sjettet for 2017. 

Forslag 3 

Stortinget ber regjeringen forbedre og videreut
vikle støtteregimet for fornybar energi og teknologi
utvikling i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. 

Forslag 4 

Stortinget ber regjeringen påse at C02-avgiften 
på norsk sokkel i forbindelse med statsbudsjettet for 
2017 minst følger C02-avgiften for fastlandet fra
trukket kvotepris. 
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4. Komiteens tilråding 
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til Representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt 

vedtak: 

Dokument 8:21 S (2015-2016) - representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om ut
fasing av petroleumssubsidier - vedlegges protokollen. 

Oslo, i finanskomiteen, den 12. april 2016 

Hans Olav Syversen 
leder 

Snorre Serigstad Valen 
ordfører 
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Vedlegg 

Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen, 
datert 25. januar 2016 

Dokument 8:21 S (2015-2016) Utfasing av petro
leumssubsidier 

Det vises til brev fra Finanskomiteen den 16. 
desember 2015 der komiteen oversender represen
tantforslag 8:21 (2015----2016) til finans111inisteren for 
uttalelse. 

I representantforslaget foreslås det: 

1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for 
utfasing av skattefordeler til petroleumsnæringen 
med virkning fra statsbudsjettet for 2017. 

2. Stortinget ber regjeringen forsterke og videreut
vikle støtteregimer for fornybar energi og tekno
logiutvikling. 

Finansministerens svar: 

I dokument 8:21 stiller representanten Bastholm 
spørsmål om subsidier til fossil energi. Energisubsi
dier er et viktig tema. Jeg deler representantens 
bekymring knyttet til omfanget av slike subsidier 
internasjonalt. Det bidrar til ressurssløsing og til økte 
klimagassutslipp. Videre belaster subsidiene offent
lige budsjetter og de har gjerne uheldige fordelings
effekter. Regjeringen har derfor presentert en interna
sjonal strategi for avvikling av fossile subsidier og 
støtter reformarbeidet i en rekke internasjonale orga
nisasjoner. 

I det internasjonale arbeidet tar man ofte utgangs
punkt i IEAs beregninger av fossile subsidier. En 
subsidie av energi defineres av IEA som tiltak som 
rettes mot å redusere kostnaden for energiprodusen
ter eller senker prisen for forbrukere. Basert på denne 
definisjonen lister IEA opp 40 land som i 2013 sub
sidierte fossil energi. Norge inngår ikke i denne lis
ten. Oversikten fra IEA viser at det er drivstoff som 
mottar størstedelen av subsidiene. 

Ifølge IEA er subsidiene gjennomgående størst i 
utviklingsland og fremvoksende økonomier som 
også produserer olje. I Europa og i Norge er situasjo
nen en helt annen enn i verden for øvrig. Over 80 pst. 
av klimagassutslippene i Norge er dekket av kvote
plikt og/eller C02-avgift. C02-avgift ble foreslått av 
regjeringen Syse allerede i 1990 og innført året etter. 
Ifølge OECD har Norge noen av de høyeste avgiftene 
i verden på fossil energi. På sokkelen er det både kvo
teplikt og særlig høy C02-avgift slik at den samlede 
C01 -prisen for utvinningsvirksomheten er over 500 
kro~er per tonn C02• Selv om avgiften på klimagas
ser i Norge varierer, og noen sektorer som for eksem-

pel landbruk er fritatt, er omfang og nivå på avgiftene 
gjennomgående høye i Norge. Dette har Norge høstet 
internasjonal anerkjennelse for. En evaluerings
gruppe under FNs klimapanel skriver i en rapport i 
2015 at <<... the combination of the comprehensive 
coverage of sectors and the considerable leve! of 
taxation in Norway is unique in the world.» 

Det må skilles mellom fossile subsidier og de 
skatteutgifter som oppgis i nasjonalbudsjettet. Petro
leumsvirksomheten i Norge er ilagt en samlet skatte
sats på 78 pst. og det er neppe grunnlag til å si at skat
tevilkår for norsk petroleumsvirksomhet er gunsti
gere enn i andre petroleumsregioner. Videre reduse
rer ikke petroleumsskatten prisene for norske forbru
kere. Sluttbrukerprisene for norske energiforbrukere 
bestemmes av internasjonale produktpriser, høye 
norske særavgifter og konkurransen i de lokale slutt
brukermarkedene. Hovedmålet for norsk petroleums
politikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av 
olje- og gassressursene i et langsiktig perspektiv. 
Samtidig som ressursene utvinnes effektivt, skal hen
synet til helse, miljø og sikkerhet samt andre nærin
ger ivaretas. Petroleumsskattesystemet og SDØE sik
rer at en høy andel av overskuddet tilfaller fellesska
pet, og gir selskapene insentiver til effektiv drift og 
gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme 
investeringer. Denned kan oljeselskapene benytte sin 
kompetanse til å påvise, planlegge og gjennomføre 
ressursutvinningen på en måte som også gir høy sam
funnsøkonomisk lønnsomhet. 

I vedlegg 1 til Prop. 1 LS (2015-2016) oppgis 
anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet 
til avgifts- og skattereglene. Hensikten her er ikke å 
vurdere hvorvidt den enkelte skatteutgift eller skatte
sanksjon er et hensiktsmessig virkemiddel for å opp
fylle et gitt mål, men å synliggjøre budsjettvirknin
gen av enkelte skatte- og avgiftsregler. Referansen 
for beregningen for petroleumsskattesystemet er ikke 
det alminnelige skattesystemet. Skattesystemet for 
petroleumsvirksomheten avviker på flere punkter fra 
det alminnelige skattesystemet, der det viktigste er at 
petroleumsvirksomheten er underlagt særskatt 
(grunnrenteskatt) i tillegg til ordinær skatt, med en 
samlet marginalskatt på 78 pst. For grunnrenteskat
ter, herunder særskatten i petroleumsvirksomheten, 
er referansesystemet en nøytralt utformet grunnrente
skatt, i tillegg til ordinær overskuddsbeskatning etter 
tilsvarende regler som for landbaserte næringer. I det 
norske petroleumsskattesystemet har selskapene sik
kerhet for full verdi av investeringsfradragene 
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(avskrivninger, friinntekt og rentefradrag). Når det 
legges til grunn at investeringsfradragene fram i tid er 
sikre for selskapene, er den samlede fradragsverdien 
i dagens skattesystem høyere enn den ville ha vært i 
et nøytralt skattesystem. Selskapenes andel av inves
teringene etter skatt, altså investeringsutgiften fra
trukket det samlede investeringsfradraget, om lag 12 
pst. I en nøytral petroleumsskatt ville selskapene ha 
dekket om lag 25 pst. av investeringskostnaden. 
Skatteutgiften er beregnet ved å multiplisere den for 
høye fradragsverdien med selskapenes aktiverbare 
investeringer i det aktuelle året. Skatteutgiften knyt
ter seg delvis til raske avskrivninger i ordinær sel
skapsskatt, men hovedsakelig til høye investerings
fradrag i særskatten (avskrivninger, friinntekt og ren
tefradrag). For 2015 er skatteutgiften ved raske 
avskrivninger i ordinær skatt anslått til 2,1 mrd. kro
ner, og skatteutgiften ved for høye investeringsfra
drag i særskatten er anslått til 15,8 mrd. kroner. Sam
tidig anslås det en skattesanksjon på 5,2 mrd. kroner 
brutto fordi petroleumsvirksomheten er pålagt en høy 
C02-avgift i tillegg til kvoteplikt. 

I representantforslagets begrunnelse pekes det 
også på leterefusjonsordningen. Denne ordningen ble 
innført i 2005 for å redusere ev. inngangs barrierer for 
nye aktører og legge til rette for lønnsom leting. Ord
ningen innebærer at selskap som går med under
skudd, kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien 
av letekostnadene umiddelbart eller fremføre med 
rente og få refundert skatteverdien av ev. underskudd 
ved opphør av sokkelvirksomhet. Selskapene har 
dermed sikkerhet for at de vil få utnyttet alle skatte-
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fradrag, og fremføringsrenten kompenserer selskaper 
som må vente på skattefradrag til senere år. Refu
sjonsordningen gir denned lik økonomisk verdi av 
skattefradraget for letekostnader for selskaper i og 
utenfor skatteposisjon. Nåverdien av statens framti
dige skatteinntekter er uavhengig av om fradrag for 
letekostnader skjer løpende det enkelte år, eller med 
et større fradrag når selskapet kommer i skatteposi
sjon. Leterefusjon innebærer derfor ikke subsidiering 
av letevirksomhet, men bedrer bare likviditeten ved 
at selskaper som ikke er i skatteposisjon får utnyttet 
fradraget på samme tidspunkt som selskaper i skatte
posisjon. 

Det har vært bred politisk enighet om rammevil
kårene for petroleumsvirksomheten som har bidratt 
til stabile og forutsigbare rammevilkår for næringen. 
Over tid har petroleumsskattereglene blitt justert i 
nøytral retning slik at det skal være størst mulig sam
menfall mellom samfunnsøkonomiske og bedrifts
økonomiske vurderinger. Det vil bidra til utvikling av 
også marginale ressurser. I regjeringserklæringen 
fremgår det at regjeringen vil sikre næringen forut
sigbare og langsiktige skatteregler og at en vil vur
dere endringer som kan bedre ressursforvaltningen 
og øke utvinningsgraden. · 

Videre foreslås det i representantforslaget å for
sterke og videreutvikle støtteregimer for fornybar 
energi og teknologiutvikling. Jeg vil peke på at vi 
allerede har etablert omfattende støtteordninger gjen
nom Enova, Innovasjon Norge og gjennom Forsk
ningsrådet. I 2016 er bevilgningene økt til alle disse 
fonnålene. 
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Sak nr. 5 [12:51:14] 
Bilag 3 

Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina 

Bastholm om utfasing av petroleumssubsidier 

Talere 

(SV) 

(A) 

(H) 

(FrP) 

(V) 

(MDG) 

112:51:501 Hovedinnlegg Snorre Serigstad Valen 

[12:57:25] Hovedinnlegg Irene Johansen 

Sigurd Hille 
l13:02:03] Hovedinnlegg 

[13:06:39] Hovedinnlegg Roy Steffensen 

[13:09:49] Hovedinnlegg Terje Breivik 

[13:14:44] Hovedinnlegg Rasmus Hansson 

[13:19:58] Hovedinnlegg Statsråd Siv Jensen 

(SV) 

(MDG) 

Vis alle talere 
Votering i sak nr. 5 

[13:34:051 Hovedinnlegg Snorre Serigstad Valen 

Rasmus Hansson 
[13:37:17] Hovedinnlegg 

Vis alle replikker 

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 

minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasj oner/Publikasj oner/Referater/Stortinget/20... 23 .10.201 7 
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Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg 

fra medlem av regjeringen innenfor den fordeite taietid, og at de som måtte tegne seg på talerlisten 

utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. 

- Det anses vedtatt. 

Snorre Serigstad Valen (SV) [12:51:50]: (ordfører for saken): Bakgrunnen for denne 

innstillingen er et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønnes representant Une Aina Bastholm 

om utfasing av petroleumssubsidier. Det ligger jo i en saksordførers plikter å prøve å samle brede 

flertall, og derfor skal jeg starte med å innrømme atjeg kanskje har gjort en dårligjobb som 

saksordfører, fordi jeg befinner meg i et mindretall i komiteen. Det synes jeg er synd, men jeg skal 

etter beste evne først prøve å gjøre rede for flertallets syn på saken også, for det synes jeg er ryddig. 

Det er en løpende uenighet i finanskomiteen og i Stortinget om hvorvidt det norske 

petroleumsskattesystemet er heldig utformet i dag ut fra et nøytralitetsperspektiv, altså om 

egenskapene i petroleumsskattesystemet er nøytrale på den måten vi etterstreber i utformingen av 

øvrige skattepolitikk. Det er det ene. Det andre er om petroleumsskattesystemet tar høyde for de 

endringene vi må gjennom som følge av de menneskeskapte klimaendringene og den reduksjonen av 

menneskeskapte C02-utslipp som Norge også må bidra til. 

Her er komiteen skjønt enige om at det norske petroleumsskattesystemet og måten vi har organisert 

oljeindustrien på i Norge, er både positiv for landet og ganske unik i internasjonal sammenheng. Jeg 

tenker bare å åpne der, siden mange av disse debattene pleier å degenere til konkurranser om hvem 

som er mest for eller mest mot olje. Det er jo ikke det det handler om. Det det handler om, er at de 

aller fleste land som er så rike på olje og gass per innbygger som det Norge er, er land preget av enten 

storstilt korrupsjon, voldsom skjevfordeling eller til og med væpnet konflikt og omfattende bruk av 

vold. Det er ikke sånn at det å være svært rik på naturressurser nødvendigvis kommer et lands 

befolkning til gode. Men det har det gjort i Norge, fordi vi har gode ordninger, vi har SDØE, vi har sagt 

at vi har et felles eierskap til naturressursene, og vi har en god skattlegging av inntektene derfra som 

gjør at det er fellesskapet i Norge som har stilt betingelsene for hvordan oljeinntektene til 

oljeselskapene skal brukes, og på en måte som også sikrer at teknologi, arbeidsplasser og industri har 

kommet til Norge og ikke bare har kommet utlandet til gode. Det skal vi i Norge være stolte av. 

Så går vi inn i en tid nå som ikke bare er preget av synkende oljepris, men som også er preget av et 

stadig mer prekært behov for å senke de menneskeskapte klimaendringene og C02-utslippene. Og her 

kommer vi til kjernen av uenigheten i komiteen, for komiteens flertall , bestående av Arbeiderpartiet, 

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, mener at petroleumsskattesystemet 

som det er utformet i dag, er balansert, at det fungerer i tråd med gode nøytralitetsprinsipper for 

skattesystemet, og at de er klimapolitisk tilstrekkelige. 

Et mindretall, bestående av Venstre og SV, mener representantforslaget har mer for seg. Vi merker oss 

spesielt at finansministeren selv i sitt brev til komiteen slår fast at den samlede fradragsverdien i 

dagens petroleumsskattesystem er høyere enn den ville ha vært i et nøytralt skattesystem. Så vi synes 

det er interessant at finansministeren selv slår det fast i brevs form til komiteen, men at 

finansministerens partifeller ikke tar konsekvensen av dette i innstillingen. 
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Men så er det jo ikke bare et nøytralt skattesystem vi etterstreber her, det er et skattesystem som 

reflekterer de klimapolitiske realitetene som Norge er en del av. Og etter Paris-forhandlingene i 

desember har de fleste av verdens land sluttet seg til målet om å begrense de menneskeskapte 

klimaendringene til maks 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Og når man tar med i 

regningen at verdens middeltemperatur allerede ligger om lag 1 grad over førindustriell tid, så betyr 

det at de nye klimaambisjonene som Norge også er en del av, halverer det karbonbudsjettet vi har 

igjen på kloden. Det betyr at vi bare kan utvinne og bruke halvparten av de fossile ressursene vi trodde 

før klimaforhandlingene i Paris. 

Jeg mener det er naivt å tro - jeg beklager hvis det er et uparlamentarisk uttrykk - at en slik avtale og 

det å begrense klimaendringene til 1,5 grader ikke får konsekvenser også for hvilke ressurser Norge 

kan utvinne. Men det er vanskelig å være bombastisk, og derfor er et av forslagene mindretallet i 

komiteen fremmer, et forslag om å utrede hvilke konsekvenser det nye 1,5-gradersmålet kan få for 

petroleumsskattesystemet. Jeg synes det er litt rart at ikke flertallet kan slutte seg til en utredning av 

dette. 

Vi har også tre øvrige forslag. Vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omlegging av 

offentlig støtte knyttet til fornybar energi. Vi ber regjeringen forbedre og videreutvikle støtteregimet 

for fornybar energi. Og vi ber ikke minst regjeringen påse at C02-avgiften på sokkelen reflekterer 

C02-avgiften ellers i Norge fratrukket kvotepris. Det er ingen grunn til at det skal være lavere 

C02-avgift på sokkelen enn ellers. 

Jeg tar opp forslagene. 

Presidenten: Representanten Snorre Serigstad Valen har tatt opp de forslagene han refererte til. 

Irene Johansen (A) [12:57:25]: Forslagsstiller viser innledningsvis til FN-rapporten «The 

New Climate Economy», som bl.a. peker på 

«subsidier og skattefordeler tilfossil energi som et av de største hindrenefor å nå 

togradersmålet. I 2014 ga Norge skattefordeler til sin petroleumsnæring tilsvarende 

20,8 mrd. kroner, ifølge tallfra nasjonalbudsjettetfor 2015. Forslagsstilleren 

foreslår at disse miljøfiendtlige subsidiene utfases». 

Arbeiderpartiet er uenig i premisset i forslaget om at petroleumsnæringen er en næring med «fossile 

subsidier». IEA definerer en subsidie av energi «som tiltak som rettes mot å redusere kostnaden for 

energiprodusenter eller senker prisen for forbrukere» - jf. Finansdepartementets brev. Basert på 

denne definisjonen lister IEA opp 40 land som i 2013 subsidierte fossil energi. Norge inngår ikke i 

denne listen. 

Over 80 pst. av klimagassutslippene i Norge er dekket av kvoteplikt og/eller C02-avgift. Ifølge OECD 

har Norge noen av de høyeste avgiftene i verden på fossil energi. På sokkelen er det både kvoteplikt og 

særlig høy C02-avgift, slik at den samlede C02-prisen for utvinningsvirksomheten er over 500 kr per 

tonn C02. 
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Hovedmålet for norsk petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje- og 

gassressursene i et langsiktig perspektiv. Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i 

verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi og bidro i 2015 med 219 mrd. kr i inntekter til staten, 

hvorav 103,7 mrd. kr i skatt. Petroleumsskattesystemet og SDØE sikrer at en høy andel av overskuddet 

tilfaller fellesskapet, og gir selskapene incentiver til effektiv drift og gjennomføring av 

samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. Dermed kan oljeselskapene benytte sin kompetanse 

til å påvise, planlegge og gjennomføre ressursutvinningen på en måte som også gir høy 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Samspillet mellom stat, oljeselskaper, leverandørindustri og forskningssektoren er en viktig del av den 

norske petroleumsforvaltningen. Skattesystemet og leterefusjonsordningen er en del av dette 

samspillet. 

Petroleumsvirksomheten i Norge er ilagt en samlet skattesats på 78 pst. Det er neppe grunnlag for å si 

at skattevilkårene for norsk petroleumsvirksomhet er mer gunstig enn i andre petroleumsregioner. 

Petroleumsskatten reduserer heller ikke prisene for norske forbrukere. 

I representantforslagets begrunnelse pekes det også på leterefusjonsordningen. Denne ordningen ble 

innført i 2005 for å redusere eventuelle inngangsbarrierer for nye aktører og legge til rette for 

lønnsom leting. Leterefusjon innebærer ikke subsidiering av letevirksomhet, men innebærer en 

likebehandling av selskaper som ikke er i skatteposisjon, med selskaper som er i skatteposisjon. 

Arbeiderpartiet mener det er viktig å holde fast på både skattesystem og leterefusjonsordning for å 

stimulere til investeringer i petroleumssektoren og økt utvinning og utbygging av funn. Dette er ikke 

minst viktig nå med den stigende arbeidsledigheten spesielt innenfor petroleumsnæringen og 

tilknyttet industri og med lavere investeringer i sektoren. 

Det foreslås i representantforslaget å forsterke og videreutvikle støtteregimer for fornybar energi og 

teknologiutvikling. Jeg vil peke på at det allerede er etablert omfattende støtteordninger gjennom 

Enova, Innovasjon Norge og gjennom Forskningsrådet. 

Omstillingen til et bærekraftig velferdssamfunn har startet for lengst. I tillegg til at om lag 80 pst. av 

norske utslipp er underlagt kvoteplikt eller C02-avgift, bruker Norge aktivt reguleringer og yter 

økonomisk støtte til fornybar energi og klimavennlig teknologiutvikling. Denne politikken har gitt 

gode resultater, utslippene per produsert enhet i norsk økonomi har falt med om lag 36 pst. de siste 

20 årene når oljesektoren er inkludert. I fastlandsøkonomien er utslippsintensiteten nesten halvert i 

samme tidsrom. 

Arbeiderpartiet støtter flertallets forslag om å vedlegge forslaget protokollen. 

Sigurd Hille (H) [13:02:03]: Innledningsvis er det på sin plass å fastslå at det har vært bred 

politisk enighet om målet og rammevilkårene for norsk petroleumsvirksomhet. 

Oljevirksomheten har, som alle vet, bidratt til mange arbeidsplasser, både direkte og indirekte. 

Inntektene til staten har bidratt til den enorme velstandsutviklingen som vi har sett de siste tiårene. 

Antakelig vil dette kunne fortsette i lang tid fremover, selv om avkastning og utvinning vil bli redusert 

gradvis. 
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Petroleumsskatteloven inneholder regler for hvorledes denne sektor skal beskattes. Dette 

skattesystemet avviker på flere punkter fra det alminnelige skattesystemet. Den viktigste forskjellen 

her er at det i tillegg til den ordinære selskapsskatten også må erlegges en særskatt, slik at samlet 

marginalskatt som kjent blir 78 pst. Det må vel kunne konkluderes med at dette neppe er en spesielt 

lav skattesats, men også om dette har det vært bred politisk enighet. 

Det er et viktig mål at det legges til rette for lønnsom produksjon av olje- og gassressursene i et 

langsiktig perspektiv, og at dette skjer mest mulig effektivt. Viktig her er det at det blir tatt hensyn til 

helse, miljø og sikkerhet og til andre næringer. Det skattesystemet som er utviklet, sikrer fellesskapets 

inntekter, samtidig som det gir selskapet incentiver til effektiv drift, og at investeringene blir mest 

mulig samfunnsmessig lønnsomme. 

Norske forbrukere av energi subsidieres ikke som følge av petroleumsskatten. Sluttbrukerprisen 

bestemmes som kjent av internasjonale produktpriser, høye særavgifter og den konkurransen som er i 

de lokale markedene. 

Representantforslaget stiller spørsmål om hensikten ved å holde fast ved leterefusjonsordningen. 

Denne ordningen innebærer at selskaper som ikke er i skatteposisjon, kan velge mellom å få utbetalt 

skatteverdien av letekostnadene umiddelbart og å fremføre med rente og få refundert skatteverdien av 

eventuelt underskudd når de er i skatteposisjon. Selskapene har dermed sikkerhet for at de vil få 

utnyttet alle skattefradrag, og fremføringsrenten kompenserer selskaper som må vente på 

skattefradrag til senere år. Refusjonsordningen gir dermed lik økonomisk verdi av skattefradraget for 

letekostnader for selskaper i og utenfor skatteposisjon. Nåverdien av statens fremtidige 

skatteinntekter er uavhengig av om fradrag for letekostnader skjer løpende det enkelte år, eller med et 

større fradrag når selskapet kommer i skatteposisjon. Leterefusjon innebærer ikke subsidiering av 

letevirksomhet, men likebehandling av selskaper som ikke er i skatteposisjon, med selskaper som er i 

skatteposisjon. 

Når det gjelder punktet om å forbedre og videreutvikle støtteregimet for fornybar energi og 

teknologiutvikling, er det å vise til de allerede etablerte og omfattende støtteordninger som er, bl.a. 

gjennom Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Bevilgningene til disse formålene er dessuten 

økt i statsbudsjettet for 2016. 

Slik representantforslaget er utformet, ser det ut til at hensikten er at investeringene og aktiviteten på 

norsk sokkel skal reduseres. Redusert tilbud av olje og gass på markedet skal føre til redusert utslipp. 

Det er som kjent ikke mangel på olje og gass på verdensbasis, så redusert produksjon i Norge vil ikke 

ha noen påviselig effekt på globale utslipp. Imidlertid vil en slik produksjonsreduksjon ha en negativ 

effekt på den norske økonomien. 

Det er også grunn til å minne om viktigheten av å ha forutsigbare rammevilkår for norsk oljenæring, 

særlig i den krevende situasjonen som næringen nå er i. Det å igangsette offentlig utredning på dette 

tidspunkt vil kunne skape usikkerhet i næringen og forsterke de utfordringer som allerede er der. Det 

er derfor viktig og bra at det i denne sak er bred tverrpolitisk enighet om de rammevilkårene de har. 

Olemic Thommessen hadde her gjeninntatt presidentplassen. 
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Roy Steffensen (FrP) [13:06:35)]: Jeg må innrømme atjeg synes det er rart å snakke om 

skattefordeler til en næring som har en skattesats på 78 pst., og som har vært årsaken til at vi som 

nasjon· har bygd opp det velferdssamfunnet vi har med et oljefond på over 7 ooo mrd. kr. 

Representanten Serigstad Valen håpet at dette ikke ble en debatt om hvem som er mest for eller mot 

olje, men det er det denne debatten egentlig handler om, for Miljøpartiet De Grønne skriver i sitt 

forslag ikke bare at de vil ha en utfasing av subsidier til petroleumsnæringen, men at dette skal brukes 

som et virkemiddel for å oppnå det endelige målet, som er å avvikle hele næringen. Det står helt på 

slutten av forslaget. 

I 2014 var 240 ooo direkte og indirekte sysselsatt i denne sektoren, og halveringen av oljeprisen har 

med all tydelighet vist hvor viktig denne sektoren har vært og er for Norge, ikke minst langs kysten fra 

Kristiansand til Kristiansund. Vi må slutte å snakke denne næringen ned og heller forsøke å skape 

optimisme. Antallet innbyggere i verden skal vokse til 9 milliarder mennesker, energietterspørselen vil 

sannsynligvis øke med en tredjedel fra det den var i 2013, til 2040. Produksjonen av olje og gass på 

norsk sokkel er blant den mest miljøvennlige i verden, norsk oljeproduksjon utgjorde i 2014 2 pst. av 

den globale produksjonen, og våre oljereserver utgjør 0,4 pst. 

Oljenæringen er Norges største næring målt i verdiskaping, og verdiskapingen per ansatt i næringen 

er på mellom 7 mill. kr og 10 mill. kr. Produksjon av olje kommer til å være av stor betydning i Norge 

også i framtiden, og jeg blir oppgitt når jeg hører om politikere som tar til orde for å avvikle hele 

næringen, og snakke om hva vi skal leve av etter oljen. For det første er politikere særdeles dårlige til å 

forutse framtidige suksessnæringer, men det viktigste er at premisset blir feil, for vi skal leve av oljen. 

Oljen skal vi leve av i 100 år til. Næringen kommer til å være en enorm bidragsyter når det gjelder 

arbeidsplasser og inntekter, og spørsmålet burde ikke være hva vi kommer til å leve av etter oljen, men 

hvilke næringer som skal utvikles til å bli store i tillegg til oljenæringen. 

Hensikten med representantforslaget er å redusere investeringene, men også aktiviteten på norsk 

sokkel. Tenkningen synes å være at redusert tilbud av olje og gass på markedet vil føre til reduserte 

utslipp. Men det finnes ikke mangel på olje- og gassressurser i verden, og etterspørselen er rekordhøy 

og voksende. Redusert produksjon i Norge vil ha stor negativ effekt på den norske økonomien og vårt 

velferdssamfunn, men vil ikke ha noen påviselig effekt på globale utslipp. Ved å gå i den retningen 

som representantforslaget legger opp til, vil vi ende opp med at vi sitter igjen med kun en fryktelig 

kostbar symbolpolitikk. 

Terje Breivik (V) [1_3_:09:_49]: Global oppvarming er ein stadig meir alvorleg realitet. Februar 

var den varmaste månaden som nokon gong er registrert internasjonalt. Det understrekar kor viktig 

Paris-avtalen er - at me når måla som Noreg har stadfesta at me skal vera med på å nå. Det vil 

sjølvsagt ha konsekvensar. Måla er ambisiøse og krevjande, men er heilt nødvendige for at komande 

generasjonar skal ha same fridomen til å nyta og nytta naturen slik me har gleda av. 

Petroleumssektoren står for nesten ein tredjedel av norske C02-utslepp. Skal me avgrensa den globale 

temperaturauken til nærmare 1,5 grader slik me har forplikta oss til, føreset det at utvinning og 

forbrenning av fossile ressursar flatar ut og søkk monaleg på sikt. Petroleumspolitikken må difor 

innrettast slik at han kan foreinast med ein vellukka klimapolitikk. Klimapolitiske omsyn må inngå 
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som ein del av avgjerdsgrunnlaget når ein planlegg nye petroleumsprosjekt. Ein viktig føresetnad for 

det er nødvendigvis å gjennomgå petroleumsskattelegginga med sikte på å gjera skatteregimet meir 

miljøriktig og redusera risikoeksponeringa staten, fellesskapet, tek mot endringar i framtidige olje- og 

gassprisar - og for å skapa marknadsvilkår på norsk sektor som styrkjer konkurransekrafta til norsk 

petroleumsindustri i lågutsleppstidsalderen, der nettopp å få så klimavennleg produksjon og produkt 

som mogleg vert den viktigaste konkurransefortrinnet for industrien. I staden for å gå inn på 

realitetane om korleis ein skal inkludera petroleumssektoren i dugnaden som skal gjerast for å få ned 

klimautsleppa, let diverre eit stort fleirtal i salen att augo og går inn ein polemisk diskusjon der dei 

hevdar: 

«Flertallet er uenige i premisset om at dette er en næring med <<fossile subsidier>»>. 

Ein kunne brukt mykje taletid på å underbyggje premissen. Hovudproblemet er i og for seg ikkje om 

det er subsidiar eller ikkje, men om skattesystemet for petroleumsnæringa bidreg til meir eller mindre 

fossile utslepp, og om det er eit verktøy for å få ned utsleppa og gjera næringa meir klimavennleg. 

Fleirtalet skriv vidare i innstillinga: 

«Flertallet mener det er viktig å holde fast på dette, for å stimulere til investeringer i 

petroleumssektoren og økt utvinning og utbygging av funn.» 

Det vitnarom at det er mykje viktigare med meir utvinning av olja enn reduserte klimautslepp. Det er 

ingen farbar veg. 

Siste veka før sommarferien skal Stortinget etter planen behandla eit representantforslag frå 

Arbeidarpartiet om reduserte klimautslepp. Heile 45 forslag er fremja - eit prisverdig initiativ, men 

igjen: Ingen forslag er knytte til utsleppsreduksjon i den sektoren som står for ein tredjedel av 

utsleppa, anna enn eit slags ynske om at installasjonar som skal vera aktive etter 2050, skal inngå i ein 

lågutsleppsstrategi. 

Skattar og avgifter er eit av dei tyngste og beste verktøya me har for å stimulera åtferd, og å bruka 

marknadskreftene aktivt skaper grøne marknader. Me veit at rette endringar gjevynskte resultat. 

Petroleumsskatteregimet vart sist gjennomgått i ein NOU som kom i år 2000, for meir enn 15 år 

sidan. På dei åra har det skjedd store endringar når det gjeld struktur, oljepris, kostnader og ikkje 

minst i <lei ytre rammevilkåra som m.a. gjeld klima. Dessutan står me midt opp i eit energimessig 

paradigmeskifte som nødvendigvis vil auka i styrke framover. Skal me sikra eit grønt skifte også i 

petroleumssektoren, er det vanskeleg å koma utanom skatte- og avgiftspolitikken. I lys av dei nye 

forpliktingane i Paris-avtalen er det heilt nødvendig å føreta ein gjennomgang av om norsk oljepolitikk 

og petroleumsskattesystemet er i tråd med måla avtalen fastset, og <lei marknadstilhøva næringa vil 

møta eit par generasjonar fram i tid. At fleirtalet i salen ikkje ynskjer det, er trist, men diverre ikkje 

overraskande. Fine ord vert heller ikkje denne gongen fylt opp med nødvendig politikk og tiltak. 

Rasmus Hansson (MDG) [13:14:44]: Takk til komiteen og til saksordføreren for en grundig 

behandling av vårt forslag om avvikling av norske oljesubsidier. 
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Regjeringen insisterer på at vi ikke subsidierer oljevirksomheten vår i Norge, mens mindretallet i 

komiteen foreslår at vi får en ytterligere utredning av hvordan vi kan legge om skattesystemet vårt, 

som bl.a. Terje Breivik fra Venstre gjorde rede for nå. 

Etter Miljøpartiet De Grønnes mening er det ikke behov for noen utredning om å vedta kutt i det som 

regjeringen ikke ønsker å kalle subsidier, men heller velger å kalle «næringsstøtte». Jeg greier ikke 

helt å se forskjell på «næringsstøtte» og «subsidie», men det kan vi kanskje komme tilbake til en 

semantisk diskusjon om. 

Støtten vi gir petroleumsnæringen i dag, er ikke en direkte subsidie for å redusere prisen til 

forbrukeren, det har mange talere rett i, og det er derfor IEA ikke har oss på listen over land som 

subsidierer fossil energi. Men andre, minst like velrennomerte organisasjoner, som Det internasjonale 

pengefondet, IMF, har oss på den listen. IMF legger til grunn at skattlegging som ikke er innført for å 

dekke kostnadene lu1yttet til fossil energibruk, er å betrakte som en subsidie. De legger til grunn at 

dersom en nasjon ikke har innført en avgift som internaliserer kostnaden knyttet til klimagassutgift 

eller kostnader knyttet til denne tapte skatteinngangen, er det å regne som en subsidie. 

Dette er en politikk Miljøpartiet De Grønne gjerne vil implementere i Norge, og forslaget vi fremmer, 

er derfor særdeles moderat. Her snakker vi kun om å fjerne en subsidie som selv Finansdepartementet 

definerer som næringsstøtte, eller altså etter vår mening en subsidie. 

Skal Norge kunne leve opp til Paris-avtalen, som vi nettopp har underskrevet, er det første steget å 

avvikle de direkte subsidiene til oljeindustrien. Vi vet at tre fjerdedeler av våre fossile reserver må bli 

liggende igjen hvis vi skal klare klimamålene. Alle er enige om at energisubsidier er et hovedproblem. 

Derfor har vi ikke bruk for en semantisk prosess om «næringsstøtte» versus «subsidie» - vi har bruk 

for å gå til kjernen av problemet. 

Man kan ha gode argumenter for å subsidiere noe, og kanskje regjeringens ønske om mer mangfold 

blant petroleumsleterne oppfattes som rimelig av mange. Men sannheten er altså at konsekvensen av 

å skrive under en ambisiøs klimaavtale i Paris er at all oljevirksomhet og all fossil virksomhet må 

avvikles, og vi må begynne å tenke den tanken. Og det er jo interessant at hovedmarkedet vårt for olje 

og gass fra Norge er EU, som har en eksplisitt målsetting om rask avkarbonisering av hele økonomien 

og hele energisystemet sitt. Det burde være lettere for statsminister Solberg å fjerne subsidiene til 

internasjonale selskaper som leter etter olje på norsk sokkel, enn det er for et utviklingsland å fjerne 

subsidier på drivstoff, som kan føre til at fattige innbyggere ikke får råd til å ta bussen. Men det er de 

sistnevnte subsidiene regjeringen vår vil til livs i sin offensive holdning mot internasjonale 

oljesubsidier. 

En hensikt som ble vektlagt da ordningen ble etablert, var å skape mer leting på sokkelen i en tid hvor 

produksjonen falt, og det lyktes man med. Norsk Klimastiftelse har laget en rapport som viser at minst 

22,8 mrd. kr har blitt utbetalt i leterefusjon til utenlandske selskaper som ikke har betalt skatt i Norge. 

Tilsvarende tall for norske selskaper er over 5 mrd. kr. En annen effekt av dagens leterefusjonsordning 

har vært å bidra til å skru opp kostnadene på sokkelen, fordi leteaktiviteten som kjent ble så høy at 

den la press på begrensede ressurser. 
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Det er med andre ord mange - og flere enn dem jeg har nevnt - grunner til å starte avviklingen av 

subsidiene til den norske oljeindustrien. Man kan velge hva man ønsker å legge til grunn for 

beslutningen - kostnadsøkning på sokkelen, subsidier av utenlandske oljeselskaper ved leting på 

norsk sokkel eller ønsket om åta klimaproblemet på alvor. Men valget bør bli det samme: Fjern 

dagens næringsstøtte til petroleumsindustrien! 

Jeg vil avslutte med å fremme et løst forslag som tilsvarer det opprinnelige forslaget som Miljøpartiet 

De Grønne har fremmet, hvor vi ber regjeringen om å utarbeide en plan for utfasing av skattefordeler 

til petroleumsnæringen, med virkning fra statsbudsjettet 2017. Jeg tar med dette opp forslaget fra 

Miljøpartiet De Grønne. 

Presidenten: Da har representanten Rasmus Hansson tatt opp det forslaget han refererte til. 

Statsråd Siv Jensen [13:19:58]: La meg først slå fast følgende: Oljenæringen har gjennom tiår 

vært Norges desidert viktigste næring og bidratt til arbeidsplasser og enorme inntekter til fellesskapet. 

I sum har næringen bidratt med ufattelige 11 ooo mrd. kr til norsk økonomi. 

Olje- og gassutvinningen, som annen næringsvirksomhet, skal skje på en effektiv og klimavennlig 

måte. Her ligger Norge i tet internasjonalt, og det skal vi fortsette med. 

Det har vært mange påstander om fossile subsidier og petroleumsskatt. Disse tar oppmerksomheten 

bort fra følgende helt sentrale kjennetegn ved norsk politikk: 

• Norge er en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. 

• Vi subsidierer ikke drivstoffprisene. 

• Vi har høye priser på utslipp av klimagasser. 

• Vi har høy skatt på utvinning av olje og gass. 

Paris-avtalen er et gjennombrudd for globalt klimasamarbeid. Avtalen er den første klimaavtalen med 

juridisk bindende forpliktelser for alle parter. Det er en ambisiøs avtale, men målene kan bare oppnås 

dersom alle store utslippsland følger den opp. Norge har allerede meldt inn et ambisiøst bidrag, og vi 

forhandler med EU om felles oppfylling. 

For å redusere utslipp av klimagasser billigst mulig bør det settes en pris på utslipp. Dersom utslipp i 

alle land og alle virksomheter står overfor den samme prisen, får vi størst mulig reduksjoner i utslipp 

for en gitt innsats, og da unngår vi sløsing. 

Fossile subsidier trekker i motsatt retning. De virker som en negativ pris på utslipp og øker dermed 

utslippene av klimagasser. I tillegg svekker de incentivene til energieffektivisering og 

teknologiutvikling. IEA har anslått at det i 2014 på verdensbasis ble brukt hele 493 mrd. dollar for å 

redusere innenlandske energipriser. Disse fossile subsidiene er fire ganger høyere enn den samlede 

støtten til fornybar energi. Det er derfor positivt at flere land nå reduserer og faser ut slike subsidier. 
' 

Reduksjonen av fossile subsidier er et naturlig tidlig steg i klimainnsatsen. Multinasjonale 

organisasjoner som IEA, OECD, IMF og G2o jobber for at verden skal gå i denne retningen, og Norge 

er en aktiv støttespiller i arbeidet. 
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Som de fleste vet, er ikke prisene på bensin og diesel spesielt lave i Norge. Vi subsidierer ikke 

pumpeprisene. Derimot legger vi avgift på bruken av fossii energi. Vi inngår dermed ikke i IEAs liste 

over land som subsidierer fossil energibruk. Blant de 40 landene som står på denne listen, er 

subsidiene størst i oljeproduserende land og i enkelte utviklingsland og fremvoksende økonomier. 

Allerede i 1990 foreslo Syse-regjeringen en C02 -avgift, og denne ble innført året etter. I dag er over 80 

pst. av norske klimagassutslipp dekket av kvoteplikt og C02-avgift. Utslipp får da en kostnad som gjør 

det lønnsomt å redusere utslippene og utvikle teknologi. Selv om prisen på utslipp i Norge varierer, og 

noen sektorer som f.eks. landbruket er fritatt, favner prisen bredt. Samtidig er prisen på 

klimagassutslipp gjennomgående høy. Dette har Norge høstet internasjonal anerkjennelse for, og en 

evalueringsgruppe under FNs klimapanel har i en rapport påpekt at kombinasjonen av omfattende og 

høye utslippspriser i Norge er unik i verdenssammenheng. 

Et av grunnprinsippene i norsk petroleumspolitikk har vært å sikre fellesskapet en høy andel av de 

ekstraordinære inntektene. I tillegg til ordinær selskapsskatt har vi derfor en særskatt på 53 pst. for 

petroleum. Samlet skattesats blir dermed hele 78 pst. Dette betyr at fellesskapet får en høy andel av 

overskuddet på sokkelen. Norsk petroleumsskatt er heller ikke lav sammenlignet med andre 

oljeprovinser. At en høy andel av den ekstraordinære avkastningen på sokkelen skal tilfalle 

fellesskapet, har vært et grunnpremiss i norsk oljepolitikk. Samtidig er det de kommersielle 

selskapene som skal påvise funn og bygge ut felt. Derfor må man også være lønnsom for selskapene 

etter skatt og utvikle lønnsomme ressurser. 

Representanten påpeker at det skal være problemer med leterefusjonsordningen. Det må bygge på en 

misforståelse. Leterefusjon gir selskaper uten skattbar nettoinntekt rett til årlig tilbakebetaling av 

skatteverdien og letekostnader. Ordningen ble innført i 2005 for å få flere aktører på norsk sokkel og 

dermed styrke leteaktiviteten. Leterefusjon er imidlertid utformet i tråd med nøytral grunnrenteskatt 

og medfører ingen subsidie- eller skatteutgift. Leterefusjon gir nye aktører mulighet til å utnytte 

fradrag på samme tidlige tidspunkt som etablerte selskaper. 

Helt oppsummert vil jeg vektlegge følgende: 

• Norge er en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. 

• Vi subsidierer ikke pris på drivstoff. 

• Vi har høye priser på utslipp av klimagasser. 

• Vi har høy skatt på utvinning av olje og gass. 

Og: Oljevirksomheten skal også i årene fremover være en viktig næring i Norge. 

Presidenten: Det blir replikkordskifte. 

Snorre Serigstad Valen (SV) [13:25:10]: Vil finansministeren avvise muligheten for at 

1,5-gradersmålet kan påvirke utformingen av norsk petroleumspolitikk? 
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Statsråd Siv Jensen [13:25:40]: Som jeg sa innledningsvis, er Paris-avtalen et gjennombrudd 

som Norge tidlig har meldt inn sine bidrag til. Det vil selvsagt være med på å sette oss i førersetet for å 

være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. 

Samtidig er det sånn at det som produseres av olje og gass på norsk sokkel, har hatt store forbedringer 

gjennom alle tiår hvor den produksjonen har funnet sted. Det har vært teknologiutvikling som også 

har bidratt til at utslippene fra sokkelen har gått ned, i motsetning til hva de kunne vært hvis man ikke 

hadde gjennomført teknologi- og miljøforbedringer. Jeg mener det er forhold vi skal være stolt av. 

Dette er en næring som sysselsetter ufattelig mange mennesker, og som har bidratt store verdier 

til det norske samfunnet. Så respekterer jeg at det er partier på Stortinget som ønsker å avvikle denne 

næringen. Jeg er uenig i det. 

Snorre Serigstad Valen (SV) [13:26:41]: Jeg er enig i nesten alt finansministeren sa, men det 

var ikke detjeg spurte om. Jeg spurte om finansministeren vil avvise enhver mulighet for at 

1,5-gradersmålet kan påvirke utformingen av norsk petroleumspolitikk. Grunnen til at jeg spør om 

det, er at 1,5-gradersmålet i praksis halverer verdens karbonbudsjett, og da er det både riktig og bra at 

utslippene fra norsk sokkel har vært lavere enn fra mange andre oljeproduserende land, men det aller 

meste av utslipp av petroleum er jo ikke fra produksjonen, men fra forbruket. Man må i sin helhet 

vekk fra fossile energibærere innen en gitt tidsperiode for å kunne nå 1,5-gradersmålet. 

Så da spør jeg igjen: Er det utenkelig for finansministeren at 1,5-gradersmålet kan få betydning for 

utformingen av norsk petroleumspolitikk? 

Statsråd Siv Jensen [13:27:25]: Mye av utgangspunktet for klimaforlik, og et forsterket 

klimaforlik, som denne regjeringen legger til grunn for klimapolitikken, er nettopp å ta i bruk et bredt 

sett av virkemidler for å bidra til at utslippene går ned. Det tror jeg ikke det er stor uenighet om, og jeg 

må si at denne regjeringen har sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti bidratt til mange gode 

vedtak som får utslippene ned, ikke minst gjennom at man tar i bruk et bredt sett av virkemidler for å 

få det til. Det er jeg fornøyd med, fordi det trekker politikken i riktig retning, og dermed også 

resultatene i riktig retning. 

Snorre Serigstad Valen (SV) [13:28:12]: Jeg er også veldig for klimaforlik. Jeg synes det er 

bra, og jeg gir ros ofte til Venstre og Kristelig Folkepartis innsats for å gjøre regjeringens klimapolitikk 

bedre. Men det er fortsatt ikke det jeg spurte om, og det må det ærlig talt være mulig å svare på. 

«Third time's the charm», som det sies på engelsk, så jeg spør for tredje gang: Er det utenkelig for 

finansministeren at 1,5-gradersmålet kan få betydning for utformingen av norsk petroleumspolitikk? 

Statsråd Siv Jensen [13:28:38]: Jeg synes ikke det går an å svare konkret på det spørsmålet, 

fordi jeg mener at det er veldig mange faktorer som påvirker de valg vi tar i klima- og miljøpolitikken, 

samtidig som vi skal ta fornuftige og balanserte hensyn til at vi også skal ha næringsutvikling, 

arbeidsplasser og inntekter til samfunnet, som kan bidra til å opprettholde de velferdsordningene som 

jeg tror det er bred enighet om at vi skal ha. 
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Det er viktig for meg, og derfor jobber vi med et langt sett av virkemidler for åta i bruk positive stimuli 

for å bidra til at utslippene går ned, men vi må erkjenne at dette må sitje over tid. Vi ser av den 

utviklingen som skjer, ikke minst rundt fornybar energiproduksjon, at det skjer utrolig mye 

spennende, men veien bort fra fossil produksjon er foreløpig ganske lang, og da er fordelen at vi klarer 

å ta i bruk gode teknologiske løsninger som bidrar til å redusere utslippene fra sokkelen. 

Terje Breivik (V) [13:29:54]: Det var nesten litt synd åta ein replikk frå representanten 

Serigstad Valen, men litt i same gate: Gjeve at verda vil lukkast med å nå 1,5-gradersmålet, vil dagens 

energiforbruk truleg måtte snuast tilnærmingsvis på hovudet samanlikna med i dag, altså 80 pst. 

fornybar energi i 2050, 2060 og 20 pst. fossil. Sjølv i eit slikt scenario vil verda ha etterspurt 20-25 

gonger meir fossil energi enn det Noreg produserer i dag. 

Eg oppfattar at finansministeren bekymrar seg for norsk petroleumsindustri. Korleis vil 

finansministeren sikra at norsk petroleumsindustri skalkunna konkurrera i ein situasjon der verda 

eigentleg flaumar over av fossil energi, med mindre ho er med på å leggja til rette for at me kan 

konkurrera på det mest mogleg klimavenlege? 

Statsråd Siv Jensen [13:30:48]: Mange av de utfordringene som norsk olje- og gassrelatert 

næringsliv nå blir stilt overfor, skyldes mange sammensatte faktorer. Ikke minst ser vi en 

internasjonal tendens til at prisen på mange råvarer faller. Det representerer selvsagt også en 

utfordring for Norge, som er råvareprodusent. 

Når en så stor andel av våre sysselsatte er bundet opp i og rundt olje- og gassrelatert næringsliv, gjør 

det oss sårbare. Vi må erltjenne at vi kommer til å ha en betydelig olje- og gassnæring i Norge i mange 

tiår fremover samtidig som vi nå aktivt omstiller norsk økonomi for å rette investeringer i større grad 

mot andre deler av norsk næringsliv, slik at vi over tid får flere ben å stå på. Det mener jeg er fornuftig 

og helt nødvendig å gjøre, særlig i en situasjon hvor det i hvert fall er lite som tyder på at oljeprisen vil 

ta seg opp til gamle høyder. 

Rasmus Hansson (MDG) [13:32:05]: Leterefusjonsordningen ble opprettet som et 

virkemiddel for å stimulere til økt leteaktivitet fordi produksjonen var nedadgående. Ifølge Norsk 

Klimastiftelse er over 22 mrd. kr allerede blitt utbetalt til utenlandske selskaper som aldri har kommet 

i skatteposisjon. Dette er altså en ordning som har et formål og en kostnad, og statsråden insisterer på 

å kalle det næringsstøtte, og så kaller Det internasjonale pengefondet det - uten dikkedarer - for en 

subsidie, med samme formål. 

Spørsmålet er: Kan statsråden forklare hva som er forskjellen på næringsstøtte og subsidie? 

Statsråd Siv Jensen [13:32:54]: Jeg kan i hvert fall forklare hva leterefusjonsordningen er. 

Det er for det første ikke en subsidie. Det er ikke norsk energipolitikk å subsidiere fossil energi. All 

bedriftsbeskatning i Norge, både på land og på sokkelen, er basert på at det er netto overskudd som 

skattlegges. Relaterte kostnader kan derfor trekkes fra før skatten beregnes. Det å nekte fradrag for 

leteutgifter ville være som å nekte en kjøpmann fradrag for kostnadene ved vareltjøp. Hele hensikten 
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med leterefusjonsordningen er ikke at den skal være en subsidie, men et tiltak for å likestille aktører 

og øke mangfoldet og konkurransen på sokkelen. Ordningen har også bidratt til at vi har fått flere 

selskaper på sokkelen, og sånn sett også mer konkurranse og en mer mangfoldig leteaktivitet. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 

De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. 

Snorre Serigstad Valen (SV) [13:34:05]: Finansministerens analogi helt til slutt medfører 

ikke helt riktighet, for en vanlig kjøpmann får jo ikke flere fradrag for samme utgift. Det er noe av 

sakens kjerne her, at både rentefradragsordningen og særskatteregimet for petroleum fører til større 

fradrag enn det som ville vært tilfellet ellers i skattesystemet, og det har finansministeren selv oppgitt i 

sitt brev til finanskomiteen. 

Jeg har lyst til å komme tilbake til det spørsmålet jeg stilte finansministeren, og det er fordijeg synes 

det er en eim av fornektelse her i stortingssalen. Min påstand er at hvis Norge ikke hadde vært et av 

verdens ledende petroleumsproduserende land, hadde innleggene fra de ulike partiene i salen vært 

ganske så annerledes. Da hadde man vært mer opptatt av for det første å internalisere kostnadene ved 

bruk av petroleum i avgiftsregimet for petroleum, men man hadde også erkjent at når verden har blitt 

enig om en juridisk bindende avtale med det mål for øye å redusere de menneskeskapte 

temperaturøkningene til 1,5 grader, vil det så klart ha betydning for produksjonen av fossile 

energibærere i verden. Det sier seg egentlig selv. Mellom to tredjedeler og tre fjerdedeler av alle kjente 

fossile reserver i verden må ligge urørt for at vi skal ha en teoretisk mulighet til å nå 2-gradersmålet. 

Når man da strammer inn målsettingen ytterligere til 1,5 grader, synes jeg flere av partiene her i salen 

skyver foran seg erkjennelsen av hva det egentlig innebærer. Det innebærer ikke bare at vi må kutte 

enda mer i vårt planlagte forbruk av fossile energibærere, det innebærer også at man i enden av 

kuttperioden er nødt til åta i bruk løsninger som ennå ikke eksisterer, som skal trekke 

oppakkumulerte klimagasser ut av atmosfæren. Det krever med andre ord et ganske mye større 

ambisjonsnivå enn ikke engang å være i stand til å svare på om det finnes en mulighet for at 

1,5-gradersmålet kan komme til å påvirke utformingen av norsk petroleumspolitikk. Det er det 

finansministeren sier - på tre forsøk - at hun ikke kan svare på. Og så oppgir hun at fordi det er så 

mange ulike faktorer som påvirker både arbeidet med å redusere klimagassutslippene og som påvirker 

norsk petroleumspolitikk, blir det vanskelig å svare på. Vel, hvis det er mange ukjente og ulike faktorer 

som påvirker norsk petroleumspolitikk, burde det enkleste svaret i verden være: Ja, det kan faktisk 

hende at verdens mål om å redusere de menneskeskapte klimaendringene til 1,5 grader kan komme til 

å påvirke utformingen av norsk petroleumspolitikk. 

I ettertid vil nok denne debatten bli sett på med stor interesse, for jeg tipper at de aller fleste 

representantene som er til stede, fra Høyre, fra Senterpartiet, fra Kristelig Folkeparti, fra 

Arbeiderpartiet og til og med fra Fremskrittspartiet, egentlig innerst inne er enig. De vet det er sånn, 

det er bare vanskelig å si det. 

Rasmus Hansson (MDG) [13:37:17]: Det er en helt grei sak at en finansminister fra 

Fremskrittspartiet ikke vil ta en debatt om virkemidler for å redusere oljevirksomheten i Norge. Det 

rimer selvfølgelig fullstendig med veldig klare uttalelser fra Fremskrittspartiets landsmøte, hvor 
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målsettingen var entydig: Hver eneste dråpe med olje skal opp! Finansministerens måte å uttrykke det 

på her i dag har vært at det kommer til åta veidig lang tid før oljealderen har gått over. Men for de 

andre partiene, som ikke har som eksplisitt mål å utvinne hver eneste dråpe med olje, etter at man har 

underskrevet en internasjonal avtale som har som eneste formål å fjerne fossil energivirksomhet fra 

verden, må det jo være viktig åta debatten om det aller viktigste virkemiddelet i en næring, nemlig 

skattevirkemiddelet, på alvor. Jeg synes Terje Breivik fra Venstre uttrykte dette godt, og jeg 

oppfordrer til at den debatten som vi har hatt her, og forslaget som i dag blir nedstemt, ikke blir 

avsluttet, for hvis vi i det hele tatt skal ta klimautviklingen alvorlig i Norge, er det nødvendig å ha en 

realistisk debatt om sammenhengen mellom skatteregimet og avgiftsregimet og utviklingen av 

oljenæringen. Det vi har fått i dag, er en gjentagelse av det som har vært en situasjon i norsk 

klimadebatt veldig lenge, at den handler om alt annet enn det aller viktigste, nemlig oljevirksomheten. 

At dette behandles av et flertall i salen som to helt forskjellige ting, kan ikke fortsette. Jeg konstaterer 

at flertallet fortsatt ikke vil ta denne debatten på alvor, men jeg ser fram til at en debatt om 

skatteregimet og sammenhengen mellom det, olje og den avtalen vi har undertegnet i Paris, faktisk 

blir tatt på alvor i denne salen snart. 

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. 

Votering i sak nr. 5 

Presidenten: Under debatten er det satt frem fem forslag. Det er 

• forslagene nr. 1-4, fra Snorre Serigstad Valen på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti 

• forslag nr. 5, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne 

Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti. 

Forslag nr. 1 lyder: 

«Stortinget ber regjeringen sette i gang en norsk offentlig utredning av 

petroleumsskattesystemet og hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål om å 

begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C må ha på innretningen av 

norsk petroleums- og petroleumsskattepolitikk. Utredningen skal være med sikte på 

et petroleumsskattesystem som ikke gir gunstigere fradragsbetingelser enn for øvrig 

næringsliv, og som sikrer at norsk petroleumspolitikk er i tråd med Paris-avtalens 

forpliktelser, også innen skatte- og avgiftsområdet.» 

Forslag nr. 2 lyder: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en omlegging av offentlig støtte til 

forskning og utvikling fra petroleumsforskning tilfornybar energi og grønn 

teknologiutvikling i forbindelse med statsbudsjettetfor 2017.» 

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene. 
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Votering: Forslagene fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble med 95 mot 9 stemmer ikke 

bifalt. (Voteringsutskrift kl. 16.40.09) 

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3 og 4, fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti. 

Forslag nr. 3 lyder: 

«Stortinget ber regjeringen forbedre og videreutvikle støtteregimetfor fornybar 

energi og teknologiutvikling i forbindelse med statsbudsjettetfor 2017.» 

Forslag nr. 4 lyder: 

«Stortinget ber regjeringen påse at C02 -avgiften på norsk sokkel i forbindelse med 

statsbudsjettetfor 2017 minst følger C02 -avgiftenfor fastlandet.fratrukket 

kvotepris.» 

Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene. 

Votering: Forslagene fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble med 88 mot 16 stemmer ikke 

bifalt. (Voteringsutskrift kl. 16.40.34) 

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 5, fra Miljøpartiet De Grønne. 

Forslaget lyder: 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en planfor utfasing av skattefordeler til 

petroleumsnæringen med virkning fra statsbudsjettet for 2017.» 

Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget. 

Votering: Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 100 mot 4 stemmer ikke bifalt. 

(Voteringsutskrift kl. 16-40.55) Komiteen hadde innstilt: 

Dokument 8:21 S (2015-2016) - representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Basthalm om 

utfasing av petroleumssubsidier - vedlegges protokollen. 

Votering: Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt. 

Tilhører sak 
Representantforslag om utfasing av petroleumssubsidier 

Gå til saker 
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Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje
og energiministeren 

Dokument nr. 15:1629 (2016-2017) 

Innlevert: 29.09.2017 

Sendt: 29.09.2017 

Besvart: 10.10.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes 

Spørsmål 

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I Plan for utbygging og drift forventes en kostnad på utbyggingen av 

Goliat på 28 mrd. kroner og inntekter med daværende oljepris på over 60 mrd. Siden den gang har 

kostnadene ved utbygging hatt enorme overskridelser, driftsstart vær forsinket og oljeprisen stupt. 

Staten tar, ved at utgifter for kostnader gir fradrag i skatt for eierne av lisensen, nær all kostnad ved 

utbygging og drift. 

Hvilken oljepris er nødvendig for at Staten skal sitte igjen med positiv nåverdi (gå i pluss) ved 

Goliatutbyggingen? 

Svar 
Terje Søviknes: Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige 

inntekter, investeringer og eksportverdi. I 2016 utgjorde petroleumssektoren 12 prosent av all 

verdiskaping i landet og stod for 36 prosent av eksportinntektene. Virksomheten bidrar til å finansiere 

velferdsstaten og gir arbeid til mange. I 2016 var over 180 ooo sysselsatte knyttet til 

petroleumsnæringen, direkte eller indirekte. Den stimulerer videre til positiv nærings-, teknologi- og 

samfunnsutvikling over hele landet. 

Petroleumsskattesystemet er utformet med tanke på å sikre staten en stor andel av overskuddet fra 

utvinningsvirksomheten som gjennomføres av oljeselskapene, og samtidig legge til rette for høy 

verdiskaping ved at det legger til rette for at de lønnsomme ressursene blir hentet opp. SDØE

ordningen er den andre sentrale brikken for å oppnå dette. 

https://www.stortinget.no/no/Sak:er-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar. .. 23 .10.2017 
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Petroleumsskattesystemet skal derfor virke nøytralt, slik at et investeringsprosjekt som er lønnsomt 

for en investor før skatt, også vil være det etter skatt. Gjennom petroleumsskattesystemet betaler 

oljeselskapene 78 prosent skatt av sitt netto overskudd (ordinær selskapsskattesatsen på 24 prosent og 

særskattesatsen på 54 prosent). Det betyr at staten i realiteten mottar 78 prosent av oljeselskapenes 

inntekter og dekker, gjennom fradrag i skattegrunnlaget for ordinær- og særskatt, 78 prosent av alle 

relevante kostnader. Denne egenskapen er viktig for at investeringsprosjekter som er lønnsomme for 

selskapene etter skatt også er lønnsomme før skatt og vice versa. Det gjør at staten mottar en stor 

andel av verdiene fra våre olje- og gassressurser. 

State11 }iar rnottatt store in11tekter fra næringen. Siden år 2000 har statens nette kontantstrøm fra 

petroleumsvirksomheten vært 4 800 milliarder kroner Oøpende priser). I inneværende år er 

kontantstrømmen anslått til 175 milliarder kroner. I tillegg til disse inntektene for staten kommer 

leverandørindustrien og annen landbasert virksomhet knyttet mot utvinningsvirksomheten på 

sokkelen. Alle anslag tilsier at næringen vil bidra med store inntekter til fellesskapet også i fremtiden 

gjennom de etablerte systemene. 

Det er rettighetshaverne som er ansvarlig for beslutninger om leting, utbygging og drift på norsk 

sokkel. Utbyggingsprosjekter på sokkelen står overfor en rekke usikkerhetsfaktorer av blant annet 

geologisk, teknologisk, prosjektgjennomføringsmessig og markedsmessig art. Rettighetshaverne 

etablerer en utbyggingsløsning og en gjennomføringsplan som de fatter utbyggingsbeslutning basert 

på. De legger så i sin plan for utbygging og drift (PUD) blant annet fram sine vurderinger av 

prosjektets inntekter og kostnader over feltets levetid. 

Oljedirektoratet gjennomførte i 2013 en analyse av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel. De 

konkluderte med at de fleste prosjektene på norsk sokkel ender opp med utbyggingskostnader 

innenfor usikkerhetsspennet som er angitt i PUD. Direktoratet viste videre til at forskning på 

gjennomføring av store prosjekter innen andre industrigrener (transportsektor, forsvars prosjekter 

etc) viser at store prosjekter generelt ofte opplever store kostnadsoverskridelser og forsinkelser. 

Direktoratet konkluderte videre i analysen med at overskridelser i store, kompliserte prosjekter ikke 

er et særnorsk fenomen. Utbyggingen av Goliat er et prosjekt på norsk sokkel som fikk store 

kostnadsoverskridelser i forhold til anslaget i PUD. Dette er uheldig for alle involverte parter. 

Goliat-feltet startet produksjon i mars 2016 og forventet levetid omtalt i PUD er 15 år. Operatøren 

anslår at feltes samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden i løpet 

av 2019/2020. Ifølge operatøren, Eni, er utbyggingen med selskapets interne forutsetninger, herunder 

avkastningskrav, lønnsom med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 50 US dollar per fat over feltets 

levetid. 

I driftsfasen er det flere forhold som påvirker hvor lønnsomt et utbyggingsprosjekt viser seg å bli til 

slutt. Dette er forhold som oljepris og driftskostnader i løpet av produksjonsperioden og hvor mye 

ressurser som blir realisert før nedstengning. På de fleste felt på norsk sokkel øker utvinnbare reserver 

i produksjonsfasen og dermed forlenges forventet levetid. I gjennomsnitt har levetiden økt med 12 år i 

forhold til opprinnelig PUD for felt i drift. 

https://www .stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar... 23 .10.2017 
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Det er for tidlig å si hvor mye som vil bli produsert fra Goliat. Etter produksjonsstart har 

rettighetshaverne på Goliat påvist og bygget ut tilleggsreserver som bidrar til å øke lønnsomheten. 

Videre planlegger rettighetshaverne to til tre nye produksjonsbrønner i 2018, som ifølge operatøren vil 

øke reservene ytterligere. Det er også identifisert flere prospekter i området. Ved funn kan disse 

tilknyttes Goliat og forlenge levetiden av feltet. Ovennevnte faktorer påvirker fremtidig lønnsomhet og 

prissensitivitet for feltet. Først etter at produksjonen er avsluttet kan man ha et endelig svar på svar på 

lønnsomheten av utbyggingen. 

Goliat-utbyggingen har allerede bidratt til store ringvirkninger i utbyggingsfasen. Det er tildelt 

kontrakter til norske leverandører for flere titalls milliarder kroner. Prosjektet har sysselsatt flere 

hundre personer i regionen i utbyggingsfasen. I driftsfasen vil feltet bidra med skatteinntekter og 

ytterligere ringvirkninger, særlig i Hammerfestområdet. 

Korrigert svar 19. oktober 2017: 

Det vises til tidligere besvarelse 10. oktober 2017 av skriftlig spørsmål fra representant Heikki Eidsvoll 

Holmås til olje- og energiministeren vedrørende Goliatutbyggingen. 

I mitt svar oppga jeg, basert på informasjon fra operatøren, 2019/ 2020 som årstall for når feltes 

samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden. Selskapet har nå 

opplyst at det har oppgitt galt årstall til departementet. Riktig årstall er 2022. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar. .. 23 .10.2017 



Innst. 241 S 
(2016-2017) 

Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen 

Dokument 8:36 S (2016-2017) 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene 
Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal 
og Geir Jørgen Bekkevold om marine verneområ
der i Arktis og føre-var-pl_"insippet ved all virk
somhet i tidligere helt eller delvis islagte områder 

Til Stortinget 

Sammendrag 
Følgende forslag fremmes i representantforslag: 

«l. Stortinget ber regjeringen utarbeide plan for 
hvordan Norge skal opprette store marine verne
områder i Arktis, som et ledd i et panarktisk nett
verk av verneområder. 

2. Stortinget ber regjeringen i arbeidet med nettver
ket av marine verneområder i Arktis sørge for at 
iskantsonen i hele Arktis får internasjonal be
skyttelse fra all industriell virksomhet. 

3. Stortinget ber regjeringen prioritere at MAREANO 
brukes til å kaitlegge de norske havområdene i 
Arktis, med et mål om å identifisere verneverdige 
havo1måder som kan bli vernet i oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Barentshavet- Lofoten.» 

Komiteens merknader 
Komiteen , medlemmene fra Arbei

derpartiet, Åsmund Aukrust, Per Rune 
Henriksen , Anna Ljunggren , Audun 
Otterstad og Terje Aasland, fra Høyre, 
Tina Bru , Odd Henriksen, Eirik Milde 
og Torhild Aarbergsbotten , fra 
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Fremskrittspartiet, Jan-Henrik 
Fredriksen og Øyvind Korsberg, fra 
Kristelig Folkeparti , Rigmor Andersen 
Eide , fra Senterpartiet , Marit Arnstad , 
fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra 
Sosialistisk Venstreparti, Heikki 
Eidsvoll Holmås , og fra Miljøpartiet De 
Grønne , Rasmus Hansson , visertil Represen
tantforslag 36 S (2016- 2017) om marine verneom
råder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all 
virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte 
områder. K om it een viser til svarbrev fra klima- og 
miljøministeren datert 24. februar 2017. 

Komiteen viser til at naturverdiene i Arktis, 
spesielt i iskantsonen, gjør det viktig å forvalte områ
dene på en bærekraftig måte. Norge har ansvar for å 
forvalte de delene av Arktis som ligger under norsk 
jurisdiksjon. Samarbeid med de øvrige kyststatene 
gjennom Arktisk råd skal bidra til helhetlig bærekraf
tig forvaltning. Det pågår arbeid i FN for å utvikle en 
ny avtale om naturmangfold i internasjonalt farvann 
utenfor nasjonal jurisdiksjon. 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
Fremskrittspartiet viser til at vern og forvalt
ning av de arktiske havområdene tidligere er behand
let av Stortinget, senest i Innst. 3 83 S (2014- 2015) 
om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentsha
vet og havområdene utenfor Lofoten, med en oppda
tert beregning av iskanten. Disse med 1 em mer 
viser også til at regjeringen har varslet at forvalt
ningsplanen for Barentshavet og havområdene uten
for Lofoten skal revideres senest i 2020. Disse 
med I em mer har merket seg at regjeringen vil om
tale status og plan for arbeidet med marint vern i Nor
ge i denne meldingen. 

Disse med 1 em mer viser til svarbrevet til ko
miteen fra statsråd Helgesen av 24. februar 2017, 
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hvor det gjøres rede for at de arktiske landene gjen
nom Arktisk råd samarbeider om å sammenstille in
formasjon om eksisterende marine verneområder i 
nord og ulike tiltak for områdebasert forvaltning, 
som statene kan benytte for å bevare naturmangfol
det i Arktis.Disse med 1 em mer viser videre til at 
det pågår et arbeid i FN for å utvikle en ny avtale om 
naturmangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon. Disse 
med I em mer har merket seg at FNs generalforsam
ling i 2015 nedsatte en komite som skal forberede 
elementer til en ny avtale om naturmangfold i hav
områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon innen utgan
gen av 2017. 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Ven
streparti og Miljøpartiet De Grønne vil 
påpeke at det er viktig å forvalte havområder i sin 
helhet på en bærekraftig måte, uavhengig av grad av 
naturverdier mellom områder. For enkelte områder 
med særlig verdifulle og sårbare naturverdier og som 
bidrar med viktige økosystemtjenester, er den eneste 
forvaltningen som kan sies å være bærekraftig, et to
talt vern mot risikofylt industriell virksomhet. Dis -
se med I em mer fremhever at dette gjelder særlig 
for iskantsonen. Som påpekt i representantforslaget, 
kommer trolig ingen andre havområder til å oppleve 
så ekstreme endringer de nærmeste tiårene som følge 
av klimaendringer og havforsuring som Arktis. 

Disse med 1 emm er viser til at iskantsonen er 
den viktigste biologiske sonen for livet i Arktis og 
det stedet i Arktis hvor klimaendringene kommer til 
å ha størst negativ innvirkning på miljøet. De negati
ve konsekvensene av industriell virksomhet i dette 
området vil dermed bli spesielt alvorlige på toppen 
av klimatruslene, fordi eventuelle ulykker eller ut
slipp vil komme i et allerede ekstremt utsatt miljø. 

Disse medlemmer er enige i at det er posi
tivt at det pågår et arbeid i FN for å utvikle en ny av
tale om naturmangfold i internasjonalt farvann uten
for nasjonal jurisdiksjon. Disse med 1 em mer vil 
framheve at det i tillegg til dette er viktig å framlegge 
en framdriftsplan for hvordan Norge skal opprette 
store marine verneområder i sin nasjonale jurisdik
sjon i Arktis som et ledd i et pan-arktisk nettverk av 
verneområder, fordi norsk verdiskaping og interna
sjonalt omdømme er så tett koblet til ansvarlig hav
forvaltning. 

Disse medlemmer understreker at i tillegg 
til at det er viktig å ta vare på sårbare økosystemer i 
Arktis ved å styrke det marine vernet, er det viktig for 
norsk fiskerinæring. Marine Stewardship Council 
(MSC) har allerede trukket fram manglende vern av 
sårbare bunnhabitater i sin vurdering av fisket i Ba
rentshavet. Disse medlemmer viser til at med 
oppdaterte og styrkede sertifiseringskrav kan det der-
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med være en reell fare for at dette fisket ikke vil bestå 
en resertifisering. Det vil kunne få alvorlige konse
kvenser for eksportverdien i dette fisket. I arbeidet 
med å styrke det marine vernet i Arktis har fiskerinæ
ringa gått foran gjennom en industriavtale hvor store 
deler av fiskeriindustrien er enige om ikke å utvide 
bunntråling til nye områder før de er blitt skikkelig 
kartlagt. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne 
vil be regjeringen følge opp fiskerinæringens initia
tiv, ved å vurdere å innføre et moratorium mot bunn
tråling i de aktuelle områdene frem til ny 
forvaltningsplan for Barentshavet er behandlet. 

På denne bakgrunn fremmer flertallet følgende 
forslag: 

«Stortinget ber regjeringen vurdere å nedlegge 
moratorium mot bunntråling i områder som er blitt 
gjort tilgjengelig for bunntråling på grunn av mindre 
isdekke, inntil ny rullering av forvaltningsplan for 
Barentshavet er behandlet av Stortinget, og snarest 
mulig komme tilbake til Stortinget på egnet måte.» 

F I erta I I et vil påpeke at bærekraftig fiskerifor
valtning også er et viktig element i en helhetlig og 
kunnskapsbasert forvaltning i Arktis, noe som kan 
dra nytte av økt marint vern fra annen industriell ak
tivitet i området. F 1 erta I 1 et mener derfor at perma
nente tiltak må vurderes i forbindelse med 
revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet 
i 2020. 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
Frem skrittspartiet viser til at de grunne sjøom
rådene i det territoriale farvannet rundt Svalbard alle
rede har et godt vern. Innenfor verneområdene på 
Svalbard er 45 000 km2 med sjøbunn fredet mot alle 
typer inngrep. Områdene der det ikke kan fiskes med 
torsketrål, er enda større (70 000 km2

). Det kan like
vel være områder utenfor territorialfarvannet som 
trenger beskyttelse. 

Komiteen viser til at de helhetlige forvalt
ningsplanene er fundamentet for den langsiktige for
valtningen av våre havområder og sikrer at havbasert 
næringsliv og ivaretagelse av miljøet i havet ses i 
sammenheng. Disse oppdateres via avklarte proses
ser, inkludert grundig forarbeid i Faglig forum med 
tilhørende høringer. Integriteten i dette rammeverket 
er avgjørende for den helhetlige og kunnskapsbaserte 
forvaltningen. K o m i t e en viser til at forvaltnings
planen for Barentshavet og havområdene utenfor Lo-
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foten skal revideres i 2020, og i den forbindelse vil en 
vurdering av avgrensing av de særlig verdifulle og 
sårbare områdene ved iskanten, polarfronten og hav
områdene rundt Svalbard være en del av det faglige 
arbeidet som gjøres. 

Kom i teen peker også på at store havområder i 
norsk del av Arktis er vernet, og at det pågår konti
nuerlig arbeid for å øke kunnskapen bl.a. gjennom 
MAREANO-programmet. Videre arbeides det med å 
redusere belastning fra skipstrafikk gjennom den 
vedtatte Polarkoden. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Høyre , Fremskrittspartiet, Kristelig 
F o I k e part i og Ven s tre , har merket seg at kart
legging av havbunnen gjennom MAREANO-pro
grammet øker kunnskapen om utbredelsen av 
naturtyper og arter og påvirkning på disse fra 
menneskelig aktivitet betydelig. F I erta 11 et har 
merket seg at MAREANO i 2017 vil kartlegge hav
bunnen i utvalgte områder rundt Svalbard. F 1erta1-
1 et viser til at MAREANO er styrket med til 
sammen 10 mill. kroner i statsbudsjettene for 2016 
og 2017. 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Ven
streparti og Miljøpartiet De Grønne er 
enige i at de helhetlige forvaltningsplanene er funda
mentet for den langsiktige forvaltningen av våre hav
områder. D i s se m ed I em mer vil påpeke at marint 
vern inngår som en sentral del av en helhetlig kunn
skapsbasert forvaltning og verken er til hinder for el
ler i konflikt med integriteten og de avklarte 
prosessene til forvaltningsplanene. Tvert i mot vil 
marint vern, særlig i Arktis, bidra til å oppnå mange 
av forvaltningsplanenes miljømål. 

Dis s e m ed 1 em mer vil påpeke at det er riktig 
og bra at de store naturreservatene og nasjonalparke
ne på Svalbard strekker seg ut til territorialgrensen, 
og at dette utgjør viktige områder for fiske, sjøpatte
dyr og sjøfugl. Disse med I em mer vil imidlertid 
fremheve at utenfor territorialgrensen finnes det ikke 
marine verneområder i farvann innenfor nasjonal ju
risdiksjon. 

Disse medlemmer viser til at Norge gjen
nom konvensjonen for biologisk mangfold interna
sjonalt har forpliktet seg i henhold til Aichi-mål 
nummer 11; å etablere 10 pst. verneområder i norsk 
økonomisk sone innen 2020. 

Dis se med lemmer fremmer følgende for
slag som fremgår i representantforslaget: 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide plan for 
hvordan Norge skal opprette store marine verneom-
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råder i Arktis som et ledd i et panarktisk nettverk av 
verneområder.» 

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med nett
verket av marine verneområder i Arktis sørge for at 
iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttel
se mot all industriell virksomhet.» 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti , Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende 
forslag: 

«Stortinget ber regjeringen prioritere at MARE
ANO brukes til å kartlegge de norske havområdene i 
Arktis, med et mål om å identifisere verneverdige 
havområder som kan bli vernet i oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten.» 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne mener at det bør iverksettes et umiddelbart 
forbud mot leting etter olje og gass i arktiske havom
råder. Disse med 1 em mer viser til at flere andre 
nasjoner med råderett over arktiske havområder har 
tatt offensive grep for å begrense oljeboring i Arktis. 
Rett før jul satte USAs daværende president Barack 
Obama ned foten for leteboring i Tsjuktsjerhavet og 
Beauforthavet nord for Alaska, og Canadas statsmi
nister Justin Trudeau sa samtidig nei til all leteboring 
i sine arktiske farvann de neste fem årene. 

Dis se medlemmer viser til at EU-parlamen
tet nylig har behandlet en resolusjon der det blant an
net ble foreslått at EU-parlamentet skulle oppfordre 
til et totalforbud mot oljeboring i Arktis. Under den 
endelige behandlingen ble det kun flertall for et krav 
om å si nei til oljeboring nord for iskanten. Disse 
med 1 em mer viser til at denne debatten illustrerer 
at oljeboring i Arktis er i ferd med å bli svært kontro
versielt internasjonalt. 

Disse medlemmer vil understreke at det 
uansett ikke er rom for ny olje og gass fra Arktis 
innenfor rammene av Paris-avtalen. I tillegg til å 
etablere verneområder i Arktis bør Norge derfor av
slutte all leting etter olje og gass og utbygging av nye 
felt i disse områdene. Disse med 1 em mer viser til 
Dokument 8 :48 S (2016-2017) fra Miljøpartiet De 
Grønne om utfasing av norsk petroleumsvirksomhet 
i perioden 2018-2040, der disse medlemmer 
skriver: 

«I den siste rapporten fra FNs klimapanel kom de 
med et 'karbonbudsjett', som gir en pekepinn på hvor 
mye olje, kull og gass en kan hente opp og samtidig 
unngå en global oppvarming over to grader. Dette 
budsjettet gir oss lite handlingsrom. Bare omtrent 20 
prosent av alle kjente kull-, olje- og gassreserver kan 
hentes opp og brennes opp dersom man skal unngå 
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klimakatastrofe med uhåndterlige konsekvenser for 
verdens ulike samfunn. En studie publisert i Nature 
viste at alle kjente olje- og gassreserver i Nordområ
dene må bli liggende hvis man skal ha sjans til å 
begrense den globale oppvarmingen til to grader. 
Skal verden nå Paris-målet om at den globale oppvar
mingen skal holdes godt under to grader sammenlig
net med førindustriell tid, og landene skal tilstrebe å 
begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, må noen 
land gå foran og avstå fra å utvinne kjente petrole
umsreserver. Norge er den fremste kandidaten til å 
gjøre dette fordi man historisk har tjent store penger 
på petroleum og har omstillingsevne, fordi Norge av 
ren egeninteresse bør unj_1gå ytterligere invester1nger 
i felt som er dyre i produksjon og som det er fare for 
at aldri blir lønnsomme og fordi norsk petroleums
virksomhet opererer i svært sårbare og verdifulle 
havområder.» 

Disse medlemmer mener at verneområder 
er viktig, men på ingen måte tilstrekkelig for å be
skytte naturen i Arktis og ved iskanten. Di s se 
med 1 em mer vil peke på at selve grunnforutsetnin
gene for livet ved iskanten svekkes etter hvert som 
isen trekker seg nordover. Di s se m e d 1 em mer vil 
blant annet vise til at en av betingelsene for det rike 
livet i iskanten er at iskanten befinner seg i områder 
med relativt grunt vann, slik den vanligvis har gjort. 
Hvis iskanten beveger seg for langt mot nord, kan 
disse forutsetningene bli endret. Di s se m ed 1 em -
mer vil peke på at naturmangfoldloven § 5 slår tyde
lig fast at vi også har en plikt til åta vare på de øko
logiske betingelsene som artene er avhengige av: 

«§ 5 Forvaltningsmålfor arter 
Målet er at artene og deres genetiske mangfold 

ivaretas på lang sikt og at artene Torekommer i leve
dyktige bestanåer i sine naturlige utbredelsesområ
der. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet 
ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder 
og de pvnge økologiske oetingelsene som de er 
avhengige av.» 

Di s s e med 1 em mer vil peke på at Norge i dag 
fører en politikk der vi systematisk ødelegger de øko
logiske og klimatiske betingelsene for livet i Arktis 
ved å tildele nye letelisenser til petroleumsvirksom
heten, til tross for at verden allerede har funnet om 
lag fem ganger mer fossil energi enn klimaet tåler. 

Disse med 1 em mer fremmer derfor følgende 
forslag: 

«Stortinget ber regjeringen avslutte utlysning av 
nye leteblokker i arktiske farvann som Norge har rå
derett over.» 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
Fremskrittspartiet viser til at det i henhold til 
samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og 
Venstre ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet 
ved iskanten i perioden 2013-201 7. Diss e med -
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1 em mer viser til at oppdatert kunnskap har påvist at 
den faktiske iskanten og polarfrontens beliggenhet 
påvirkes av klimaendringene og har trukket seg len
ger nordover enn tidligere. Disse med 1 em mer 
viser til at en ny vurdering av hvordan de særlig ver
difulle og sårbare områdene ved iskanten, polarfron
ten og Bjørnøya kan avgrenses, og hvordan 
miljøverdiene i disse områdene kan ivaretas, vil bli 
gjort som en del av det faglige arbeidet frem mot re
videring av forvaltningsplanen i 2020. 

Forslag fra mindretall 
Forslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne: 

Forslag 1 

Stortinget ber regienngen utarbeide plan for 
hvordan Norge skal opprette store marine verneom
råder i Arktis som et ledd i et panarktisk nettverk av 
verneområder. 

Forslag 2 

Stortinget ber regjeringen i arbeidet med nettver
ket av marine verneområder i Arktis sørge for at is
kantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse 
mot all industriell virksomhet. 

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Ven
streparti og Miljøpartiet De Grønne: 

Forslag 3 

Stortinget ber regjeringen prioritere at MAREANO 
brukes til å kaitlegge de norske havområdene i Arktis, 
med et mål om å identifisere verneverdige havområder 
som kan bli vernet i oppdateringen av forvaltningspla
nen for Barentshavet-Lofoten. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar
tiet De Grønne: 

Forslag 4 

Stortinget ber regjeringen avslutte utlysning av 
nye leteblokker i arktiske farvann som Norge har rå
derett over. 

Komiteens tilråding 

Komiteens tilråding I fremmes av Arbeiderparti
et, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosia
listisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. 

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser 
til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre 
følgende 
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vedtak : 

Stortinget ber regjeringen vurdere å nedlegge 
moratorium mot bunntråling i områder som er blitt 
gjort tilgjengelig for bunntråling på grunn av mindre 
isdekke, inntil ny rullering av forvaltningsplan for 
Barentshavet er behandlet av Stortinget, og snarest 
mulig komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 
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Dokument 8:36 S (2016- 2017) - Representant
forslag fra stortingsrepresentantene Rigmor 
Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Geir 
Jørgen Bekkevold om marine verneområder i Arktis 
og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere 
helt eller delvis islagte områder - vedlegges proto
kollen. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 28. mars 2017 

Ola Elvestuen Per Rune Henriksen 

leder ordfører 
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Vedlegg 

Brev fra Klima- og miljødepartementet ved statsråd Vidar Helgesen til energi- og 
miljøkomiteen, datert 24. februar 2017 

Vedrørende representantforslag 36 S (2016-2017) 
om marine verneområder i Arktis og føre-var
prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller 
delvis islagte områder 

Jeg viser til brev fra Stortingets energi- og miljø
komite av 2. februar 2017 vedrørende representant
forslag fra Rigmor Andersen Eide, Line Henriette 
Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om marine ver
neområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all 
virksomhet i islagte eller tidligere islagte områder. 

Jeg mener de spesielle naturverdiene i Arktis, 
spesielt i iskantsonen, gjør det viktig å forvalte områ
det på en bærekraftig og langsiktig måte. Regjerin
gen legger et generasjonsperspektiv til grunn i for
valtningen av norsk natur. Vi skal sikre framtidige 
generasjoners mulighet til å skape verdier basert på 
velfungerende økosystemer. Regjeringen vil derfor 
bidra til at dagens bruk av naturen er bærekraftig, 
hindre at arter utryddes og naturtyper forsvinner, og 
videreføre arbeidet med å bevare et representativt ut
valg av norsk natur. I stortingsmeldingen om oppda
tering av forvaltningsplanen for Norskehavet, vil re
gjeringen omtale status og plan for arbeidet med ma
rint vern i Norge. 

Aichi-mål 11 omhandler langsiktig ivaretakelse 
av et representativt nettverk av verdifull natur, og 
skiller seg fra de mer generelle Aichi-målene om bæ
rekraftig bruk, som mål 3, 4, 6 og 7. Det understrekes 
at en forvaltning i tråd med målene om bærekraftig 
bruk er helt avgjørende for å ivareta naturmangfoldet 
på lang sikt. Bevaring av et representativt utvalg av 
natur kan ikke erstatte bærekraftig bruk, men er et 
viktig supplement og en sentral del av en helhetlig, 
bærekraftig forvaltning. 

Det følger av omtalen i Meld.St. 14 (2015-2016) 
Natur for livet- norsk handlingsplan for naturmang
fold, at vurderingen av Aichi-mål 11 ikke kan baseres 
kun på prosentvis vernet areal. Ulike beskyttelsesre
gimer bidrar til oppnåelsen av målet, men i ulik grad 
når det gjelder de forskjellige kriteriene som følger 
av målet. Fiskeriforvaltningen har for eksempel en 
rekke arealbaserte virkemidler som også kan bidra til 
å beskytte områder med særlige miljøverdier og der
med være relevante i vurderingen av mål I 1. 8. janu
ar 2016 ble ni nye områder med kaldtvannskoraller 
beskyttet mot ødeleggelse som følge av fiskeriaktivi
tet etter havressursloven. Totalt 18 korallrevområder, 
fra alle norske havområder, har i dag slik beskyttelse. 

Ett av tiltakene som foreslås i representantforsla
get handler om et pan-arktisk nettverk av verneområ-

der. Som representantene viser til, har arbeidsgrup
pen PAME under Arktisk råd utarbeidet et ramme
verk med felles mål og prinsipper for etablering av 
marine verneområder, som landene kan benytte ved 
etablering av slike områder i Arktis. Selve utvelgel~ 
sen av marine verneområder er opp til landene. Pro
sjektet bygger opp under allerede vedtatte internasjo
nale politiske forpliktelser om å lage et nettverk av 
marine verneområder, inkludert i arktiske havområ-
der. De arktiske landene samarbeider nå om å sam-
menstille informasjon om eksisterende marine verne
områder i nord og ulike tiltak for områdebasert for
valtning som statene kan benytte for å bevare na
turmangfoldet i Arktis. Dette vil legges frem på Ark
tisk råds ministermøte i mai 2017. 

Når det gjelder marint vern i internasjonalt far
vann, pågår det et arbeid i FN for å utvikle en ny av
tale om naturmangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon. 
FNs generalforsamling nedsatte i 2015 en komite 
som skal forberede elementer til en ny avtale om na
turmangfold i havområdene utenfor nasjonal juris
diksjon innen utgangen av 2017. Avtalen skal be
handle noen av de samme hovedtemaene som har be
tydning i Konvensjonen om biologisk mangfold, slik 
som regulering av tilgang til og fordelsdeling fra ma
rine genetiske ressurser, konsekvensutredninger og 
bruk av områdebaserte forvaltningstiltak, f.eks. ma
rine verneområder samt kapasitetsbygging og over
føring av teknologi. 

Representantene viser til de særlige verdifulle og 
sårbare områdene som er identifisert i forvaltnings
planene for havområdene. Dette er områder som ut 
fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning 
for det biologiske mangfoldet og den biologiske pro
duksjonen, også utenfor områdene selv. Særlig verdi
fulle og sårbare områder gir ikke direkte virkninger i 
form av begrensninger for næringsaktivitet, men sig
naliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet i dis
se områdene. Områdene kan sammenlignes med 
EBSA-ene (Ecologically or Biologically Significant 
Marine Areas) som er identifisert under FNs Kon
vensjon om biologisk mangfold. 

Som representantene påpeker, har iskantsonen en 
helt spesiell kombinasjon av høy biologisk produk
sjon og biologisk mangfold. Økosystemene i det 
nordlige Barentshavet og de nordvestlige delene av 
Norskehavet er omfattet av forvaltningsplanene for 
disse havområdene. Iskanten, polarfronten og hav
områdene rundt Jan Mayen er identifisert som særlig 
verdifulle og sårbare områder i forvaltningsplanene. 
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Regjeringen har besluttet at det ikke skal iverk
settes petroleumsvirksomhet ved iskanten. I forvalt
ningsplanen for Barentshavet-Lofoten er i tillegg 
havområdene rundt Svalbard, inkludert Bjørnøya, 
identifisert og beskrevet som særlig verdifulle og sår
bare områder. Både iskantsonen og polarfrontens be
liggenhet påvirkes av klimaendringene, og har truk
ket seg lengre nordover enn tidligere. En ny vurde
ring av hvordan de særlig verdifulle og sårbare områ
dene ved iskantsonen, polarfronten og havområdene 
rundt Svalbard kan avgrenses, vil bli gjort som en del 
av det faglige arbeidet frem mot revidering av for
valtningsplanen i 2020. 

Solid kunnskap er et nødvendig grunnlag for vi
dereutvikling av norsk havforvaltning. Kartlegging 
av havbunnen gjennom MAREANO-programmet 
øker kunnskapen betydelig om utbredelsen av natur
typer og arter, og påvirkning på disse fra menneske
lig aktivitet. Denne kunnskapen gir grunnlag for en 
bedre forvaltning og bevaring av sårbare naturtyper. 
Programmet har prioritert å kartlegge først de områ
dene som har eller kan ha store miljøverdier eller res
surser som kan påvirkes av eksisterende eller ny 
menneskelig aktivitet. 

Det er positivt at fiskeri- og sjømatnæringen en
gasjerer seg for å redusere miljøbelastningen som 
følge av egen virksomhet i områder hvor miljøfor
holdene på havbunnen ennå ikke er kjent. I 2017 vil 
MAREANO kartlegge havbunnen i utvalgte områder 
rundt Svalbard. 

Representantene viser til at områdene rundt Sval
bard inngår i en super-EBSA som strekker seg fra 
Svalbard og østover i russiske deler av Nordishavet. 
Når det gjelder vern av sårbare områder i Arktis, skil
ler det nordlige Barentshavet med Svalbard seg ut 
som et område som allerede har et utstrakt vern. De 
store naturreservatene og nasjonalparkene på Sval
bard strekker seg ut til territorialgrensen, og omfatter 
hele 87 % av territorialfarvannet. Dette er kystnære 
og i stor grad grunne områder der livet på sjøbunnen 
er svært viktig som føde for sjøpattedyr og sjøfugl, 
som det jo finnes store mengder av her. Innenfor ver
neområdene er fiske med torsketrål forbudt over om
råder på til sammen ca. 70 000 km2, som tilsvarer 
omtrent 10 % av det nordlige Barentshavet. Områder 
der sjøbunnen er vernet mot alle typer inngrep og 
bruk av redskap som kan skade sjøbunnen, omfatter 
45 000 km2 der dybden er mindre enn 100 meter. 

For å sikre en bærekraftig utvikling i nordområ
dene og forhindre ulykker og skadelige utslipp er det 
videre viktig at skipsfarten opererer med høye sik
kerhets- og miljøstandarder. Den nye vedtatte Polar
koden stiller særskilte krav til skip som opererer i po
lare farvann, og trådte i kraft 1. januar 2017. Med en 
potensiell økning av trafikk rundt Svalbard er det 
viktig å sikre en god oljevernberedskap. 
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Temperaturøkningen svekker også den klimatis
ke barrieren mot fremmede organismer fra temperer
te områder, og øker faren for at slike organismer kan 
få fotfeste og spre seg på Svalbard og i de arktiske 
havområdene. Som beskrevet i naturmangfoldmel
dingen, er det utarbeidet en handlingsplan for å for
hindre introduksjon og spredning av fremmede orga
nismer på Svalbard. Tiltak for å bekjempe og overvå~ 
ke fremmede organismer på 

Svalbard vil bli gjennomført i samsvar med prio
riteringene i denne planen. Regjeringen mener det er 
viktig med en fortsatt stor og samordnet innsats for å 
arbeide for, så langt mulig, å begrense den samlede 
belastningen og opprettholde en god tilstand i de po
lare økosystemene. 
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Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen 

Meld. St. 35 (2016-2017) 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Opp
datering av forvaltningsplanen for Norskehavet 

Til Stortinget 

Sammendrag 
Forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt 

frem i 2009 i St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig 
forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (for
valtningsplan). Den fastsatte langsiktige mål for for
valtningen av Norskehavet. 

Denne oppdateringen av forvaltningsplanen 
rapporterer på gjennomføringen av tiltakene i for
valtningsplanen fra 2009 og vurdering av behov for 
videreføring og nye tiltak. Det presenteres tiltak 
knyttet til klimaendringer, arealforvaltning, god 
miljøtilstand og bærekraftig bruk, kunnskapsgrunn
lag og -formidling samt videreutvikling av forvalt
ningsplansystemet. 

Forvaltningsplanene skal legge til rette for verdi
skaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og 
økosystemtjenester og samtidig opprettholde øko
systemenes struktur, virkemåte, produktivitet og na
turmangfold. Forvaltningsplanene skal videre bidra 
til økt forutsigbarhet og sameksistens mellom nærin
ger som er basert på bruk av havområdene og utnyt
telse av havområdenes ressurser. 

Forvaltningsplanen fra 2009 fastla helhetlige 
rammer for petroleumsvirksomheten i Norskehavet 
(utlysning, leteboring og seismikk). Regjeringens 
vurdering er at disse rammene skal videreføres med 
presiseringer og endringer frem til neste oppdatering 
av forvaltningsplanen. 

Forvaltningsplansystemet skal bidra til å oppfyl
le Norges plikt etter FNs havrettskonvensjon til åta 

Bifag_b __ 

vare på miljøet i våre havområder. Denne plikten 
henger nøye sammen med de omfattende rettighete
ne havrettskonvensjonen gir oss til å utnytte de le
vende marine ressursene og andre ressurser på konti
nentalsokkelen under nasjonal jurisdiksjon. 

For en nærmere omtale av internasjonal havfor
valtning og forvaltningsplanene i internasjonal sam
menheng vises det til stortingsmeldingen om hav i 
utenriks- og utviklingspolitikken. 

Marin forsøpling og mikroplast i havet 

Marin forsøpling og mikroplast i havet er et 
økende problem og er spesielt omtalt i meldingen. 
Plastsøppel og mikroplast transporteres med hav
strømmene over store områder og finnes igjen langt 
fra kilden. 

Marin forsøpling omfatter avfall både i strandso
nen og i havet. Plast utgjør ca. 80 pst. av avfallet i ha
vet på global basis. Den globale tilførselen av plast til 
havet er raskt økende og var i 2010 estimert å være 
mellom 4,8 og 12,7 millioner tonn. 

En FN-rapport anslo i 2001 at om lag 1 million 
sjøfugl, 100 000 marine pattedyr og et ukjent antall 
fisk og andre dyr ble skadet eller drept av marint av
fall hvert år. Det må forventes at tallene er langt høy
ere i 2017. 

FNs bærekraftsmå! 14.1 fra 2015 sierat all marin 
forurensning, spesielt fra landbaserte kilder, og 
inklusive marin forsøpling og næringssalter, skal 
forebygges og signifikant reduseres innen 2025. Det 
er satt mål om reduksjon av marin forsøpling i 
OSPARs handlingsplan mot marin forsøpling og i 
hver av forvaltningsplanene for de norske havområ
dene. Målene vurderes som ikke nådd. 

Norge har gjennom OSPAR sluttet seg til et inter
nasjonalt samarbeid om overvåking av marin forsøp
ling i henhold til vedtatte mål og indikatorer. 
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Strandavfall overvåkes etter OSPAR-indikatoren på 
syv utvalgte norske strender. I overvåkingssystemet 
under forvaltningsplanene er strandavfall indikator i 
Barentshavet-Lofoten og plast i magen til havhest 
indikator i Nordsjøen-Skagerrak. 

Regjeringen vil før sommeren legge frem en 
egen melding om avfallspolitikk og den sirkulære 
økonomien. Her vil det blant annet redegjøres ytter
ligere for oppfølging av Miljødirektoratets anbefalin
ger mot marin forsøpling og mikroplast som ble lagt 
frem for Klima- og miljødepartementet 12016. 

Stortinget har anmodet regjeringen om å fremme 
forslag med sikte på å forby mikroplast i kroppspleie
produkter. Et eventuelt forbud mot mikroplast i 
kroppspleieprodukter i Norge vil kunne innføres som 
forskrift i medhold av eksisterende lover. Departe
mentet vil også se på muligheten for å samarbeide 
med andre nordiske land om å påvirke EU til å innfø
re et forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter. 

Miljødirektoratet har gjennomført en vurdering 
av mulige tiltak rettet mot de viktigste kildene til 
spredning av mikroplast fra landbaserte kilder i Nor
ge. Tiltak er blant annet vurdert i forhold til spred
ning av mikroplast fra bildekk og veistøv, gummigra
nulat fra kunstgressbaner, vedlikehold av båter og 
skip, tekstiler og plastpellets. Miljødirektoratet er 
bedt om å følge opp flere av disse tiltakene. 

Gjennom prosjektet Fishing for Litter innhenter 
miljømyndighetene erfaringer og kunnskap som 
grunnlag for en mulig varig løsning for at eierløst av
fall som fiskes opp av fiskeflåten, kan leveres gratis 
til behandling i land. Miljødirektoratet utreder mulig
heten for å etablere et system for vederlagsfri leve
ring av avfall i havn for fiskere og andre som får opp 
avfall fra sjøen. 

Regjeringen vil etablere et oljevern- og miljøsen
ter i Lofoten/Vesterålen hvor aktiviteter mot marin 
forsøpling vil inngå. Det utredes hvordan et slikt sen
ter kan fremme kunnskap, teknologi og metoder for 
arbeid med oljevern og mot marin forsøpling for et 
renere havmiljø. 

Arealbruk og arealforvaltning 

Forvaltningsplanene er basert på et omfattende 
faglig grunnlag, og det tas overordnede beslutninger 
knyttet til disponeringen av havarealene. 

Marin arealplanlegging har i hovedtrekk som 
formål å planlegge for forvaltning av aktivitet i hav
områdene innenfor nasjonal jurisdiksjon og samtidig 
beskytte de marine økosystemene. 

Særlig verdifulle og sårbare områder i Norskehavet 

Et viktig arealmessig grep i forvaltningsplanene 
er identifisering av særlig verdifulle og sårbare om
råder. Dette er områder som har vesentlig betydning 
for det biologiske mangfoldet og den biologiske pro-
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duksjonen i havområdet, også utenfor områdene selv. 
I Norskehavet gjelder dette for områdene Remman, 
Froan med Sularevet, Mørebankene, Haltenbanken 
og Sklinnabanken, Iverryggen, Vestfjorden, Jan 
Mayen og Vesterisen, Eggakanten, Den arktiske 
front og Kystsonen. 

Målet i forvaltningsplanen er at aktiviteter i sær
lig verdifulle og sårbare områder skal foregå på en 
måte som ikke truer områdenes økologiske funksjo
ner eller naturmangfold. Både bærekraftig bruk av 
havområdene og bevaring av områder med viktige 
miljøverdier inngår i en helhetlig forvaltning. 

FISKERIER 

~v1ørebankene er et av de aller viktigste områdene 
i Norskehavet for utøvelse av fiske, og i store deler 
av kystområdene og på Mørebankene vil det i som
merhalvåret være større fiskeriaktivitet nå enn tidli
gere. 

I forholdet mellom fiskeri og skipstrafikk forven
tes det ingen store endringer i konfliktnivået, bortsett 
fra at en vil ha større konsentrasjoner av fiskefartøyer 
i kystnære områder i sommermånedene enn det som 
har vært siden forrige stortingsmelding. 

Ved eventuell utbygging av havenergi eller off
shore akvakultur kan dette lokalt medføre overlap
pende arealbehov som kan ha betydning for utøvel
sen av fisket, spesielt for den mest stedbundne fiske
flåten. 

PETROLEUMSVIRKSOMHET 

Departementet viser til at det er ingen vesentlige 
endringer i forventet utvikling i petroleumsvirksom
heten i Norskehavet frem mot 2025. Arealbruken fo
regår i områder som er omfattet av undersøkelses- el
ler utvinningstillatelser, og omfatter blant annet felt, 
rørledninger, overflateinstallasjoner og tidsavgrenset 
aktivitet som leteboring og seismiske undersøkelser. 

Seismiske undersøkelser er avgjørende for å drive 
petroleumsvirksomhet, og utsettelser av seismiske 
innsamlinger kan medføre betydelige kostnader for 
petroleumsindustrien. Fiskeriene drar også nytte av 
petroleumsaktiviteten blant annet når det gjelder be
redskap. 

FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON TIL HA VS 

I regi av Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er det gjennomført utredninger av mulighete
ne for og konsekvensene av å åpne enkelte havområ
der for fornybar energiproduksjon til havs. Regjerin
gen tar sikte på å klargjøre hvilke områder det kan 
være aktuelt å åpne for søknader om konsesjon for 
havvindkraft. Foreslåtte havvindområder i Norske
havet er Stadhavet, Frøyabanken, Nordøyan-Ytre 
Vikna, Træna vest og Trænafjorden-Selvær. Potensi-
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elle arealkonflikter er beskrevet i den strategiske 
konsekvensutredningen. Den strategiske konsek
vensutredningen viser at det i alle de vurderte utred
ningsområdene vil være andre arealbruksinteresser, 
og en åpning av områdene vil få konsekvenser for 
miljø-, nærings- og samfunnsinteresser. 

Marine verneområder og marine beskyttede 
områder 

Marine verneområder kan etableres i medhold av 
naturmangfoldloven ut til tolv nautiske mil fra 
grunnlinjen (i territorialfarvannet). Regjeringen leg
ger til grunn at tverrsektorielt marint vern etter na
turmangfoldloven § 39 fortsatt skal bidra til at et ut
valg av representative, særegne, sårbare eller truede 
marine undersjøiske naturtyper og naturverdier langs 
kysten og i territorialfarvannet blir tatt vare på for 
fremtiden. Områdene skal - sammen med arealer 
som er beskyttet etter annet lovverk - danne et nett
verk av vernede og beskyttede områder som skal ta 
vare på økosystemer og naturverdier. 

Som en del av planen for det videre arbeidet med 
marine verneområder skal det gjennomføres en eval
uering av status og behov for vern og beskyttelse av 
marine områder - med bakgrunn i nasjonale og inter
nasjonale mål. Dette vil inngå i grunnlaget for det vid
ere arbeidet med marint vern i territorialfarvannet og 
bevaring av marine områder utenfor territorialgrensen. 

Tiltak for beskyttelse og bærekraftig bruk av 
økosystemene i Norskehavet 

Regjeringens havstrategi legger til grunn en vid
ere satsing på de havnæringene hvor vi allerede er 
sterke, og stimulerer samtidig til forskning, innova
sjon og teknologiutvikling for å utvikle nye næringer. 
Forvaltningsplanene skal bidra til økt forutsigbarhet 
og sameksistens mellom næringene som er basert på 
bruk av havområdene og utnyttelse av havområdenes 
ressurser. 

Et klima i endring 

Den økende påvirkningen fra klimaendringer og 
havforsuring ventes å medføre store endringer i ma
rine økosystemers oppbygging og funksjon. Dette 
kommer i tillegg til annen påvirkning og vil medføre 
en økt samlet belastning på mange økosystemer. 

Regjeringen vil: 
Øke kunnskapen om effekter av klimaendringer 
og havforsuring på de marine økosystemene og 
samvirke med andre påvirkninger. 
Videreutvikle overvåkingen av økende havfor
suring og klimaendringer og effekten på sårbare, 
kalkholdige organismer som plankton og korall
rev. 
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Styrke kunnskapen om karbonbinding i marint 
plankton og marine vegetasjonstyper som tang 
og tareskog og ålegressenger. 

Arealforvaltning og helhetlige rammer 

MAREANO-kartleggingen har påvist mange nye 
korallforekomster og bidratt til at nye områder med 
kaldtvannskoraller i norske havområder er gitt sær
skilt beskyttelse gjennom status som marine beskyt
tede områder med hjemmel i havressursloven. 

SÆRLIG VERDIFULLE OG SÅRBARE OMRÅDER 

Identifisering av særlig verdifulle og sårbare om
råder har betydning for det biologiske mangfoldet og 
den biologiske produksjonen i havområdet, også 
utenfor områdene selv. I Norskehavet gjelder dette 
for områdene Remman, Froan med Sularevet, Møre
bankene, Haltenbanken og Sklinnabanken, Iverryg
gen, Vestfjorden, Jan Mayen og Vesterisen, Eggakan
ten, Den arktiske front og Kystsonen. 

Det er ikke fremkommet kartleggingsresultater 
som gir grunnlag for å foreta endringer i avgrensning 
av de særlig verdifulle og sårbare områdene, som er 
en viktig del av grunnlaget for rammene for virksom
het. 

Regjeringen vil: 
Utrede om områder med muddervulkaner, geo
termiske oppkommer og metanhydrater oppfyl
ler kriteriene for særlig verdifulle og sårbare 
områder. 

MARINE VERNEOMRÅDER OG MARINE BESKYTTEDE 
OMRÅDER 

Norge har internasjonale forpliktelser gjennom 
Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og 
Konvensjonen om bevaring av det marine miljø i 
Nordøst-Atlanteren (OSPAR) om bevaring av kyst
og havområder, spesielt områder som er særlig vikti
ge for biologisk mangfold og økosystemtjenester. 

Regjeringen har satt i gang arbeid med en plan 
for det videre arbeidet med marine verneområder. 
Det skal gjennomføres en evaluering av status for ar
beidet med vern og beskyttelse av marine områder og 
identifisering av videre behov for vern med bakgrunn 
i nasjonale og internasjonale mål. 

Fire marine verneområder i kystsonen og i fjord
er og seks marine beskyttede områder hvor korallrev 
er beskyttet mot bunnredskaper, er nå etablert i Nors
kehavet. 

Regjeringen vil: 
Utarbeide en plan for det videre arbeidet med 
marint vern. 
Videreføre arbeidet med etablering av marine 
verneområder og marine beskyttede områder 
langs Norskehavskysten. 
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DYPHAVET 

Særegne og sjeldne naturverdier i dyphavet langs 
Den midtatlantiske ryggen og ved muddervulkanen 
Håkon Mosby er påvist gjennom pågående 
forskningsaktivitet. 

Regjeringen vil: 
Øke kunnskapen om naturtyper og arter på store 
havdyp. 
Vurdere behovet for vern eller beskyttelse av 
særegne og sjeldne naturverdier i dyphavet. 

MINERALUTVINNING PÅ HAVBUNNEN 

Det forventes økt interesse for kommersiell ut
vinning av nye typer mineralforekomster på større 
havdyp, og det er behov for et regelverk som legger 
til rette for god ressursforvaltning og miljø- og sik
kerhetsmessig forsvarlig virksomhet, og at samvirke 
med andre aktiviteter ivaretas. 

Regjeringen vil: 
- Foreslå ny lov om mineralutvinning på havbunnen. 

RAMMER FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET 

Kunnskapen om miljøkonsekvenser av petrole
umsvirksomhet er bedret siden forvaltningsplanen 
fra 2009. Det er gjennomført leteboringer i områder 
med korallforekomster, hvor boreaktiviteten har vært 
pålagt særskilte vilkår for å unngå skade. 

Forvaltningsplanen fra 2009 fastla helhetlige 
rammer for petroleumsvirksomhet (utlysning, lete
boring og seismikk). Regjeringens vurdering er at 
disse rammene skal videreføres - med følgende pre
siseringer og endringer frem til neste oppdatering av 
forvaltningsplanen. 

Mørebankene: 
Rammene for Mørebankene videreføres. 
Regjeringen ikke vurdert rammene på nytt, 
men vil foreta en slik vurdering dersom det er 
politisk grunnlag for det, og eventuelt 
komme tilbake til Stortinget med saken. 

Froan/Sularevet: 
Ingen leteboring i oljeførende lag i gyteperio
der og i hekke- og myteperioder (1. mars til 
31. august). 
Ingen leteboring i oljeførende lag i kystsonen 
mellom Froan og Sularevet i yngleperiode 
for havert (1. september til 15. november). 

Særlig for Sularevet og på Iverryggen: 
Nye utvinningstillatelser skal iverksette nød
vendige tiltak for sikre at korallrevet Sulare
vet ikke skades av petroleumsaktivitet. Det 
må påregnes særlige krav for å unngå direkte 
fysisk skade på revene fra bunninnretninger 
og ankerkjettinger, nedslamming fra bore
kaks (steinmasse fra borehullet) og forurens-
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ning fra produsert vann (vann som følger 
med olje og gass fra reservoaret). 
HMS-regelverkets risikotilnærming innebæ
rer at det i sårbare områder vil stilles streng
ere krav til virksomheten for å unngå skade. 
Ingen leteboring i oljeførende lag på Iverryg
gen i gyteperioder 1. februar til 1. juni. 

AREAL VERKTØY FOR HA V OMRÅDENE 

En første av et areal~vrerktøy med digitale 
kart for havområdene ble lansert høsten 2016 og skal 
gi en helhetlig oversikt over miljøverdier, næringsak
tiviteter, reguleringer og rammer for arealbruk i hav
områdene. Kartene vil vise miljøverdier som eksem
pelvis koraller, tareskog, gyteområder og sjøfuglko
lonier, og næringsaktiviteter som fiskerier, skipstra
fikk og petroleumsvirksomhet. I tillegg skal områder 
for potensielle nye aktiviteter, for eksempel kandida
tområder for havvind, fremgå. 

Regjeringen vil: 
Videreutvikle arealverktøyet for havområdene 
under forvaltningsplanene. 

Tiltak for å sikre god miljøtilstand og bærekraftig 
bruk 

BESKYTTE SÆRLIG VERDIFULLE OG SÅRBARE OMRÅ

DER 

Målet om at «aktiviteter i særlig verdifulle og 
sårbare områder skal foregå på en måte som ikke tru
er områdenes økologiske funksjoner eller natur
mangfold» vurderes i det faglige grunnlaget som 
nådd for Sularevet, Iverryggen, Den arktiske front, 
samt Jan Mayen og Vesterisen. Kunnskapsmangler 
gjør det usikkert om målet er nådd for Mørebankene, 
Haltenbanken og Sklinnabanken, Kystsonen og 
Eggakanten. 

Regjeringen vil: 
Forbedre kunnskapsgrunnlaget om de særlig ver
difulle og sårbare områdene for å kunne vurdere 
tilstand og måloppnåelse bedre. 

SIKRE BÆREKRAFTIG HØSTING AV FISKEBESTAN

DENE 

Havressursloven gir forvaltningen en plikt til å 
jevnlig vurdere om et fiske er forsvarlig og bærekraf
tig, også for mindre bestander som ikke måtte være 
underlagt årlige kvotereguleringer. Forvaltningen av
gjør hvilke tiltak som er best egnet, og det skal blant 
annet legges vekt på en økosystembasert tilnærming, 
hvor det tas hensyn til leveområde og biologisk 
mangfold, samt at den må være i tråd med føre-var
prinsippet. 

Regjeringen vil: 
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Styrke kunnskapen om virkninger på økosys
temene ved høsting av nye arter og høsting på 
lavere nivåer i næringskjeden. 
Videreutvikle integreringen av bevaring og bære
kraftig bruk i den videre oppfølgingen av forvalt
ningsprinsippet i havressursloven. 
Fastsette forskrift om turistfiskevirksomheter 
med tilhørende regler om blant annet registrering 
og fangstrapportering. 

FOREBYGGE SKADE PÅ MARINE ARTER OG NATUR

TYPER PÅ HAVBUNNEN 

Redskaper som slepes langs bunnen, er den akti
viteten som medfører størst påvirkning på sårbar 
bunnfauna. Etter forvaltningsplanen fra 2009 er det 
iverksatt tiltak for å redusere belastningen på korall
rev og andre sårbare bunnsamfunn i Norskehavet, 
blant annet gjennom opprettelse av marine beskytte
de områder. 

For å kunne trekke klarere konklusjoner om ef
fekten av petroleumsvirksomhet på koraller og 
svampforekomster er det blant annet behov for vur
dering av langtidseffekter på koraller og svamp. 

Regjeringen vil: 
Sammenstille og tilgjengeliggjøre eksisterende 
informasjon om sårbar bunnfauna for brukere av 
havet. 
Videreføre arbeidet med beskyttelse av korallrev 
og annen sårbar bunnfauna mot bruk av bunnred
skaper og vurdere de økologiske sammenhen
gene mellom de beskyttede områdene. 
Legge til rette for fortsatt arbeid med utvikling av 
mer skånsomme fiskeredskaper slik at påvirknin
gen på bunnen blir minst mulig. 

BEVARE ARTER OG NATURTYPER 

Det er fortsatt mangelfull kunnskap om sammen
henger mellom ulike deler av de marine økosys
temene og om marine natu_rtyper som er særlig vikti
ge for økosystemenes funksjon, struktur og produkti
vitet. 

Regjeringen vil: 
Øke kunnskapen om funksjon og sammenhenger 
i de marine økosystemene. 
Iverksette nødvendige tiltak for å opprettholde 
levedyktige bestander og forbedre tilstanden til 
truede og sårbare arter i forvaltningen av Norske
havet. 

BEDRE SITUASJONEN FOR SJØFUGLBESTANDENE 

Sjøfuglbestandene i Norskehavet har for flere ar
ter vist betydelig nedgang. Målet om levedyktige be
stander vurderes som ikke nådd for artene lomvi, 
krykkje og lunde. 

Regjeringen vil: 
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Utarbeide en nasjonal handlingsplan for å bedre 
situasjonen for sjøfuglbestandene, inkludert en 
vurdering av om enkelte sjøfuglarter bør få status 
som prioritert art. 
Videreføre kunnskapsoppbygging om sjøfugl 
gjennom kartleggings- og overvåkingsprogram
met SEAPOP. 

FREMMEDE ARTER 

Norskehavet har foreløpig få fremmede arter, 
men klimaendringer og økt marin aktivitet som blant 
annet skipsfart øker risikoen for spredning og etable
ring av nye fremmede arter som kan være skadelige 
for det naturlige økosystemet. 

Regjeringen vil: 
Øke kunnskapen om spredning og effekter av 
fremmede arter i norske havområder. 

REDUSERE FORURENSNING 

Overvåkingen av forurensningssituasjonen i 
Norskehavet viser at den fremdeles generelt er god, 
selv om betydelige mengder miljøgifter fraktes inn i 
Norskehavet med luft- og havstrømmer. 

Regjeringen vil: 
Øke kunnskapen om kildene til og effekter av 
miljøgifter i marine organismer. 
Arbeide for å redusere tilførsler av miljøgifter til 
Norskehavet blant annet gjennom strengere 
internasjonalt regelverk for bruk og utslipp. 
Videreføre arbeidet med nullutslippsmålet for 
petroleumsvirksomheten. 
Styrke kunnskapen om påvirkning og effekter av 
undervannsstøy på fisk og sjøpattedyr og etab
lere overvåking under forvaltningsplanene av 
undervannsstøy. 

TRYGG SJØMAT 

Nivået av forurensning i sjømat er generelt under 
grenseverdiene for mattr1gghet, og sjømat fra Nors
kehavet er i hovedsak vurdert som trygg. 

Regjeringen vil: 
Sikre sjømattrygghet blant annet gjennom å vide
reføre overvåking av uønskede stoffer i sjømat. 
Øke kunnskapen om uønskede stoffer og 
næringsstoffer i lite utnyttede og i nye arter til 
bruk i mat- og fOrproduksjon. 
Styrke kunnskapsgrunnlaget om forekomst og 
effekt av mikroplast i det marine miljøet og i sjø
mat. 

BEKJEMPE MARIN FORSØPLING OG MIKROPLAST I 
HAVET 

Regjeringen vil - i den varslede stortingsmeldin
gen om avfallspolitikk og den sirkulære økonomien 
- redegjøre for tiltale for å forebygge nasjonale 
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tilførsler av avfall til havmiljøet, herunder oppføl
ging av gjennomførte tiltaksanalyser mot marin for
søpling og mikroplast. 

SJØSIKKERHET OG BEREDSKAP MOT AKUTT FORU
RENSNING 

Siden forvaltningsplanen fra 2009 har forebyg
gende tiltak redusert sannsynligheten for skipsulyk
ker. 

Regjeringen vil: 
Følge opp tiltakene i Meld. St. 35 (2015-2016), i 
tråd med Stortingets behandling av meldingen. 

Styrke kunnskapsgrunnlaget - kartlegging, 
forskning og overvåking 

Regjeringen vil: 
Videreføre kartleggingen av havbunnen gjennom 
MAREANO-programmet. 
Ta i bruk Artsdatabankens type- og beskrivelses
system, Natur i Norge, i kartlegging av marine 
naturtyper. 
Videreutvikle overvåkingssystemet for økosys
temene og miljøtilstanden i havområdene, og 
samordne dette med OSPARs overvåkingssys
tem. 
Øke kunnskapen om økosystembasert forvalt
ning og sammenhenger i de marine økosys
temene. 
Styrke kunnskapen om forebygging av akutte 
hendelser som kan medføre forurensning. 
Øke kunnskapen om samfunnsmessige og sam
funnsøkonomiske problemstillinger knyttet til 
havmiljøforvaltning. 
Fortsette arbeidet med å utvikle nettbasert for
midling av informasjon og kunnskap knyttet til 
forvaltningsplanene for havområdene. 

Videreutvikling av forvaltningsplansystemet - ny 
frekvens for oppdatering og revidering av 
forvaltningsplanene 

En revidering med innhenting av ny kunnskap 
minimum hvert tolvte år - og en oppdatering for å 
sjekke måloppnåelse og vurdere virkemiddelbruken 
hvert fjerde år - vil sikre at forvaltningsplanene for 
havområdene både er forutsigbare, dynamiske og 
inneholder oppdaterte avveininger. 

Regjeringen vil: 
Legge frem en revidering av forvaltningsplanen 
for Barentshavet- Lofoten i 2020. 
Legge frem revideringer av de helhetlige og øko
systembaserte forvaltningsplanene for havområ
dene minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem 
hvert :fjerde år. 
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Internasjonalt samarbeid 

Norge skal fortsatt bidra til at betydningen av en 
helhetlig og økosystembasert havforvaltning blir til
lagt tilstrekkelig vekt i internasjonalt klima- og hav
miljøsamarbeid. 

Regjeringen vil: 
Videreføre havmiljøsamarbeidet i OSPAR. 
Bidra til å styrke samarbeidet om forvaltningstil
tak i NEAFC, herunder om vern av sårbare områ
der for fiskeriaktivitet. 
Styrke det nordiske havmiljøsamarbeidet. 

Komiteens merknader 
Komiteen, medlerr1rnene fr-a 1~~tbeider= 

partiet, Åsmund Aukrust, Per Rune 
Henriksen, Anna Ljunggren, Audun 
Otterstad og Terje Aasland, fra Høyre, 
Tina Bru, Odd Henriksen, Eirik Milde og 
Torhild Aarbergsbotten, fra Fremskritts
partiet, Jan-Henrik Fredriksen og 
Øyvind Korsberg, fra Kristelig Folke
parti, Rigmor Andersen Eide, fra Senter
partiet, Marit Arnstad, fra Venstre, 
lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk 
Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, 
og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus 
H ans s on , viser til at de faglige grunnlaget for 
oppdateringen konkluderer med at miljøtilstanden i 
Norskehavet fortsatt er god, men at den er utsatt for 
et stadig økende press. 

Komiteen vil påpeke at klimaendringer, miljø
gifter, marin forsøpling og næringsaktiviteter påvir
ker fugle- og fiskebestander. Komiteen har merket 
seg at det for enkelte sjøfuglbestander har vært store 
bestandsendringer og at lomvi, krykkje og lundefugl 
har hatt en svært sterk tilbakegang, men at havsule 
imidlertid er en art som har økt kraftig siden 80-tallet. 
Komiteen viser til at regjeringen vil utarbeide en 
nasjonal handlingsplan for å bedre situasjon for 
sjøfuglbestandene som en oppfølging av Stortingets 
vedtak i Innst. 294 S (2015-2016) om naturmang
fold, inkludert en vurdering av om enkelte sjøfuglar
ter bør få status som prioritert art. 

Komiteen viser til at fiskebestandene i Nors
kehavet domineres av de tre pelagiske fiskeartene 
norsk vårgytende sild, nordøstatlantisk makrell og 
kolmule. Komiteen har merket seg at disse fiske
artene er svært mobile, og ingen av de tre artene lever 
hele livet i Norskehavet. Komiteen viser til at fis
keriaktiviteten i Norskehavet er regulert og forvaltes 
på en bærekraftig måte. Komiteen er oppmerk
som på at forskning viser at varmere hav medfører at 
biomasse trekker nordover og inn i Barentshavet. 
Derfor mener komiteen at det er viktig at oppføl
gingen av forvaltningsplan for Norskehavet sikrer en 
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bærekraftig og økosystembasert forvaltning av de 
sårbare naturverdiene i Norskehavet. 

Komiteen viser til at faggrunnlaget og regjer
ingens forslag til tiltak langt på vei er en videreføring 
av allerede vedtatt politikk. Det er identifisert en rek
ke områder som trenger økt beskyttelse mot foruren
sing og marin forsøpling, og områder som er særlig 
utsatt for klimaendringer og havforsuring. Særlig be
kymringsfullt er nedgang i sjøfugl- og fiskebestan
der. Kom it een er enig i at de særlige verdifulle og 
sårbare områdene (SVO) må sikres mot aktivitet som 
truer områdenes økologiske funksjoner og natur
mangfold. Komiteen viser til at områdene derfor 
sikres med tiltak gjennom bl.a. etableringen av flere 
marine verneområder. 

Kom it een viser til at siden forvaltningsplanen 
for Norskehavet, St.meld. nr. 37 (2008-2009) Hel
hetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet, 
ble lagt frem og behandlet i Stortinget, har kunn
skapen om havbunnen spesielt i de særlige verdifulle 
og sårbare områdene (SVO) blitt styrket og bekreftet 
gjennom MAREANO. Komiteen viser innled
ningsvis til at forvaltningen har som mål å minimere 
de negative sidene ved påvirkning som blant annet 
fiskeri kan ha, og viser videre til et vellykket tiltak 
som forskriften fra 2011 om forbud mot fiske med 
bunnredskaper i områder dypere enn 1 000 meter har 
hatt. 

Kom it een viser videre til at det har kommet ny 
kunnskap om blant annet sjøfuglbestandene, korall
forekomster, svampforekomster, sjøfjærkolonier og 
marin forsøpling. 

Komiteen viser til at petroleum er den klart 
største næringen i Norskehavet, etterfulgt av fiskeri, 
havbruk, skipstrafikk og turisme. 

Komiteen har merket seg at meldingen også 
omtaler framtidige næringer som fiske på nye arter, 
havbruk, taredyrking, vindkraft og mineralutvinning. 
Komiteen er enig i at det er potensial for nye næ
ringer når kunnskapen om disse aktivitetene er utre
det og i tråd med forvaltningsplanens hovedformål 
om å legge til rette for verdiskaping gjennom bære
kraftig bruk som opprettholder økosystemenes struk
tur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskritts
parti et og Senterparti et , er enig i at rammene 
fra forvaltningsplanen for Norskehavet, St.meld. nr. 
37 (2008-2009), og petroleumspolitikken, som ble 
fastlagt i Meld. St. 28 (2010-2011), Innst. 143 S 
(2011-2012), skal videreføres. 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti, Venstre , Sosialistisk Ven
streparti og Mi lj øp art i et De Grønne vil 
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trekke frem at forvaltningsplanen for Norskehavet, 
St.meld. nr. 37 (2008-2009), presiserer at det i de 
særlig verdifulle og sårbare områdene skal tas særli
ge hensyn i forvaltningen. Disse med I em m er vi
ser til at dette innebærer at det skal legges særlig vekt 
på kunnskapsoppbygging og konsekvensutredninger 
og vises varsomhet med aktivitet. Med bakgrunn i 
dette etablerer forvaltningsplanen for Norskehavet, 
St.meld. nr. 37 (2008-2009), rammer for petrole
wnsvirksomhet som innebærer at det ikke skal utly
ses nye konsesjoner eller settes i gang 
åpningsprosesser i områdene Mørebankene, den 
nordlige delen av kystsonen, Froan/Sularevet, Jan 
MayenN esterisen og Den arktiske front. Disse 
m ed I em mer understreker at disse begrensningene 
må ligge fast. 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne vil peke på at verden har funnet mer fossil 
energi enn det som kan utvinnes dersom vi skal unn
gå de mest katastrofale konsekvensene av klima
endringene. Derfor må Norge la olje og gass bli 
liggende til beste for klima og i respekt for framtidige 
generasjoner. 

Disse medlemmer går imot utbygging av 
nye felt og nye konsesjonsrunder. Disse med
l em mer vil derfor si nei til all ny tildeling av lete
arealer til oljeindustrien. 

Særlig verdifulle områder (SVO) 

Komiteen har merket seg beskrivelsen av sær
lig verdifulle og sårbare områder (SVO) i denne mel
dingen, og anerkjenner definisjonen av disse områ
dene som «områder som har vesentlig betydning for 
det biologiske mangfoldet og den biologiske produk
sjonen i havområdet, også utenfor områdene selv». 
Kom it een merker seg videre at forvaltningsplanen 
understreker at særlig verdifulle og sårbare områder 
ikke gir direkte virkninger i form av begrensninger 
for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av 
å vise særlig aktsomhet i disse områdene. 

Komiteen vil trekke frem at Norge har - under 
OSPAR-konvensjonen for beskyttelse av det marine 
miljø i Nordøst-Atlanteren og FNs konvensjon om 
biologisk mangfold - sluttet seg til målet om oppret
telse av et nettverk av «marine protected areas» 
(MPAs), som skal gi vern eller annen beskyttelse av 
utvalgte marine områder. Dette skal skje ved oppret
telse av et økologisk sammenhengende nasjonalt 
nettverk av godt forvaltede MPA-ornråder. 

Komiteen merker seg videre at regjeringen 
tidligere har varslet at status og plan for arbeidet med 
marint vern i Norge skal redegjøres for i den oppda
terte forvaltningsplanen for Norskehavet.Komite
en har merket seg at det i meldingen ikke er avgjort 
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vernestatus for de foreslåtte områdene, men at det er 
satt i gang arbeid med en plan for det videre arbeidet 
med marine verneområder i Norge, uten at noen tids
plan for dette arbeidet er beskrevet. 

Komiteen viser til at forvaltningsplanen trek
ker frem at enkelte av disse områdene i dag er vernet 
under havressursloven, men komiteen vil under
streke at dette vernet kun gjelder for fiskerivirksom
het. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, 
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne, viser til at vern av 
særlig sårbar natur i disse områdene må skie etter na
turm~gfoldloven og internasjonale koi{vensjoner, 
for eksempel gjennom å gi områdene status som ma
rine verneområder. 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Ven
streparti og Miljøpartiet De Grønne øns
ker å fremheve at forvaltningsplanen for 
Norskehavet fra 2009 la begrensninger på industriell 
virksomhet, inkludert petroleumsvirksomhet, i områ
dene i Norskehavet som er definert som særlig verdi
fulle (SVO). I meldingen ble det understreket at en 
ny vurdering av hvorvidt områdene skulle åpnes for 
petroleumsaktivitet, skal legge vekt på opparbeidet 
ny kunnskap om området. 

Disse medlemmer understreker at den opp
daterte forvaltningsplanen beskriver vesentlig ny 
kunnskap om en rekke av SVO, blant annet med funn 
av nye korallforekomster i de sårbare områdene Fro
an/Sularevet og Iverryggen, samt nye svampsamfunn 
og sjøfjærkolonier. Disse medlemmer mener på 
dette grunnlag det er uheldig at den oppdaterte for
valtningsplanen åpner for å igangsette petroleumsak
tivitet i disse særlig verdifulle områdene i deler av 
året, ettersom det både er tilkommet ny kunnskap om 
verneverdige naturverdier, samtidig som prosessen 
med endelig avklaring av marint vern for områdene 
er under utarbeidelse. 

Disse medlemmer mener den nye kunn
skapen som er tilkommet om SVO i Norskehavet, til
sier at dette er områder som har større krav på beskyt
telse nå enn ved forrige oppdatering av forvaltnings
planen, og at områdene således bør vernes mot petro
leumsvirksomhet. 

På dette grunnlag fremmer disse med 1 em -
mer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen om at det ikke åpnes 
for petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seis
mikkskyting, i de særlig verdifulle områdene i Nors
kehavet.» 
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«Stortinget ber regjeringen om at områdene som 
er definert som særlig verdifulle områder i Norskeha
vet, må prioriteres for nasjonalt vern gjennom nasjo
nal strategi for marint vern.» 

D i s s e m e d 1 em m er viser til at oppdateringen 
av forvaltningsplanen fastslår at klimaendring og 
havforsuring ventes å medføre store endringer i ma
rine økosystemers oppbygging og funksjon. Dette er 
en svært dramatisk beskjed. Disse medlemmer 
viser til at konsekvensene av fossil energiutvinning 
og bruk av petroleum dermed peker seg ut som de 
største truslene mot økosystemene i Norskehavet. 

Dis se medlemmer viser til de ferske rappor
tene fra Arctic Monitoring and Assessment Program
me, som ble presentert i april i år, der det framkom
mer at Arktis vil kunne få fundamentale endringer i 
temperatur og isdekke fram mot 2050, selv med full 
etterlevelse av Paris-avtalen. Disse rapportene viser 
at temperaturen i Arktis ifølge «business as usual»
scenarioet til FNs klimapanel kan bli 12 grader høy
ere i Arktis i 2100 enn den var for 20-30 år siden, 
men kan begrenses til 6 grader dersom utslippene 
kuttes raskt og betydelig. 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne viser til forvaltningsplanens formål, som er 
å «legge til rette for verdiskapning gjennom bære
kraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester, og 
samtidig opprettholde økosystemenes struktur, vir
kemåte, produktivitet og naturmangfold». I lys av re
gjeringens egen beskrivelse av miljøtilstanden i 
Norskehavet, og de nyere rapportene om den drama
tiske oppvarmingen av Arktis, er det oppsiktsvek
kende at regjeringen presenterer få konkrete kort- og 
langsiktige tiltak for å beskytte disse økosystemene. 

Disse medlemmer mener det er lite tilfreds
stillende at regjeringens forslag til tiltak basert på 
denne kunnskapen er fortsatt overvåking og kortsik
tige, tradisjonelle forvaltningstiltak. Meldingen inne
holder ingen analyser av de langsiktige konsekvense
ne av de endringene som varsles innledningsvis, og 
ingen reell drøfting av hvilke konsekvenser denne 
kunnskapen bør få for faktorene som skaper disse 
endringene, inklusive norsk oljevirksomhet. 

Disse med 1 em mer understreker at hensynet 
til klodens klima og de sårbare økosystemene i Arktis 
tilsier at oljebransjen ikke får tilgang til noen nye le
teområder på norsk sokkel, og at norsk oljeutvinning 
bør fases ut til fordel for bærekraftige næringer. 

Marine verneområder 

Komiteen viser til at regjeringen har varslet at 
arbeidet med en plan for det videre arbeidet med rna-



Innst. 455 S - 2016-2017 

rine verneområder i Norge er satt i gang, men uten at 
noen tidsplan for dette arbeidet er beskrevet. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, 
har merket seg at det ikke er redegjort for oppfølging 
av arbeidet med marine verneområder for Norskeha
vet i den framlagte oppdateringen av forvaltningspla
nen, som det ble lagt grunnlaget for allerede i planen 
fra 2009. 

Et annet flertall, alle unntatt medlemmet 
fra Senterpartiet, mener at faggrunnlaget og de 36 
kandidatområdene som ble kartlagt i 2004, skal leg
ges til grunn for det videre arbeidet med marine ver
neområder sammen med ny kunnskap som er 
tilkommet i SVO i Norskehavet, og at det skal legges 
fram en plan for arbeidet med marine verneområder. 

Et tredje flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, 
Venstre, Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne, merker seg at 13 år 
etter kartleggingen av de 36 kandidatområdene til 
marine verneområder er ennå ikke arbeidet med å ut
arbeide en helhetlig marin verneplan iverksatt, og at 
regjeringen ikke har satt noen tidsplan for det videre 
arbeidet. 

Komiteen viser til at regjeringen vil utarbeide 
en plan for det videre arbeidet med marint vern. K o
m it een vil understreke at dette arbeidet må skje i 
nær dialog med lokale myndigheter. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskritts
part i et og Kr iste 1 i g F o I k e part i, viser til at 
i prosesser med marine verneplaner i kystnære områ
der skal berørte kommuners og fylkeskommuners 
synspunkter vektlegges. 

Komiteens medlem fra Senterpartiet 
forutsetter - når det gjelder kystsonen og fjordene -
at vern ikke foreslås uten at de berørte kommunene er 
enig i de aktuelle verneplanene. Dette medlem 
vil peke på at marint vern i fjordene ofte vil berøre 
både arealforvaltning, næringsinteresser og privat ei
endom. 

Dette medlem fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at ma
rint vern i kystsonen og fjordene først kan bli aktuelt 
hvis de berørte kommunene støtter verneplanene.» 
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Dette medlem viser til at flere områder i 
kystsonen og i fjorder i Trøndelag og Nordland er 
inne i en verneprosess, og at regjeringen i meldingen 
varsler at man vil gå videre med utarbeidelsen av en 
plan for marint vern. Dette medl em er kjent med 
at både Skamsundet og Børgin er aktuelle områder 
for vern. Dette med I em er av den oppfatning at 
disse områdene ikke skal kunne vernes uten at de be
rørte kommunene gir sin tilslutning til de verneplane
ne som foreslås. Dette medlem vil peke på at 
marint vern som ikke har oppslutning i de berørte 
kommunene, vil bety unødig store konflikter knyttet 
til verneprosessen. 

Dette medlem foreslårfølgende: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at et eventu
elt vern av Skamsundet og Børgin ikke gjennomføres 
uten at planene har tilslutning fra de berørte kommu
nene.» 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne støtter forslaget om 
at de 36 kandidatområdene som ble kartlagt i 2004, 
må etableres som marine verneområder gjennom re
gjeringens igangsatte plan for arbeidet med marine 
verneområder, men vil understreke at dette langt ifra 
er nok til å oppfylle Norges forpliktelser under Aichi
mål 11 - om å verne 10 pst. av norske havområder 
innen 2020. Disse medlemmer visertil at Norge 
til nå kun har vernet 1 pst. av havområdene, og at vi 
ved å verne alle de 36 kandidatområdene kun vil nå 
en andel på 4 pst. marint vern. 

Disse medlemmer fremmer følgende for
slag: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en nasjonal strategi for marint vern 
som oppretter et økologisk sammenhengende nasjo
nalt nettverk av marine verneområder, med de verne
bestemmelser som følger av naturmangfoldloven, i 
løpet av høstsesjonen 2017.» 

«Stortinget ber regjeringen inkludere marine ver
neområder i hele Norges økonomiske sone i den na
sjonale strategien for marint vern, slik at Norge kan 
nå målet om 10 pst. marint vern innen 2020.» 

Komiteens medlemmer fra Venstre, 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøparti
et De Grønne vil påpeke at det haster med å utar
beide en nasjonal strategi for marint vern, som 
etablerer verneområder i hele Norges økonomiske 
sone, hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale 
forpliktelser innen 2020. Disse med 1 em mer vil 
særlig understreke at konvensjonen om biologisk 
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mangfold (Aichi) som Norge har sluttet seg til, viser 
til behovet for å verne et representativt utvalg av om
råder, inkludert områderutenfor territorialfarvannet: 

«Protected areas could be complemented by 
limits to processes and activities harmful to biodiver
sity that are under the jurisdiction or control of Par
ti es, including in areas beyond national jurisdiction, 
while ensuring that such limits do not infringe on the 
rights of indigenous or local communities, or vulne
rable populat10ns.» 

Disse medlemmer vil også understreke at 
marint vern må forstås som vern mot all skadelig ak
tivitet i våre mest sårbare havøkosystemer, og at om
råder med vern i kun deler av året eller kun mot en-
kelte skadelige aktiviteter dermed ikke bidrar til å 
oppfylle forpliktelsen om 10 pst. marint vern. 

Disse medlemmer vil understreke at Norge 
i tillegg til å være forpliktet gjennom biomangfold
konvensjonen også er forpliktet gjennom OSPAR
konvensjonen til å verne områder i hele vår økono
miske sone. Dis se medl em mer viser videre til at 
regjeringen på side 82 i denne stortingsmeldingen, 
under omtalen av marine verneområder, skriver: 

«Områdene skal - sammen med arealer som er 
beskyttet etter annet lovverk - danne et nettverk av 
vernede og beskyttede områder som skal ta vare på 
økosystemer og naturverdier.» 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne vil understreke at marine verneområder er 
områder som er beskyttet etter naturmangfoldloven. 
Områder som er beskyttet etter andre typer lovverk, 
kan dermed ikke inngå som en del av Norges forplik
telse om å verne 10 pst. av våre havområder. 

Komiteens medlem fra Miljøpartiet 
De Grønne mener det er svært beklagelig at hver
ken denne eller foregående regjering har vist vilje til 
å sikre marine verneområder i de fiskerike og sårbare 
havområdene i Norskehavet. 

Mørebankene 

Komiteen viser til at alle de tre bankeom
rådene Mørebankene, Haltenbanken og Sklinnaban
ken er kjerneområder for gyting og tidlig oppvekst 
for sild og sei. Silda gyter på bunnen og må ha spesi
elt sammensatte bunnforhold. De samme gytefeltene 
brukes fra år til år. Mørebankene er også, slikk om i -
teen ser det, et spesielt viktig gyte- og oppvekstom
råde for nordøstarktisk torsk og hyse. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, 
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vil allerede nå signalisere at Mørebankene utpeker seg 
som særlig aktuelle for marine verneområder etter na
turmangfoldloven og internasjonale konvensjoner. 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Ven
streparti og Miljøpartiet De Grønne me
ner at det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet 
i området i påvente av at dette er vurdert. 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
Fremskrittspartiet viser til at Mørebankene er 
et av de aller viktigste områdene i Norskehavet for 
utøvelse av fiske. Sokkelen er her relativt smal, og de 
viktigste fiskefeltene har relativt god tilgjengelighet 
for kystfiskeflåten. Her vil det være en viss aktivitet 
gjennom hele året. Det fiskes i hovedsak etter sei, 
sild, breiflabb og makrell i området. Disse med
l em mer viser til at ved endring i vandringsmønste
ret for makrell vil også fiskeriaktiviteten endres. 

Disse medlemmer viser til meldingen, hvor 
regjeringen bemerker følgende: 

«Mørebankene: 
- Rammene for Mørebankene videreføres. 
Regjeringen har i henhold til samarbeidsavtalen 

ikke vurdert rammene på nytt. 
Regjeringen vil foreta en slik vurdering dersom 

det er politisk grunnlag for det, og eventuell komme 
tilbake til Stortmget med saken.» 

Disse medlemmer støtter dette. 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti og Venstre visertil samarbeidsav
talens punkt 4, bokstav c om ikke å åpne for petro
leumsvirksomhet eller konsekvensutrede iht. 
petroleumsloven, i havområdene på Mørefeltene. 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Ven
streparti og Miljøpartiet De Grønne viser 
til at deler av blokk 63/05 i tildelingen i forhåndsde
finerte områder i 2016 ligger innenfor området som 
er definert som Mørefeltet. Disse med 1 em mer 
vil understreke at disse områdene ikke skal åpnes for 
petroleumsvirksomhet. 

Disse medlemmer foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen sikre de særlig verdi
fulle områdene (SVO) i Norskehavet frem til status 
for de marine verneområdene er avklart gjennom en 
nasjonal marin verneplan. Inntil dette skal det ikke 
tillates petroleumsvirksomhet i Møreblokkene.» 

Froan, Sularevet og Iverryggen 

Komiteen viser til at regjeringen åpner for at 
det kan igangsettes leteboring eller at det legges ut 
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nye utvinningstillatelser for petroleumsvirksomhet i 
flere av de områdene som er omtalt som særlig ver
difulle og sårbare områder (SVO) i forvaltningspla
nen. Dette er områder hvor det bl.a. er funnet nye og 
viktige korallforekomster, som ved Sularevet og 
Iverryggen. Ved Sularevet har det blitt dokumentert 
mer enn 15 korallrev utenfor verneområdet siden 
2012. Ved Froan har en rekke av fiskebestandene 
sine gyte- og leveområder. Dette gir også et viktig 
næringsgrunnlag for andre arter i området. Kom i -
teen viser til at det i alle disse områdene er innført 
restriksjoner på bruk av bunnredskaper. 

Komiteen viser til at flere SVO som omtales i 
meldingen, ble foreslått som marine verneområder i 
forvaltningsplanen for Norskehavet fra 2009, men at 
vernestatus for disse områdene enda ikke er klargjort. 
Dette gjelder blant annet områdene Iverryggen og 
Froan/Sularevet. 

Kom i teens fl erta! I, alle unntatt medlemmet 
fra Senterpartiet, foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen om å følge opp arbei
det med en helhetlig nasjonal plan for marine verne
områder og prioritere områdene som er definert som 
særlig verdifulle og sårbare (SVO) i dette arbeidet. 
Stortinget ber regjeringen legge fram en egen sak om 
dette senest i 2020». 

Et annet flertall , medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne , 
ber om at det i forbindelse med revidering av forvalt
ningsplanen for Barentshavet og havområdene uten
for Lofoten legges fram en nasjonal marin verneplan 
for alle de norske havområdene med de vernebestem
melsene som følger av naturmangfoldloven og inter
nasjonale konvensjoner, innen 2020. 

På denne bakgrunn fremmer dette fl erta 11 et 
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sikre de særlige ver
difulle områdene (SVO) i Norskehavet frem til status 
for de marine verneområdene er avklart gjennom en 
nasjonal marin verneplan. I påvente av dette videre
føres definisjonen av dette området og rammene for 
aktivitet som ble fastsatt i den i dag gjeldende for
valtningsplan for Norskehavet (St.meld. nr. 37 
(2008-2009) )». 

Et tredje flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti , 
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne , 
foreslår: 
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«Stortinget ber regjeringen ikke iverksette petro
leumsvirksomhet, inkludert leting og seismikksky
ting i Froan/Sularevet og Iverryggen, fram til en 
helhetlig marin verneplan for alle de norske havom
rådene er lagt frem for Stortinget.» 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen opprette Froan, Sula
revet og Iverryggen som petroleumsfrie områder.» 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
Fremskritts parti et viser til at Froan represente
rer et viktig transekt fra kyst til hav. Flere fiskebe
stander, blant annet norsk vårgytende sild, gyter 
innenfor dette området, noe som også gir et godt næ
ringsgrunnlag for andre arter. Disse m ed l em -
mer viser til at Froan er en viktig yngleplass for 
selartene havert og steinkobbe og et sentralt nærings
område for mange arter sjøfugl både i og utenfor hek
ketiden, særlig for kystbundne arter som storskarv, 
toppskarv, marine dykkender, sildemåke og teist. 

Disse medlemmer vil bemerke at Sularevet 
er identifisert som særlig verdifullt på grunn av vik
tige forekomster av korallrev bestående av arten øye
korall (Lophelia pertusa). 

«Froan/Sularevet: 
- Ingen leteboring i oljeførende lag i gyteperio

der og i hekke- og myteperioder (L mars til 
31. august). 

- Ingen i leteboring i oljeførende lag i kystsonen 
mellom Froan og Sularevet i yngleperiode for 
havert (1. september til 15. november). 

Særlig for Sularevet: 
- Nye utvinningstillatelser skal iverksette nød

vendige tiltak for sikre at korallrevet Sularevet 
ikke skades av petroleumsaktivitet. Det må 
eåregnes særlige krav for å unngå direkte 
tysisk skade på revene fra bunninnretninger og 
ankerkjettinger, nedslamming fra borekaks 
(steinmasse fra borehullet) og forurensning fra 
produsert vann (vann som følger med olje og 
gass fra reservoaret). 

- HMS-regelverkets risikotilnærming innebærer 
at det i sårbare områder vil stilles strengere 
krav til virksomheten for å unngå skade.» 

Dis se medlemmer støtter dette. 
Disse medlemmer viser til at Iverryggen er 

vurdert som særlig verdifull på grunn av viktige fore
komster av korallrev. En del viktige arter som vanlig 
uer, lange, brosme og sei er tilknyttet revet. Disse 
m ed I em m er vil bemerke at området ble beskyttet 
mot bruk av bunnredskaper i 2003. 

Disse medlemmer viser til Meld. St. 35 
(2016-2017), hvor regjeringen bemerker følgende: 
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«lverryggen: 
- Nye utvinningstillatelser skal iverksette nød

vendige tiltak for å sikre at korallrevet Iverryg
gen ikke skades av petroleumsaktivitet. Det må 
påregnes særlige krav for å unngå direkte 
fysisk skade på revene fra bunninnretninger og 
ankerkjettinger, nedslamming fra borekaks 
(steinmasse fra borehullet) og forurensning fra 
produsert vann (vann som følger med olje og 
gass fra reservoaret). 

- HMS-regelverkets risikotilnærming innebærer 
at det i sårbare områder vil stilles strengere 
krav til virksomheten for å unngå skade. 

- Ingen leteboring i oljeførende lag i gyteperio
der 1. februar tiI 1. juni.» 

Disse medlemmer støtter dette. 

Iskanten 

Vesterisen er et drivisområde som dannes hver 
vinter langs østkysten av Grønland, mellom Jan 
Mayen og Svalbard, og komiteen viser til at det er 
utpekt som ett av 12 særskilte verdifulle og sårbare 
områder (SVO) i Norskehavet. 

K om it e en viser til at iskantsonen er det viktig
ste biologiske området i Arktis. Når iskanten trekker 
seg mot nord om våren og sommeren, følges den av 
en eksplosjon av liv. Vesterisen og hele dette området 
defineres som et særlig verdifullt og sårbart område i 
forvaltningsplanen. Her lever bl.a. selarter som 
klappmyss og grønlandssel, som er avhengige av 
veksten rundt iskantsonen. 

Komiteens medlemmer fra Høyre og 
Fremskrittspartiet viser til at det i Meld. St. 20 
(2014-2015) og i forvaltningsplanene fra 2006 og 
2011 ble brukt betegnelsen «iskanten» om det særlig 
verdifulle og sårbare området hvor overgangssonen 
mellom åpent hav og tett drivis beveger seg frem og 
tilbake i løpet av en årlig syklus. Disse med 1 em -
mer viser videre til at «iskantsonem> brukes som en 
betegnelse på selve naturfenomenet iskanten som så
dan. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, 
merker seg at meldingen inkluderer en ny kartfesting 
av området Vesterisen, også kalt iskanten. Dette er et 
område som ble omtalt - men ikke kartfestet - i for
valtningsplanen fra 2009. F 1erta11 et er noe over
rasket over at regjeringen nå foretar en endring av 
iskantsdefinisjonen uten at det er gjennomført noen 
nye faglige vurderinger i dette området, og fl erta 1-
1 et mener dette er en svekket beskyttelse av disse 
områdene. 

Innst. 455 S- 2016-2017 

Komiteen viser til merknader om definisjonen 
av iskanten i forbindelse med behandlingen av Meld. 
St. 20 (2014-2015), der det i lnnst. 383 S (2014-
2015) ble understreket at en eventuell ny definisjon 
av iskanten skjer ved neste helhetlige revidering av 
forvaltningsplan for Barentshavet i 2020. Komite -
en mener at en eventuell ny avgrensning av iskant
sonen knyttet til Vesterisen også tas i denne 
forbindelse. 

Kom i teen foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at en 
eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med ut
gangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltnings
planen for Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten.» 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskritts
partiet og Senterpartiet, fremmer følgende 
forslag: 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med re
videringen av forvaltningsplanen for Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten legge frem en fag
lig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inklu
dert Vesterisen, basert på best tilgjengelig 
vitenskapelig kunnskap. I påvente av dette viderefø
res definisjonen av dette området og rammene for ak
tivitet som ble fastsatt i den i dag gjeldende 
forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. nr. 37 
(2008-2009)).» 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Ven
streparti og Miljøpartiet De Grønne viser 
til at iskantsonen er den viktigste biologiske sonen 
for livet i Arktis, og det stedet i Arktis hvor klima
endringene kommer til å ha størst negativ innvirk
ning på miljøet. Industriell aktivitet her kan ha helt 
ødeleggende konsekvenser. Hoppekrepsene som 
oppstår i hopetall i iskantsonen, er både den biologis
ke motoren og «flaskehals» i hele det høyarktiske 
økosystemet. Disse medlemmer viser til at 
forskning tyder på at hoppekrepsen C. hyperboreus 
er svært sårbar for oljeforurensning, mer enn hva 
som tidligere er antatt. På grunn av hoppekrepsens 
dominerende og avgjørende rolle i den høyarktiske 
marine næringskjeden, vil et utslipp av olje true alle 
nivåer i næringskjeden. 

Disse medlemmer viser til at både akutt og 
kronisk oljeforurensning ved iskantsonen vil kunne 
medføre langt større økologiske konsekvenser enn i 
andre havområder. Mange arter som lever i iskanten, 
er truet av utryddelse. Det gjelder grønlandshvalen, 
flere selarter, hvalross, ismåke og isbjørn. Dette er et 
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sted hvor risikoen forbundet med olje- og gassvirk
somhet ikke må komme på toppen av klimatrusselen. 

D i s s e m ed I em m e r vil påpeke at det er viktig 
å forvalte havområder i sin helhet på en bærekraftig 
måte, uavhengig av grad av naturverdier mellom om
råder. For enkelte områder med særlig verdifulle og 
sårbare naturverdier, og som bidrar med viktige øko
systemtjenester, er den eneste forvaltningen som kan 
sies å være bærekraftig, et totalt vern mot risikofylt 
industriell virksomhet. Disse med 1 em mer frem
hever at dette gjelder særlig for iskantsonen. 

Disse medlemmer viserfor øvrig til innstil
lingen om Kristelig Folkepartis representantforslag 
om marine verneområder i Arktis og føre-var-prin
sippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis 
islagte områder, jf. Dokument 8:36 S (2016-2017) 
og Innst. 241 S (2016-2017). 

Disse medlemmer foreslår: 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med re
videringen av forvaltningsplanen for Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten legge frem en fag
lig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen, inklu
dert 'Vesterisen', basert på best tilgjengelige 
vitenskapelige kunnskap.» 

«Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke tilla
tes petroleumsvirksomhet i iskantsonen i området 
som omfattes av forvaltningsplan for Norskehavet.» 

Disse medlemmer ønsker å trekke frem at 
det tidligere har vært stor diskusjon rundt hvordan is
kanten i norske farvann skal defineres og kartfestes, 
og at Stortinget i 2015 sendte Meld. St. 20 (2014-
2015) Oppdatering av forvaltningsplanen for Ba
rentshavet og havområdene utenfor Lofoten med 
oppdatert beregning av iskanten, tilbake til regjerin
gen - med vedtak om å komme tilbake til Stortinget 
med en helhetlig revidering av forvaltningsplanen 
for Barentshavet. Denne reviderte forvaltningspla
nen er ventet i 2020. 

Disse medlemmer vil understreke at klima
og miljøminister Vidar Helgesen senest i mars i inne
værende år (2017) i et brev til komiteen, skrev at: 

«En ny vurdering av hvordan de særlig verdifulle 
og sårbare områdene ved iskantsonen, polarfronten 
og havområdene rundt Svalbard kan avgrenses, vil 
bli gjort som en del av det faglige arbeidet frem mot 
revidering av forvaltningsplanen i 2020.» 

Disse medlemmer stiller seg derfor uforstå
ende til at den oppdaterte forvaltningsplanen for 
Norskehavet nå foreslår å kartfeste iskanten i Nors
kehavet, det særlig verdifulle området Vesterisen, på 
bakgrunn av samme definisjon av iskanten som Stor
tinget tidligere har avvist. Disse med 1 em mer vil 
også påpeke at det ikke noe sted i den oppdaterte for-
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valtningsplanen fremkommer hvilken definisjon som 
er lagt til grunn for kartfestingen av iskanten, og at 
dette er informasjon som kun fremkommer gjennom 
medieuttalelser fra statssekretær Lars Andreas Lunde 
i saken. 

Disse medlemmer mener videre at en uhel
dig konsekvens av å bruke den definisjonen som nå 
er lagt til grunn, er at SVO-området Vesterisen redu
seres til et lite område nord for Jan Mayen, mens et 
større isområde mellom Grønland og Svalbard, som 
vanligvis er inkludert i det som defineres som Vester
isen, nå kun omtales som «havis i Norskehavet» og 
dermed blir stående uten omtale eller vern. Disse 
medlemmer vil fremheve at området Vesterisen 
utgjør viktige hekke-, myte- og næringsområder for 
sjøfugl, at det er et sentralt område for hvalarter som 
grønlandshval, narhval og hvithval, og at det er helt 
vesentlig for bestandene av grønlandssel og klapp
myss. Iskanten er det aller mest sårbare området i 
Arktis og samtidig det området som danner grunnla
get for mye annet liv på grunn av sitt rike nærings
grunnlag med planteplankton og isalger. 

Disse medlemmer vil også trekke frem kon
vensjonen om biologisk mangfold, hvor områder 
med særlig høyt biologisk mangfold, som iskant
sonen i Arktis er, beskrives som områder det er sær
lig viktig å verne: 

«It further implies that major efforts to expand 
marine protected areas would be required. A focus on 
representivity is crucial as current protected area 
networks have gaps, and some fail to offer adequate 
protection to many species and ecosystems. These 
gaps include many s1tes of high biodiversity value 
such as Alliance for Zero Extinction sites and Impor
tant Bird Areas. Particular emphasis is needed to pro
tect critical ecosystems such as tropical coral reefs, 
sea-grass beds, deepwater cold coral reefs, sea
mounts, tropical forests, peat lands, freshwater eco
systems and coastal wetlands.» 

Disse medlemmer vil videre påpeke at is
kantens sårbarhet kombinert med dens viktige funk
sjon for livet i Arktis gjør det maktpåliggende å sikre 
at en definisjon for å kartfeste og avgrense området 
er basert på best tilgjengelige vitenskapelige kunn
skap, og at prinsippet om føre-var-forvaltning legges 
til grunn. 

Disse medlemmer støtter forslaget om at en 
miljøfaglig oppdatert definisjon av iskantsonen, både 
i Norskehavet og Barentshavet, etableres i forbindel
se med revidert forvaltningsplan for Barentshavet 
som er ventet i 2020, men vil understreke at kartfes
tingen av Vesterisen i den oppdaterte forvaltnings
planen for Norskehavet dermed ikke kan bli stående 
slik regjeringen har foreslått den. 

Disse medlemmer ber om at kartet på s. 38 
i den oppdaterte forvaltningsplanen i Meld. St. 35 
(2016-2017) skiftes ut med et kart hvor Vesterisen 



14 

defineres ut fra den i dag gjeldende definisjonen av 
iskanten. 

På dette grunnlag fremmer disse medlem -
mer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen om at en miljøfaglig 
oppdatert definisjon av iskantsonen, både i Norske
havet og i Barentshavet, etableres i forbindelse med 
revidert forvaltningsplan for Barentshavet, som er 
ventet i 2020. Det skal ikke åpnes for petroleums
virksomhet i eHer ved disse områdene.» 

«Stortinget ber regjeringen om at kartene i den 
oppdaterte forvaltningsplanen skiftes ut med kart 
hvor Vesterisen defineres ut fra den i dag gjeldende 
definisjonen av iskanten.» 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne viser til at konsekvensen av regjeringens 
nye definisjon er at SVOen Vesterisen innskrenkes 
kraftig. D i s s e m e dl em m er understreker at regj e
ringens nye definisjon av iskantsonen gjør at et svært 
stort iskantområde mellom Svalbard og Grønland 
ikke får SVO-definisjon, på tross av at dette allerede 
var foreslått som SVO i Meld. St. 20 (2014-2015), 
som ble sendt i retur, og hvor regjeringen ble bedt om 
å komme tilbake til Stortinget med en helhetlig revi
dering av forvaltningsplanen for Barentshavet. Den
ne reviderte forvaltningsplanen er ventet i 2020. 

Disse medlemmer stiller seg undrende til at 
forvaltningsplanen ikke redegjør for begrunnelsen 
for denne omfattende endringen, med potensielt store 
konsekvenser for bruken av disse havområdene, og 
understreker at regjeringens nye definisjon av Veste
risen, slik den fremkommer på side 38 i den oppda
terte forvaltningsplanen, ikke kan anerkjennes før 
den er nærmere begrunnet. 

Disse medlemmer viser til den faglig be
grunnede og oppdaterte avgrensingen av iskanten 
som Norsk Polarinstitutt laget i 2014. Polarinstituttet 
har på grunnlag av denne definisjonen frarådet utlys
ning av «iskantblokker» i forbindelse med 23. konse
sjonsrunde. 

Disse medl em mer viser til at iskantsonen er 
av avgjørende betydning for å bevare økosystemene 
i Norskehavet. Derfor bør forvaltningsplanen for 
Norskehavet oppdateres med en godt faglig begrun
net kartfesting av iskantsonen. Disse medlem -
mer mener at det naturlige utgangspunktet er å bru
ke metoden som Polarinstituttet har brukt i sitt is
kantnotat fra april 2015, sammen med en beskrivelse 
av viktigheten og sårbarheten av primærproduksjo
nen her. 

Innst. 455 S- 2016-2017 

Forslag fra mindretall 
Forslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne: 

Forslag I 

Stortinget ber regjeringen om at det ikke åpnes 
for petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seis
mikkskyting, i de særlig verdifulle områdene i Nors
kehavet. 

Forslag 2 

Stortinget ber regjeringen om at områdene som 
er definert som særlig verdifulle områdene i Norske
havet, må prioriteres for nasjonalt vern gjennom na
sjonal strategi for marint vern. 

Forslag 3 

Stortinget ber regjeringen sikre de særlig verdi
fulle områdene (SVO) i Norskehavet frem til status 
for de marine verneområdene er avklart gjennom en 
nasjonal marin verneplan. Inntil dette skal det ikke 
tillates petroleumsvirksomhet i Møreblokkene. 

Forslag4 

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revi
deringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten legge frem en faglig 
oppdatert avgrensing av hele iskantsonen, inkludert 
«Vesterisem>, basert på best tilgjengelige vitenskape
lige kunnskap. 

Forslag 5 

Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke tillates 
petroleumsvirksomhet i iskantsonen i området som 
omfattes av forvaltningsplan for Norskehavet. 

Forslag 6 

Stortinget ber regjeringen om at en miljøfaglig 
oppdatert definisjon av iskantsonen, både i Norske
havet og i Barentshavet, etableres i forbindelse med 
revidert forvaltningsplan for Barentshavet, som er 
ventet i 2020. Det skal ikke åpnes for petroleums
virksomhet i eller ved disse områdene. 

Forslag 7 

Stortinget ber regjeringen om at kartene i den 
oppdaterte forvaltningsplanen skiftes ut med kart 
hvor Vesterisen defineres ut fra den i dag gjeldende 
definisjonen av iskanten. 

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk V en
streparti og Miljøpartiet De Grønne: 

Forslag8 

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor
tinget med en nasjonal strategi for marint vern som 
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oppretter et økologisk sammenhengende nasjonalt 
nettverk av marine verneområder, med de vernebe
stemmelser som følger av naturmangfoldloven, i lø
pet av høstsesjonen 2017. 

Forslag 9 

Stortinget ber regjeringen inkludere marine ver
neområder i hele Norges økonomiske sone i den na
sjonale strategien for marint vern, slik at Norge kan 
nå målet om 10 pst. marint vern innen 2020. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar
tiet De Grønne: 

Forslag 10 

Stortinget ber regjeringen opprette Froan, Sulare
vet og Iverryggen som petroleumsfrie områder. 

Forslag fra Senterpartiet: 

Forslag 11 

Stortinget ber regjeringen legge til grunn at ma
rint vern i kystsonen og fjordene først kan bli aktuelt 
hvis de berørte kommunene støtter verneplanene. 

Forslag 12 

Stortinget ber regjeringen sørge for at et eventu
elt vern av Skamsundet og Børgin ikke gjennomføres 
uten at planene har tilslutning fra de berørte kommu
nene. 

Komiteens tilråding 
Komiteens tilråding I fremmes av komiteens 

medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskritts
partiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. 

Tilrådingen Il fremmes av Arbeiderpartiet, Vens
tre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne. 

Tilrådingen Ill fremmes av Arbeiderpartiet, Kris
telig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk 
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. 

Tilrådingen IV fremmes av Arbeiderpartiet, 
Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. 

Tilrådingen V fremmes av en samlet komite. 

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser 
til meldingen og råder Stortinget til å gjøre følgende 
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vedtak: 

I 

Stortinget ber regjeringen om å følge opp arbei
det med en helhetlig nasjonal plan for marine verne
områder og prioritere områdene som er definert som 
særlig verdifulle og sårbare (SVO) i dette arbeidet. 
Stortinget ber regjeringen legge fram en egen sak om 
dette senest i 2020. 

Il 

Stortinget ber regjeringen sikre de særlige verdi
fulle områder (SVO) i Norskehavet frem til status for 
de marine verneområdene er avklart gjennom nasjo
nal marin verneplan. I påvente av dette videreføres 
definisjonen av området og rammene for aktivitet 
som ble fastsatt i den i dag gjeldende forvaltnings
plan for Norskehavet (St.meld. nr. 37 (2008- 2009)). 

Ill 

Stortinget ber regjeringen ikke iverksette petrole
umsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting 
i Froan/Sularevet og Iverryggen, fram til en helhetlig 
marin verneplan for alle de norske havområdene er 
lagt frem for Stortinget. 

IV 

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revi
deringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten legge frem en faglig 
oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inkludert 
«Vesterisen», basert på best tilgjengelig vitenskape
lig kunnskap. I påvente av dette videreføres defini
sjonen av dette området og rammene for aktivitet 
som ble fastsatt i den i dag gjeldende forvaltnings
plan for Norskehavet (St.meld. m. 37 (2008- 2009)). 

V 

Stortinget ber regjeringen legge til grunn at en 
eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med ut
gangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltnings
planen for Barentshavet og havområdene utenfor Lo
foten. 

VI 

Meld. St. 35 (2016-2017) - Oppdatering av for
valtningsplanen for Norskehavet - vedlegges proto
kollen. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 8. juni 2017 

Ola Elvestuen 

leder 

Anna Ljunggren 

ordfører 
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1 Votering 

MOT 
Det ble votert over: 

Forslag nr. 11 på vegne av Sp. 
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Fordeling 
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MOT 

4 

Det ble votert over: 

Forslag nr. 10 på vegne av SV og MDG. 

Fordeling 

4for / 96 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke 

Votering 

Det ble votert over: 

Representant 

Forslag nr. 8 og 9 på vegne av KrF, SV og MDG. 

Fordeling 

10 for/ 90 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke Representant 

Votering 

Det ble votert over: 

Forslag nr.1, 2 og 4- 7 på vegne av KrF, V, SV og MDG. 
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Fordeling 

15 for/ 85 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke Representant 

5 Votering (14.06.2017 Kl.13:22:26) 

MOT 
Det ble votert over: 

Romertall li. 

Fordeling 

32 for/ 69 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke Representant 

6 Votering (14.06.2017 Kl. 13:22:45) 

Det ble votert over: 

Forslag nr. 13 på vegne av Sp. 

Fordeling 

35 for/ 64 mot 

Votering fordelt på: 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/V oteringsoversikt/?p=677 ... 23. l 0.2017 
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FOR 

8 

FOR 

Parti Fylke 

Votering 

Det ble votert over: 

Romertal! i. 

Fordeling 

94for / 6 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke 

Votering 

Det ble votert over: 

Romertall IV. 

Fordeling 

83 for/ 15 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke 
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Representant 

(14.06.2017 Kl.13:23:34) 

Representant 

(14.06.2017 Kl.13:23:52) 

Representant 
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9 Votering 

FOR 
Det ble votert over: 

Romertall Ill. 

Fordeling 

52 for/ 47 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke 

10 Votering 

FOR 
Det ble votert over: 

Romertall V. 

Fordeling 

Enstemmig vedtatt 

Votering fordelt på: 

Representant 

Det foreligger ikke detaljert data til denne voteringen. Les hvorfor 

11 Votering 

Page 5of6 
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(14.06.2017 Kl.13:24:29) 
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Det ble votert over: 

Romertall VI. 

Fordeling 

Enstemmig vedtatt 

Votering fordelt på: 

Det foreligger ikke detaljert data til denne voteringen. Les hvorfor 

Status 

Vedtak i korthet 

Stortinget har behandlet regjeringens melding om oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet. 

Stortinget vedtok at regjeringen senest innen 2020 skal følge opp arbeidet med en helhetlig nasjonal plan for 

marine verneområder. Det ble vedtatt at regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for 

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, skal legge frem en faglig oppdatert avgrensing av hele 

iskantsonen inkludert uVesterisen», basert på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. Det ble videre vedtatt at 

regjeringen skal legge til grunn at en eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med utgangspunkt i en 

helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. 

Behandling og vedtak 

Saken er ferdigbehandlet 

Vedtak i samsvar med innstillingen med awikjtillegg 

Vedtak og henstillinger 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/V oteringsoversikt/?p=677 .. . 23 .10.2017 



Sak - stortinget.no Page 1 of2 

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet 

Bilag _ __......._ __ 
Meld. St. 35 (2016-2017), Innst. 455 S (2016-2017) 

Tilhører sak 

Oppdatering_av forvaltningsplanen for Norskehavet 

Vedtak907 

Stortinget ber regjeringen om å følge opp arbeidet med en helhetlig nasjonal plan for marine 

verneområder og prioritere områdene som er definert som særlig verdifulle og sårbare (SVO) i dette 

arbeidet. Stortinget ber regjeringen legge fram en egen sak om dette senest i 2020. 

Vedtak908 

Stortinget ber regjeringen ikke iverksette petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting i 

Froan/Sularevet og lvenyggen, fram til en helhetlig marin verneplan for alle de norske havområdene 

er lagt frem for Stortinget. 

Vedtak909 
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og 

havområdene utenfor Lofoten legge frem en faglig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inkludert 

«Vesterisen», basert på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. I påvente av dette videreføres 

definisjonen av dette området og rammene for aktivitet som ble fastsatt i den i dag gjeldende 

forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. nr. 37 (2008-2009)). 

Vedtak910 

Stortinget ber regjeringen legge til grunn at en eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med 

utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene 

utenfor Lofoten. 

Vedtak911 

Meld. St. 35 (2016-2017) - Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet - vedlegges 

protokollen. 

https://www .stortinget.no/no/Saker-og-publikasj onerN edtakN edtak/Sak/?p=6773 6 23 .10.2017 
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Henstilling (oversendt refiieringen uten votering) 

Det henstilles til regjeringen å sørge for at et eventuelt vern av Skamsundet og Børgin ikke 

gjennomføres uten at planene har tilslutning fra de berørte kommuner. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjonerNedtakNedtak/Sak/?p=67736 
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Innst. 258 S 
(2016-2017) 

Innstilling til Stortinget 
fra energi- og miljøkomiteen 

Dokument 8:48 S (2016-2017) 

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om 
Representantforslag fra stortingsrepresentant 
Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og 
utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perio
den 2018-2040 for å redusere Norges økonomiske 
risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen 

Til Stortinget 

Bakgrunn 
Følgende forslag fremmes i representantforsla

get: 
« 1. Stortinget ber regjeringen legge frem en ny pe

troleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk 
i lys av klimautfordringen en står overfor og den 
nye markedssituasjonen. 

2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å 
fjerne alle sektorspesifikke skattefordeler som 
petroleumsnæringen er omfattet av. Særlig er det 
avgjørende at leterefusjonsordningen fjernes så 
raskt som mulig. 

3. Stortinget ber regjeringen vurdere om det er mu
lig å endre regelverket for fradragsberettigede 
kostnader for oljeselskapene, slik at det blir min
dre skattemessig gunstig for selskapene å kost
nadsføre nyinvesteringer i fossil olje og gass og 
mer gunstig å investere i fornybare energipro
sjekter. 

4. Stortinget ber regjeringen gjennomgå og fremme 
forslag til endringer av virkemidlene overfor pe
troleumsnæringen og statens deltagelse på norsk 
sokkel, slik at avkastning på eksisterende felt 
maksimeres og statens eksponering mot nye in
vesteringer og feltavviklingskostnader minime
res. Det skal blant annet gjøres en vurdering av 

Bilag_8 __ _ 

om staten som hovedeier i Statoil og eneeier i 
SDØE må selge seg ned i nye felt med høye lang
siktige investeringskostnader. 

5. Stortinget ber regjeringen foreta og legge frem en 
konkret vurdering med 
a. en analyse av kostnader, risiko, ansvar og 

finansiering av feltavvikling på norsk sokkel 
med mål om å etablere en politikk som mini
merer statlige kostnader, maksimerer gjen
bruk, etterbruk og resirkulering av installa
sjoner og utnytter de enorme feltavviklings
oppgavene til å skape arbeidsplasser og inno
vasjon i årene fremover. 

b. en finansiell risikovurdering av statens 
eksponering i felt som skal avvikles eller har 
risiko for aldri å bli lønnsomme, spesielt sett 
i lys av petroleumsbeskatningen og særord
ningen hvor staten dekker 78 prosent av alle 
utbyggingskostnader og feltavviklingskost
nader gjennom skattesystemet, i tillegg til 
forpliktelser gjennom eierandeler i oljefel
tene. 

6. Stortinget ber regjeringen vurdere en ikke-fra
dragsberettiget avgift på all olje- og gassaktivitet 
som går til et eget feltavviklingsfond for å redu
sere statlige kostnader ved feltavvikling. 

7. Stortinget ber regjeringen legge frem en analyse 
av minst to scenarioer for norsk oljeproduksjon 
senest i revidert nasjonalbudsjett for 2017, som 
oppdaterte alternativ til de rådende premissene 
for norsk petroleumspolitikk gitt i Meld. St. 28 
(2010-2011). Analysen skal presentere fremtidi
ge utslipp av klimagasser fra produksjon og for
brenning av norsk olje og gass, de økonomiske 
og administrative konsekvensene av forslagene 
skal vurderes, og de sysselsettingsmessige kon
sekvensene skal også synliggjøres. 
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a. Ett scenario skal basere seg på at dagens poli
tikk for oljeleting og oljeskatter fortsetter, 
men at den langsiktige oljeprisen er halvpar
ten av det som legges til grunn i Statoils ana
lyser. 

b. Et annet scenario skal legge til grunn at olje
virksomheten skal avvikles gradvis i løpet av 
en 20-årsperiode. Avviklingen foretas gjen
nom at all videre leteaktivitet stanses, og at 
nye utvinningstillatelser ikke gis. Den grad
vise nedtrappingen vil finne sted når dagens 
felt i drift avvikles. 

8. Stortinget ber regjeringen legge følgende til 
grunn for norsk petroleumspolitikk: Norge skal i 
perioden 2018-2040 på en økonomisk og miljø
messig god måte strategisk omstille og utfase 
norsk petroleumsproduksjon for å redusere Nor
ges økonomiske risiko og bidra til de globale kli
mamålene i Paris-avtalen. 

9. Stortinget ber regjeringen varsle at det ikke vil 
gis flere lete- og utvinningstillatelser på norsk 
sokkel fra og med 2018 for å unngå at stadig nye 
felt kommer i produksjon, og med det gi et tyde
lig strategisk signal til andre land og verdens 
energiselskaper. 

10. Stortinget ber regjeringen utrede, planlegge og 
foreslå en gradvis nedtrapping av oljeaktiviteten 
frem mot 2040 med nærings- og arbeidslivspoli
tiske virkemidler som legger til rette for at det 
kan skapes omtrent 10 000 nye arbeidsplasser 
hvert år i andre sektorer til erstatning for arbeids
plassene i petroleumssektoren. 

11. Stortinget ber regjeringen bruke eiennakten i 
Statoil til å trekke selskapet ut av fossil energi
produksjon i utlandet og sette i gang en omstil
ling til et fornybarselskap, med mål om en 
strategisk transformasjon mot å bli en global le
der i fornybar energi. 

12. Stortinget ber regjeringen legge frem en vurde
ring om å opprette et omstillingsfond med meka
nismer som gjør det mulig å bruke penger fra en 
egen særavgift for feltavvikling, samt statlige 
midler fra oljefondet for å dekke fjerningskostna
dene og stimulere til gjenbruk/etterbruk, spin
off, omskolering av arbeidsledige fra bransjen og 
ny bærekraftig næringsvekst som følge av oms
tilling, utfasing og feltavvikling. 

13. Stortinget ber regjeringen melde som tilleggsfor
pliktelse til FNs klimakonvensjon at norsk olje
og gassvirksomhet skal fases ut over en 20-årspe
riode, og at ingen nye lete- og utvinningskonse
sjoner skal tildeles etter 2017. 

14. Stortinget ber regjeringen om å utvikle bistands
og utenrikspolitiske initiativ overfor andre land 
med kull- og petroleumsressurser for å fremme 
politiske beslutninger og allianser for ikke å leg-
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ge til rette for ny produksjon av kull , olje og gass 
som medfører klimagassutslipp i hele verdikje
den fra produksjon til bruk.» 

Komiteens merknader 
Komiteen, medlemmene fra Arbei

derpartiet, Asmund Aukrust, Per Rune 
Henriksen, Anna Ljunggren, Audun 
Otterstad og Terje Aasland, fra Høyre , 
Ti a Bru , Odd Henriksen , Eirik Milde 
og Torhild Aarbe r gsbo t ten , fra 
Fremskrittspartiet, Jan-Henrik 
Fredriksen og Øyvind Korsberg, fra 
Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen 
Eide, fra Senterpar t iet, Marit Arnstad, 
fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra 
Sosialistisk Venstreparti, Heikki 
Eidsvol l Holmås, og fra Miljøpartiet De 
Grønne , Rasmus Hansson, visertilatolje-og 
gassnæringen er Norges største og viktigste næring. 
Virksomheten gir arbeidsplasser over hele landet og 
har siden starten bidratt til næringsutvikling, teknolo
giutvikling og samfunnsutvikling som har kommet 
hele landet til gode. 

Kom i te ens flertal 1, alle unntatt medlemmet 
fra Miljøpartiet De Grønne, viser til at hovedmålet i 
petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom 
produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv, 
jf. Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida 
- om petroleumsvirksomheten og Prop. 114 S 
(2014-2015) Norges største industriprosjekt- utbyg
ging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for 
olje- og gassvirksomheten. 

F 1erta11 et viser til svarbrev fra olje- og energi
ministeren datert 10. mars 2017. 

F.l erta 11 et viser til at samspillet og rolleforde
lingen mellom staten og oljeselskapene er en viktig 
del av norsk petroleumsforvaltning. Hovedprinsippe
ne er at staten legger til rette ved å stille arealer til rå
dighet, regulerer virksomhet gjennom lover og for
skrifter og høster inntekter gjennom beskatning samt 
statlige andeler i utvalgte lisenser. Oljeselskapene 
står for leting, utbygging og produksjon og tar den 
kommersielle risikoen i dette. 

Et annet flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre , Fremskritts
partiet, K r istel i g Folkeparti , Senter
partiet og Venstre, peker på at brede politiske 
flertall bak mål og rammebetingelser for næringen 
har gitt stabile og forutsigbare forhold gjennom over 
40 år. 
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Et tredje flertall , medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Høyre, F rem skrit ts
partiet, Kristelig Fo lkeparti og Senter
partiet, viser til at utsiktene for både olje- og 
gassmarkedene i overskuelig framtid legger grunnlag 
for produksjon av Norges petroleumsressurser, forut
satt at kostnadsutviklingen holdes under kontroll. 
Dette gjelder også innenfor scenarioer som er i tråd 
med internasjonale klimamålsettinger.Dette fl er
ta 11 et viser til brevet fra statsråden hvor det framgår 
at norske klimapolitiske målsettinger skal nås samti
dig som vi har en sterk og konkurransedyktig petro
leumsvirksomhet. 

Dette fler ta 11 et viser til at petroleumsvirk
somheten således i mange tiår vil ha en sentral rolle 
for norsk verdiskapning, sysselsetting, teknologiut
vikling og samfunnsutvikling. Også i et lavutslipps
samfunn vil det være etterspørsel etter petroleums
produkter. 

Dette flertallet viser til at gjennom en glo
bal prising av COrutslipp vil de ressursene som kan 
produseres med lavest utslipp, være posisjonert til å 
levere de fossile ressursene som etterspørres i et slikt 
scenario. 

Komiteens medlemmer fra Kristelig 
Folkeparti, Venstre , Sosia l istisk Ven
streparti og Miljøpartiet De Grønne viser 
til at det begynner å bli lenge siden forrige petrole
umsmelding var til behandling i Stortinget, og mye 
har endret seg på disse årene. Både det kraftige fallet 
i oljeprisen og Paris-avtalen har langsiktig innvirk
ning på norsk petroleumsvirksomhet, og oppdatert 
kunnskap er viktig for å kunne føre riktig 
petroleumspolitikk. Disse med 1 em mer mener 
derfor at det kan være fornuftig med en ny petrole
umsmelding som behandler alle sider av en norsk pe
troleumspolitikk på en grundig måte. 

Disse medlemmer fremmer følgende for
slag: 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en ny pe
troleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk i lys 
av klimautfordringen en står overfor, og den nye 
markedssituasjonen.» 

Komiteens medlem fra Kristelig Fo l 
keparti tar ikke stilling til eventuelle endringer i 
norsk petroleumspolitikk på dette tidspunktet, men 
støtter en ny petroleumsmelding. 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne mener at Norge skal la olje og gass bli lig
gende til beste for klima og i respekt for framtidige 
generasjoner, og går mot utbygging av nye felt og 
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nye konsesjonsrunder. Disse med 1 em mer viser 
til at verden allerede har funnet mer fossile ressurser 
enn vi tåler å hente ut om vi skal unngå ødeleggende 
klimaendringer. Derfor bør man ikke tildele letearea
ler til oljeindustrien. 

Dis se med lemmer mener at både 24. konse
sjonsrunde og «Tildeling i forhåndsdefinerte områ
der» bør stoppes. Disse medlemmer mener vi
dere at petroleumsfelt i produksjon skal ha utslippsfri 
energiforsyning, som for eksempel kraft fra land, og 
at dette er en forutsetning dersom det er flertall for ut
bygging av nytt felt. Dis se med I em mer vil min
ne om at Sosialistisk Venstreparti i flere tiår har ad
va.it mot det høye utvinningstempoet på norsk sok
kel , som har gjo11 norsk økonomi svært oljeavhengig, 
og som nå gjør omstillingen mer krevende. 

Disse med I em mer mener det er lite trover
dig å stole på at det er global COrprising som skal 
løse utfordringene med å sikre at nok fossile ressur
ser blir liggende til å hindre farlige klimaendringer, 
slik flertallet av partiene viser til i innstillingen. Dette 
er å sette sin lit til et virkemiddel verden er svært 
langt unna å få på plass, og denned en svært risiko
fylt strategi for klimapolitikken. 

Disse medlemmer mener det er viktig at 
Norge støtter fattige lands mulighet til å skape en 
vekst og utvikling som i størst mulig grad er basert på 
fornybare ressurser. Det er et svært uheldig signal at 
regjeringen har kuttet i støtten til fornybar energi i 
fattige land. Disse med I em mer mener likevel at 
Norge som stor petroleumsnasjon ikke er i en posi
sjon til å kreve at fattige land skal avstå fra å utvinne 
enhver form for fossile ressurser de måtte ha. Når fat
tige land utvinner sine fossile ressurser, er det deri
mot viktig at dette skjer på en mest mulig miljømes
sig og sosialt forsvarlig måte, og at inntektene i størst 
mulig grad kommer fellesskapet til gode. Disse 
med I em m er mener derfor det er riktig og viktig at 
Norge bistår fattige land med kompetanse om skatt
legging av utvinningsindustri. 

Globale utslipp fra norsk olje og gass er et norsk 
ansvar 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne vil understreke at Norge har det fulle an
svaret for klimakonsekvensene når stortingsflertallet 
velger å åpne opp for oljeutvinning, og at tildeling av 
nye oljefelter utvilsomt er de mest avgjørende beslut
ningene regjeringen tar når det kommer til konse
kvensene for klimaet. 

Disse med 1 em mer viser til at norsk olje og 
gass utgjør en signifikant andel av globale utslipp fra 
fossil energi, over 2 pst. Til sammenligning har Nor
ge under 7 promille av verdens befolkning. Petrole
umsutvinningen bidrar per i dag til rundt ti ganger 
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mer C02 til atmosfæren enn alle Norges utslipp 
innenlands. 

Komiteens medlem fra Miljøpartiet 
De Grønne viser til at i ytterste konsekvens vil en 
total uttømming av de utvinnbare petroleumsressur
sene på norsk sokkel innebære at minst 16 gigatonn 
C02 tilføres atmosfæren. Til sammenligning utgjør 
det totale karbonbudsjettet for å ha en 66 pst. sjanse 
om å nå ambisjonen om 1,5 graders oppvarming iføl
ge FNs klimapanel godt i underkant av 205 gigatonn 
C02 fra 2016. En politikk som ikke setter tydeligere 
grenser for norsk petroleumsindustri, vil dermed 
bygge på en forutsetning om at 0, 7 promille av ver
dens befolkning skal tjene seg rike på å bruke opp 7 
pst. av all den gjenværende plassen atmosfæren har 
til å absorbere COrutslipp. Dette er hundre ganger 
mer enn vår rettmessige andel og et helt uansvarlig 
premiss. Slik vil det også være om vi aksepterer høy
ere temperaturøkning enn 1,5 grader eller større risi
ko for å mislykkes. 

Verdens mest sårbare trenger ikke norsk olje, men 
offensiv klimapolitikk 

Komiteens medlemmer fra Venstre, 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøparti
et De Grønne viser til den nye rapporten fra Det 
internasjonale energibyrået og Det internasjonale by
rået for fornybar energi, som fastslår at oljeutvinnin
gen må ligge på maksimalt 45 pst. av dagens nivå i 
2050 for å ha en 66 pst. sjanse til å unngå to graders 
oppvarming. Oljeutvinningsnivået må altså være 
enda lavere enn dette for å oppnå ambisjonen i Paris
avtalen om å nå 1,5 graders oppvarming. 

Disse medlemmer understreker også at en 
66 pst. sjanse til å nå en så avgjørende ambisjon er 
svært dårlige odds med tanke på de enorme konse
kvensene av en slik temperaturøkning. Dersom sjan
sen for å mislykkes vil være 34 pst" utsetter vi fram
tidige generasjoner for en uholdbart høy risiko. 

Di s s e m ed 1 em m er understreker også at 
brorparten av norsk olje- og gasseksport skjer til an
dre rike land og ikke bør defineres som noe bistands
prosjekt til verdens fattige. Behovet for bærekraftig 
utvikling som ikke skaper farlige klimaendringer, er 
aller høyest for innbyggerne i utviklingsland, som er 
de mest sårbare i møte med farlig global oppvarming. 

Norsk olje er ikke nødvendigvis 
konkurransedyktig 

Komiteens medlemmer fra Venstre, 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøparti
et De Grønne viser til at pris og COrutslipp per 
produserte oljetønne vil bli avgjørende faktorer i en 
framtid der oljeforbruket må reduseres kraftig. Når 
det gjelder pris, har tidligere studier vist at kostnads-
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nivået i Arktis er for høyt til å være konkurransedyk
tig i ettogradersscenario. Disse med 1 em mer vi
ser også til at COrutslippene på norsk sokkel (i snitt 
63 kg C02 per oljetønne) er høyere enn utslippene på 
verdens største oljefelt, Ghawar i Saudi-Arabia (50 
kg C02/oljetønne), som produserer 2,5 ganger mer 
olje enn all produksjon på norsk sokkel. Også feltet 
Safaniya utenfor Saudi-Arabia har lavere utslipp av 
C02 per produserte oljetønne (30 kg) enn norsk sok
kel, og inneholder olje og gass i nesten like store 
mengder som norsk sokkel. Disse feltene ligger hel
ler ikke i like sårbare og fiskerike havområder som 
norske oljefelter. 

Disse medlemmer påpeker også at analysen 
av risiko i norsk oljebransje har vært svært mangel
full i forsøkene på å ekspandere i utlandet. Statoils 
store tap på investeringer i skifergass, tjæresand, ol
jeutvinning i Mexicogulften og andre risikable pro
sjekter bør stå som en advarsel mot overoptimistisk 
satsing på nye petroleumsforekomster. 

Scenarier for norsk petroleumsvirksomhet 
innenfor rammene av Paris-avtalen 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne merker seg at olje- og energiministeren i 
sitt svarbrev til komiteen 10. mars 201 7 ikke viser til 
noen reelle framskrivninger eller studier som sann
synliggjør at en videre uhemmet utvinning av norsk 
olje og gass vil være kompatibel med ambisjonen i 
Paris-avtalen om et 1,5-gradersmål, og fremmer en 
rekke påstander om konkurransekraften og miljøef
fekten av norsk olje og gass som ikke er dokumen
tert. Disse m e d 1 em m er understreker at utviklin
gen i Norges største næring bør være faktabasert. 

Om utvinning i Barentshavet 

Komiteens medlemmer fra Venstre, 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøparti
et De Grønne visertil at 92 av de 102 nye feltene 
som er varslet som aktuelle for 24. konsesjonsrunde, 
ligger i Barentshavet, et havområde der norsk olje
bransje har møtt svært store utfordringer med å ut
vikle drivbare og lønnsomme prosjekter. Etter 40 år 
er de to eneste feltene som er i drift, Snøhvit og Go
liat. Begge har medført svært store kostnadsoverskri
delser på henholdsvis 19 og 16 mrd. kroner, og det 
tok henholdsvis 33 og 37 år fra utlysning til feltene 
kom i drift. 

Disse medlemmer viser til at utsiktene til 
store inntekter i Barentshavet altså er høyst usikre og 
ligger langt frem i tid. Disse forhold taler mot at Nor
ges oljeproduksjon vil være konkurransedyktig i et 
pris- eller utslippsperspektiv i møte med en rask in
ternasjonal utfasing av fossil energi. 
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Karbonpris 

Komiteens medlemmer fra Venstre, 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøparti
et De Grønne viser til at en global karbonpris er 
en teoretisk effektiv løsning på klimakrisen som er 
svært urealistisk i praksis. Det internasjonale klima
samarbeidet har gått bort fra en «ovenfra og ned»-til
nærming og er i dag basert på frivillige forpliktelser 
til utslippskutt innenfor et løst felles rammeverk 
(NDCs). Disse medlemmer viser til at USAs 
nye administrasjon har varslet at de også ønsker å 
trekke seg fra denne avtalen. 

Disse medlemmer viser til at ideen om at 
verden snart vil adoptere en effektiv pris på karbon, 
forutsetter at verdens største økonomier vil gå i helt 
motsatt retning fra tidligere år og bli enige om en 
svært ambisiøs global skattlegging som deretter prin
sipielt sett vil gi bedre rammer for norsk olje- og 
gassutvinning enn de som allerede finnes tilgjengelig 
i form av innskrenkninger i konsesjonene. Disse 
m ed 1 em m er mener dette er svæ1i urealistisk. 

Om utvinningstempoet på norsk sokkel 

Komiteens medlemmer fra Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne viser til at utvinningen av de norske petro
leumsreservene har vært på et svært høyt nivå helt si
den begrensningene på investeringer og utvin
ningsnivå ble opphevet i perioden 1988-1993. Ut
vinningsnivået nådde en topp i 2001, i en periode 
med relativt lav pris, og har siden sunket jevnt. D i s -
se medlemmer understreker at oljeformuen iføl
ge petroleumsloven er fellesskapets eie, og at en 
uhemmet utvinning av disse reservene til bruk for 
drivstoff er en beslutning som tas på vegne av alle 
fremtidige generasjoner. Med tanke på at olje og gass 
i fremtiden kan brukes på langt mer miljøvennlige 
måter, blant annet gjennom bruk av karbonfangst- og 
lagring, må rask oljeutvinning i dag settes opp mot 
alternativet: klima- og miljøvem11ig bruk av fossile 
energikilder i fremtiden. 

Om skattefordeler/subsidier til norsk 
petroleumsvirksomhet 

Komiteens medlemmer fra Venstre, 
Sosialistisk Venstreparti og Miljøparti
et De Grønne viser til at regjeringens eget utvalg 
for grønn konkurransekraft fastslår at det «ikke [er] 
opplagt at dagens petroleumsregime, som har lagt 
godt til rette for ekspansjon, er best egnet for fremti
den med økende etterspørselsrisiko». 

Di s se m ed I em m er understreker at dagens 
skatteregime er utformet for å maksimere utvin
ningsnivå, ikke for å minimere risiko eller klimag-
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assutslipp. Disse med I em mer viser til Innst. 224 
S (2015-2016),jf. Dokument 8:28 (2015-2016) om 
å fjerne subsidiene til petroleumsvirksomhet. 

Høstingsstrategi for norsk petroleumsvirksomhet 

Komiteens medlem fra Miljøpartiet 
De Grønne understreker at Norge bør redefinere 
sin oljepolitikk for de kommende tiårene, både for å 
maksimere avkastningen på eksisterende investerin
ger og for å redusere fremtidige risikoer og bidra til 
lavere klimautslipp ved at mindre fossile energikilder 
utvinnes og brennes. Dette medlem foreslår der
for at Norge forbereder, beslutter og gjennomfører en 
strategisk omstilling og utfasing av norsk 
petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 for å 
redusere Norges økonomiske risiko og bidra til at 
landet kan nå de globale klimamålene i Paris-avtalen. 
D ette medl em ønsker derfor en analyse av kost
nadene for den norske stat dersom oljeinntektene blir 
lavere enn det som ligger til grunn for Statoils lønn
somhetsvurderinger av eksisterende investeringer. 

D ett e m e d 1 e m viser til at for at Stortinget 
skal kunne fatte riktige beslutninger knyttet til videre 
petroleumsaktivitet, må både effekten på klimaet og 
de finansielle kostnadene av beslutningene vurderes. 
Regjeringen bør derfor legge frem en analyse for 
Stortinget med to alternative scenarioer: ett som vur
derer konsekvensene - både for klimagassutslippene 
og de økonomiske konsekvensene for staten - av en 
gradvis avvikling av petroleumsressursene over den 
nærmeste 20-årsperioden. Det andre scenarioet bør 
legge til grunn en prisutvikling på oljerelaterte pro
dukter som er det halve av det som legges til grunn i 
perspektivmeldingen fra 2013. 

Feltavvikling 

Komiteens medlem fra Miljøpartiet 
De Grønne viser til at staten Norge er tungt ekspo
nert for store kostnader til feltavvikling de neste ti
årene. Dette er kostnader som vil komme uansett om 
Norge beslutter en planmessig utfasing av petrole
umsindustrien eller ikke. I den gjeldende petroleums
politikken er det uklart hvilke økonomiske konse
kvenser feltavvikling vil ha for Norge. Et grovt an
slag fra Econ Consulting Group er på mellom 1 200 
og 2 500 mrd. kroner før skatt. 

Dette med 1 em viser til at forslagsstilleren 
mener Norge må revidere virkemidlene overfor pe
troleumsnæringen og statens deltagelse på norsk sok
kel, slik at statens eksponering for feltavvi
klingskostnader minimeres. Samtidig må staten plan
messig sette av penger til sin andel av framtidige felt
avviklingskostnader og bruke dette som en del av 
omstillingen av bransjen. Dette med lem mener at 
det derfor bør vurderes å opprette et omstillingsfond 
med mekanismer som for eksempel gjør det mulig å 
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bruke penger fra en egen særavgift for feltavvikling, 
statlige midler fra oljefondet for å dekke fjer
ningskostnadene og stimulere til gjenbruk/etterbruk, 
spin-off, omskolering av arbeidsledige fra bransjen 
og ny bærekraftig næringsvekst som følge av omstil
ling, utfasing og feltavvikling. 

Dette medlem visertilatNorgeerienmeget 
god posisjon til å få til en positiv og strategisk trans
formasjon med en høyt utdannet befolkning, omstil
lingskapital, mange næringsmuligheter basert på bæ
rekraftig bruk av naturressurser og fornybar energi, 
gode muligheter for offentlig styring og investeringer 
og et innovativt næringsliv. 

Statoil som fornybarselskap 

Komiteens 1nedlemmer fra Sosialis-
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne viser til at Statoil, hvor staten eier 67 pro
sent, regner med å møte fremtiden med billigere olje
produksjon basert på en langsiktig oljepris på 80 dol
lar. Statoil tallfester sine mål for en «fornybarandel» 
av investeringene - stigende fra omkring 5 pst. i 2016 
til 15-20 prosent i 2030. Det betyr at Statoils kjerne
virksomhet uansett vil være fossil i mange tiår. 

Disse medlemmer understreker atbåde hen
synet til klimarisiko og risikoen for langvarig lave ol
jepriser gjør denne strategien svært usikker. Det er 
med andre ord ikke en strategisk transformasjon som 
vil sikre at Statoil er lønnsom dersom oljeprisen er la
vere enn 80 dollar. 

Disse medl em mer viser til at en analyse fra 
det britiske nærings- og energidepartementet (BEIS 
2016 Fossil Fuel Price Assumptions) anslår den lang
siktige oljeprisen i en togradersverden til å være 
rundt 55 dollar. Disse medlemmer viser til at 
hvis Norge og verden skal nå Paris-avtalens mål, kan 
den langsiktige oljeprisen meget vel være betydelig 
lavere. En verden som opplever rask utslippsreduk
sjon kombinert med stadig billigere fornybar energi, 
vil ikke trenge den dyreste oljen og gassen som Nor
ge og Statoil er en av produsentene av. 

Disse medlemmer mener det er lite sann
synlig at en fordeling av investeringene mellom fos
sil og fornybar 80-20 i fossil favør i 2030 vil gi Stat
oil et reelt alternativt bein å stå på eller strategisk 
styrke nok til å transformere seg til et fossilfritt og 
fornybar energi-selskap. Et mål om en fordeling av 
investeringene mellom fossil og fornybar på 50-50 i 
2025 og 20-80 i 2030 i fornybar favør kan være be
tydelig mer fremtidsrettet og lønnsomt og samtidig 
ha en lavere risiko en dagens investeringsplan. Di s -
s e m e d 1 em mer mener derfor at staten som Stat
oils hovedeier må insistere på en mer offensiv plan 
for omstilling og endring av Statoils virksomhet i for
nybar retning for å være konkurransedyktig i en ver
den som skal nå målene fra Paris-avtalen, og foråre-
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dusere Statoils og Norges risikoeksponering overfor 
en langvarig lav oljepris, økte klimakostnader for 
fossil energi og stadig billigere fornybar energi. 

En ny og ansvarlig petroleumspolitikk 

Komiteens medlem fra Miljøpartiet 
De Grønne mener at Norge bør føre en integrert 
klima- og næringspolitikk med mål om å skape et 
bedre samfunn i økologisk balanse og med økt livs
kvalitet for befolkningen. Dette med 1 em viser til 
at dette er et stort og langvarig samfunnsprosjekt som 
bare kan lykkes i et tett samarbeid mellom innbygge
re, organisasjoner, næringsliv og det offentlige. Gitt 
Norges globale klimaansvar og basert på økonomisk 
egeninteresse bør Norge stanse åpning av nye olje
og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og 
planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten 
over en 20-årsperiode. Dette medlem mener en 
slik fremtidsrettet energi- og oljepolitikk ikke hand
ler om å skru av lønnsomme felt, men om å styre nye 
investeringer vekk fra petroleumsbransjen og inn i 
nye næringer. Slik kan Norge starte en gradvis ned
trapping av den norske økonomiens avhengighet av 
petroleumssektoren, redusere statens risiko og sikre 
at klimamålene nås. Dette medlem viser til at 
Norge med en slik politikk vil gå fra å være en del av 
problemet til å bli en del av løsningen på de globale 
klimautfordringene. 

Dette medlem mener derfor at Norge nå må 
planlegge for en ny virkelighet for petroleumsnærin
gen og legge en ny politikk for denne fram mot 2040. 

På denne bakgrunn fremmer dette medlem 
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å 
fjerne alle sektorspesifikke skattefordeler som petro
leumsnæringen er omfattet av. Særlig er det avgjø
rende at leterefusjonsordningen fjernes så raskt som 
mulig.» 

«Stortinget ber regjeringen vurdere om det er 
mulig å endre regelverket for fradragsberettigede 
kostnader for oljeselskapene, slik at det blir mindre 
skattemessig gunstig for selskapene å kostnadsføre 
nyinvesteringer i fossil olje og gass og mer gunstig å 
investere i fornybare energiprosjekter.» 

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå og frem
me forslag til endringer av virkemidlene overfor pe
troleumsnæringen og statens deltagelse på norsk 
sokkel, slik at avkastning på eksisterende felt maksi
meres og statens eksponering mot nye investeringer 
og feltavviklingskostnader minimeres. Det skal blant 
annet gjøres en vurdering av om staten som hovedeier 
i Statoil og eneeier i SDØE må selge seg ned i nye felt 
med høye langsiktige investeringskostnader.» 
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«Stortinget ber regjeringen foreta og legge frem 
en konkret vurdering med 
a. en analyse av kostnader, risiko, ansvar og finan

siering av feltavvikling på norsk sokkel med mål 
om å etablere en politikk som minimerer statlige 
kostnader, maksimerer gjenbruk, etterbruk og 
resirkulering av installasjoner og utnytter de 
enorme feltavviklingsoppgavene til å skape 
arbeidsplasser og innovasjon i årene fremover. 

b. en finansiell risikovurdering av statens ekspone
ring i felt som skal avvikles eller har risiko for 
aldri å bli lønnsomme, spesielt sett Representant
forslag 48 S (2016- 2017) i lys av petroleumsbe
skatningen og særordningen hvor staten dekker 
78 prosent av alle utbyggingskostnader og fel
tavviklingskostnader gjennom skattesystemet, i 
tillegg til forpliktelser gjennom eierandeler i 
oljefeltene.» 

«Stortinget ber regjeringen vurdere en ikke-fra
dragsberettiget avgift på all olje- og gassaktivitet 
som går til et eget feltavviklingsfond for å redusere 
statlige kostander ved feltavvikling.» 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en analyse 
av minst to scenarioer for norsk oljeproduksjon se
nest i revidert nasjonalbudsjett for 2017, som oppda
terte alternativ til de rådende premissene for norsk 
petroleumspolitikk gitt i Meld. St. 28 (2010-2011). 
Analysen skal presentere fremtidige utslipp av kli
magasser fra produksjon og forbrenning av norsk 
olje og gass, de økonomiske og administrative kon
sekvensene av forslagene skal vurderes, og de syssel
settingsmessige konsekvensene skal også 
synliggjøres. 
a. Ett scenario skal basere seg på at dagens politikk 

for oljeleting og oljeskatter fortsetter, men at den 
langsiktige oljeprisen er halvparten av det som 
legges til grunn i Statoils analyser. 

b. Et annet scenario skal legge til grunn at oljevirk
somheten skal avvikles gradvis i løpet av en 20-
årsperiode. Avviklingen foretas gjennom at all 
videre leteaktivitet stanses, og at nye utvinnings
tillatelser ikke gis. Den gradvise nedtrappingen 
vil finne sted når dagens felt i drift avvikles.» 

«Stortinget ber regjeringen legge følgende til 
grunn for norsk petroleumspolitikk: Norge skal i pe
rioden 2018- 2040 på en økonomisk og miljømessig 
god måte strategisk omstille og utfase norsk petrole
umsproduksjon for å redusere Norges økonomiske 
risiko og bidra til de globale klimamålene i Paris-av
talen.» 

«Stortinget ber regjeringen varsle at det ikke vil 
gis flere lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel 
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fra og med 2018 for å unngå at stadig nye felt kom
mer i produksjon, og med det gi et tydelig strategisk 
signal til andre land og verdens energiselskaper.» 

«Stortinget ber regjeringen utrede, planlegge og 
foreslå en gradvis nedtrapping av oljeaktiviteten 
frem mot 2040 med nærings- og arbeidslivspolitiske 
virkemidler som legger til rette for at det kan skapes 
omtrent I 0 000 nye arbeidsplasser hvert år i andre 
sektorer til erstatning for arbeidsplassene i petrole
umssektoren.» 

«Stortinget ber regjeringen bruke eiermakten i 
Statoil til å trekke selskapet ut av fossil energipro
duksjon i utlandet og sette i gang en omstilling til et 
fornybarselskap, med mål om en strategisk transfor
masjon mot å bli en global leder i fornybar energi.» 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en vurde
ring av å opprette et omstillingsfond med mekanis
mer som gjør det mulig å bruke penger fra en egen 
særavgift for feltavvikling, samt statlige midler fra 
oljefondet for å dekke fjerningskostnadene og stimu
lere til gjenbruk/etterbruk, spin-off, omskolering av 
arbeidsledige fra bransjen og ny bærekraftig næ
ringsvekst som følge av omstilJing, utfasing og fel
tavvikling.» 

«Stortinget ber regjeringen melde som tilleggs
forpliktelse til FNs klimakonvensjon at norsk olje
og gassvirksomhet skal fases ut over en 20-årsperio
de, og at ingen nye lete- og utvinningskonsesjoner 
skal tildeles etter 2017 .» 

«Stortinget ber regjeringen om å utvikle bi
stands- og utenrikspolitiske initiativ overfor andre 
land med kull- og petroleumsressurser for å fremme 
politiske beslutninger og allianser for ikke å legge til 
rette for ny produksjon av kull, olje og gass som 
medfører klimagassutslipp i hele verdikjeden fra pro
duksjon til bruk.» 

Uttalelse fra finanskomiteen 
Energi- og miljøkomiteens utkast ti] foreløpig 

innstilling 4. april 2017 vedr. Dokument 8:48 S 
(2016- 2017) er ifølge Stortingets vedtak forelagt fi
nanskomiteen til uttalelse før endelig innstilling av
gis. Finanskomiteen uttaler 18. april 2017: 

«Finanskomiteen viser til energi- og miljøkomi
teens utkast til innstilJing til Dokument 8:48 S 
(2016- 2017) Representantforslag om en strategisk 
omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduk
sjon i perioden 2018- 2040 for a redusere Norges 
økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris
avtalen. 
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Komiteen viser til de respektive r.artiers merkna
der i energi- og miljøkomiteens innstilling. Komiteen 
har ellers mgen merknader». 

Forslag fra mindretall 
Forslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialis
tisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne: 

Forslag 1 

Stortinget ber regjeringen legge frem en ny pe
troleumsmelding om norsk olje- og gasspolitikk i lys 
av klimautfordringen en står overfor, og den nye 
markedssituasjonen. 

Forslag fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og 
Miljøpartiet De Grønne: 

Forslag 2 

Stortinget ber regjeringen vurdere om det er mu
lig å endre regelverket for fradragsberettigede kost
nader for oljeselskapene, slik at det blir mindre skat
temessig gunstig for selskapene å kostnadsføre nyin
vesteringer i fossil olje og gass og mer gunstig å in
vestere i fornybare energiprosjekter. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar
tiet De Grønne: 

Forslag 3 

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å 
fjerne alle sektorspesifikke skattefordeler som petro
leumsnæringen er omfattet av. Særlig er det avgjø
rende at leterefusjonsordningen fjernes så raskt som 
mulig. 

Forslag4 

Stortinget ber regjeringen foreta og legge frem en 
konkret vurdering med 
a. en analyse av kostnader, risiko, ansvar og finan

siering av feltavvikling på norsk sokkel med mål 
om å etablere en politikk som minimerer statlige 
kostnader, maksimerer gjenbruk, etterbruk og 
resirkulering av installasjoner og utnytter de 
enorme feltavviklingsoppgavene til å skape 
arbeidsplasser og innovasjon i årene fremover. 

b. en finansiell risikovurdering av statens ekspone
ring i felt som skal avvikles eller har risiko for 
aldri å bli lønnsomme, spesielt sett Representant
forslag 48 S (2016-2017) i lys av petroleumsbe
skatningen og særordningen hvor staten dekker 
78 prosent av alle utbyggingskostnader og fel
tavviklingskostnader gjennom skattesystemet, i 
tillegg til forpliktelser gjennom eierandeler i 
oljefeltene. 
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Forslag 5 

Stortinget ber regjeringen legge frem en analyse 
av minst to scenarioer for norsk oljeproduksjon se
nest i revidert nasjonalbudsjett for 2017, som oppda
terte alternativ til de rådende premissene for norsk 
petroleumspolitikk gitt i Meld. St. 28 (2010-2011). 
Analysen skal presentere fremtidige utslipp av kli
magasser fra produksjon og forbrenning av norsk 
olje og gass, de økonomiske og administrative kon
sekvensene av forslagene skal vurderes, og de syssel
settingsmessige konsekvensene skal også synliggjø
res. 
a. Ett scenario skal basere seg på at dagens politikk 

for oljeleting og oljeskatter fortsetter, men at den 
langsiktige oljeprisen er halvparten av det som 
legges til grunn i Statoils analyser. 

b. Et annet scenario skal legge til grunn at oljevirk
somheten skal avvikles gradvis i løpet av en 20-
årsperiode. Avviklingen foretas gjennom at all 
videre leteaktivitet stanses, og at nye utvinnings
tillatelser ikke gis. Den gradvise nedtrappingen 
vil finne sted når dagens felt i drift avvikles. 

Forslag 6 

Stortinget ber regjeringen varsle at det ikke vil 
gis flere lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel 
fra og med 2018 for å unngå at stadig nye felt kom
mer i produksjon, og med det gi et tydelig strategisk 
signal til andre land og verdens energiselskaper. 

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne: 

Forslag 7 

Stortinget ber regjeringen gjennomgå og fremme 
forslag til endringer av virkemidlene overfor petrole
umsnæringen og statens deltagelse på norsk sokkel, 
slik at avkastning på eksisterende felt maksimeres og 
statens eksponering mot nye investeringer og fel
tavviklingskostnader minimeres. Det skal blant annet 
gjøres en vurdering av om staten som hovedeier i 
Statoil og eneeier i SDØE må selge seg ned i nye felt 
med høye langsiktige investeringskostnader. 

Forslag8 

Stortinget ber regjeringen vurdere en ikke-fra
dragsberettiget avgift på all olje- og gassaktivitet 
som går til et eget feltavviklingsfond for å redusere 
statlige kostander ved feltavvikling. 

Forslag 9 

Stortinget ber regJenngen legge følgende til 
grunn for norsk petroleumspolitikk: Norge skal i pe
rioden 2018-2040 på en økonomisk og miljømessig 
god måte strategisk omstille og utfase norsk petrole
umsproduksjon for å redusere Norges økonomiske ri-
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siko og bidra til de globale klimamålene i Paris-avta
len. 

Forslag 10 

Stortinget ber regjeringen utrede, planlegge og 
foreslå en gradvis nedtrapping av oljeaktiviteten 
frem mot 2040 med nærings- og arbeidslivspolitiske 
virkemidler som legger til rette for at det kan skapes 
omtrent 10 000 nye arbeidsplasser hvert år i andre 
sektorer til erstatning for arbeidsplassene i petrole
umssektoren. 

Forslag li 

Stortinget ber regiermgen bruke eiermakten i 
Statoil til å trekke selskapet ut av fossil energipro
duksjon i utlandet og sette i gang en omstilling til et 
fornybarselskap, med mål om en strategisk transfor
masjon mot å bli en global leder i fornybar energi. 

Forslag 12 

Stortinget ber regjeringen legge frem en vurde
ring av å opprette et omstillingsfond med mekanis
mer som gjør det mulig å bruke penger fra en egen 
særavgift for feltavvikling, samt statlige midler fra 
oljefondet for å dekke fjerningskostnadene og stimu
lere til gjenbruk/etterbruk, spin-off, omskolering av 
arbeidsledige fra bransjen og ny bærekraftig næ
ringsvekst som følge av omstilling, utfasing og felt
avvikling. 
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Forslag 13 

Stortinget ber regjeringen melde som tilleggsfor
pliktelse til FNs klimakonvensjon at norsk olje- og 
gassvirksomhet skal fases ut over en 20-årsperiode, 
og at ingen nye lete- og utvinningskonsesjoner skal 
tildeles etter 2017. 

Forslag 14 

Stortinget ber regjeringen om å utvikle bistands
og utenrikspolitiske initiativ overfor andre land med 
kull- og petroleumsressurser for å fremme politiske 
beslutninger og allianser for ikke å legge til rette for 
ny produksjon av kull, olje og gass som medfører kli
magassutslipp i hele verdikjeden fra produksjon til 
bruk. 

Komiteens tilråding 
Komiteen har for øvrig ingen merknader, 

viser til representantforslaget og rår Stortinget til å 
gjøre følgende 

vedtak : 

Dokument 8 :48 S (2016- 2017) - Representant
forslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson 
om en strategisk omstilling og utfasing av norsk pe
troleumsproduksjon i perioden 2018- 2040 for åre
dusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamå
lene i Paris-avtalen - vedlegges protokollen. 

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 19. april 2017 

Ola Elvestuen Per Rune Henriksen 

leder ordfører 
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VEDLEGG 

Brev fra Olje- og energidepartementet v/statsråd Terje Søviknes til energi- og 
miljøkomiteen, datert 10. mars 2017 

Vedr Representantforslag 48 S (2016-2017) om en 
strategisk omstilling og utfasing av norsk petrole
umsproduksjon i perioden 2018-2040 for å redu
sere Norges økonomiske risiko og innfri 
klimamålene i Parisavtalen 

Det vises til representantforslag 48 S (2016-
2017) om en strategisk omstilling og utfasing av 
norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 
for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri 
kiimamålene i Paris-avtalen, fra stortingsrepresen
tanten Rasmus Hansson. 

Innledningsvis vil jeg slå fast at det er bred poli
tisk enighet om norsk petroleumspolitikk. Den er ut
formet slik at den er robust mot utviklingen i energi
markedene. Det er også bred enighet om norsk 
klimapolitikk. Da vi utarbeidet vårt bidrag til Paris
avtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene sam
tidig som at vi har en sterk og konkurransedyktig pe
troleumsvirksomhet. Avtalens intensjon er derfor al
lerede reflektert i norsk petroleumspolitikk. Jeg støt
ter derfor ikke de forslagene representanten fremmer. 

Det er en rekke påstander og beskrivelser av fak
ta i representantforslaget som er gale og/eller misvi
sende. I dette svaret ønsker jeg å gi et bedre fakta
grunnlag for en diskusjon av de ulike forslagene som 
fremmes. 

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til 
rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et lang
siktig perspektiv. Rollen som petroleumsprodusent 
skal forenes med å være ledende i miljø- og klimapo
litikken. Dette målet er det bred støtte for i Stortinget, 
jf. behandlingen av Meld St 28 (2010-2011) "En næ
ring for framtida - om petroleumsvirksomheten," og 
Prop 114 S (2014-2015) "Norges største industripro
sjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet 
med status for olje- og gassvirksomheten". Petrole
umsskattesystemet og statens direkte økonomiske 
engasjement sikrer fellesskapet en høy andel av over
skuddet. 

Petroleumspolitikken som er ført til nå har gitt 
svært gode resultater. Olje- og gassnæringen er i 
dag Norges største og viktigste næring. Virksomhe
ten gir arbeidsplasser over hele landet og har siden 
starten bidratt til høy verdiskaping, næringsutvik
ling, teknologiutvikling og samfunnsutvikling som 
har kommet hele landet til gode. Den samlede ver
diskapingen fra næringen over de siste 50 årene har 
vært om lag 13 000 milliarder kroner. Staten har sik
ret seg en høy andel av disse verdiene gjennom 
skattlegging og direkte eierskap. Disse inntektene 

har vært et viktig bidrag til velferdsstaten slik vi 
kjenner den i dag. 

Petroleumsrelatert virksomhet utgjør Norges 
største kommersielle kunnskapsbase og den desidert 
største av våre viktige havnæringer. Virksomheten 
sysselsetter i dag, direkte og indirekte, om lag 184 
000 personer. Leverandørindustrien og oljeteknolo
gibedriftene er Norges nest største eksportnæring 
målt i verdi, etter salg av olje og gass. 

Siden oppstarten på 1970-tallet har vi fortsatt kun 
produsert om lag halvparten av våre forventede, ut
vinnbare ressurser. Vi har således ressurser for å for
bli en betydelig petroleumseksportør til våre samar
beidspartnere i Europa i tiår framover. 

Et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til petro
leumspolitikken behandlet i Meld. St. 28 (2010-2011) 
og videreført gjennom Prop 114 S (2014-2015). Gjen
nom dette har Stortinget videreført hovedmålsettinge
ne og langsiktigheten i petroleumspolitikken. Dette 
gjelder både for leting, utbygging, drift og avslutning. 
Avslutningsfasen av et felt er godt regulert på tilsva
rende måte som øvrige faser av virksomheten. Staten 
har ikke, slik som representanten Hansson kan tolkes, 
større eksponering for kostnader i denne fasen enn for 
inntekter i produksjonsfasen. 

Petroleumsnæringen er både langsiktig og 
syklisk. Derfor er det viktig at norsk petroleumspoli
tikk er forutsigbar og utformet for å være robust både 
i perioder med høye og lave priser på olje og gass. Et 
kjennetegn ved politikken er derfor at den, i motset
ning av hva som hevdes i representantforslaget, er ro
bust for ulike scenarioer for utviklingen i energimar
kedene framover. 

Målformuleringen og politikken fastsatt av Stor
tinget er verken utdatert, inkonsistent eller uansvarlig 
slik det påstås i representantforslaget. Den er derimot 
rasjonell for det som er Norges største og viktigste 
næring i det internasjonale varebyttet. Som for andre 
norske næringer går vi på norsk sokkel foran i å ut
vikle og ta i bruk løsninger som gir en effektiv og ren 
produksjon. 

Gjennom kvoteplikt og en høy C02-avgift er ak
tiviteten på norsk sokkel allerede innrettet mot en 
høyere kostnad ved utslipp av klimagasser enn annen 
næringsvirksomhet i Norge og i andre land. Dette er 
fremtidsrettet og ansvarlig, og er bra både for Norge, 
for miljøet og for brukere av norsk olje og gass rundt 
omkring i verden. 

Verdens befolkning vokser. Det er mange som 
sårt trenger et høyere velstandsnivå samtidig som kli-
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magassutslippene globalt må ned. Disse utfordringe
ne må løses parallelt. Produksjonen fra et olje- og 
gassfelt avtar fra år til år som følge av at de tilstede
værende ressursene hentes ut. Alle relevante scenari
er for verdens energibehov viser at det vil være et 
stort behov for olje og gass i tiår framover. For å dek
ke dette behovet, trengs det store, nye investeringer 
hvert år - også i Norge. Oppgaven for et produsent
land er å bidra med effektiv og rent produsert olje og 
gass for å dekke verdens samlede etterspørsel. I det 
ligger også å satse aktivt på fremtidens teknologi og 
løsninger slik vi gjør i Norge. 

Våre olje- og gassressurser har vært lønnsomme 
å utvinne, i konkurranse med ressursene i andre land, 
siden drivverdige felt ble påvist i Nordsjøen på slut
ten av 1960-tallet. Alt tilsier at norske olje- og gass
ressurser også vil forbli konkurransedyktige interna
sjonalt framover. Det er derfor ingen grunn til at nor
ske ressurser ikke skal kunne bygges ut og produse
res lønnsomt også framover, så lenge vi unngår høye 
særnorske kostnader. Eksisterende felt er gjennom
gående robuste selv mot perioder med svært lave pri
ser. Norske gassfelt er svært konkurransedyktige i et 
europeisk marked preget av fallende egenproduksjon 
og økt importbehov. Nye utbygginger på norsk sok
kel i dag er lønnsomme med lavere oljepriser enn det 
vi ser nå, og til priser under det de aller fleste analy
semiljøer forventer på lang sikt. 

Beskrivelsen av lønnsomheten i vår ressursbase i 
representantforslaget kjenner jeg meg således ikke 
igjen i. Regjeringen vil fortsatt holde et forutsigbart 
og høyt tempo når det gjelder å tildele nye områder 
for petroleumsaktivitet, både når det gjelder num
merte konsesjonsrunder og TFO-runder. 

Det er en bærebjelke i vår ressursforvaltning og 
petroleumspolitikk at det er selskapene som forestår 
den daglige aktiviteten innen leting, utbygging og 
drift, herunder foretar de kommersielle vurderingene 
knyttet til hva som er lønnsomt og ikke. Innenfor de 
rammene myndighetene setter, er det opp til selska
pene å lete etter, bygge ut og utvinne de ressursene 
som er lønnsomme for bedriftene selv og for samfun
net som helhet. Det er de som sitter med skoen på -
ikke politikere - som foretar lønnsomhetsvurderin
ger og fatter investerings- og driftsbeslutninger. Det
te er en klok og fornuftig rollefordeling som har tjent 
staten som ressurseier godt, og som skal videreføres. 

Petroleumsskattesystemet skal sørge for at de ek
straordinære inntektene fra olje- og gassvirksomhe
ten kommer hele det norske samfunnet til gode. Det 
skal også legge til rette for at lønnsomme olje- og 
gassressursene kan utvinnes. For petroleumsselska
pene er det i tillegg til vanlig selskapsskatt (i dag 24 
pst.) en 54 pst. særskatt på meravkastningen. Det gir 
en samlet marginalskatt på 78 pst. Petroleumsskatten 
er basert på netto overskudd og vil automatisk tilpas-

11 

se skatteinntektene ved endret oljepris og lønnsom
het. Den høye skattesatsen betyr at staten tar en stor 
del av inntektene og dekker en tilsvarende del av alle 
relevante kostnader, inkludert kostnader ved ned
stengning og fjerning av installasjoner. Uten fradrag 
for alle relevante kostnader vil lønnsom leting og ut
bygging hindres og skatteirmtekter reduseres. Denne 
utformingen av systemet har tjent Norge godt. 

Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 med 
bred støtte i Stortinget. Formålet med ordningen var 
å likestille selskaper utenfor skatteposisjon med eta
blerte selskaper i skatteposisjon når det gjelder skat
temessig behandling av letekostnader. Selskaper i 
skatteposisjon får årlig refundert skatteverdien av le
tekostnader gjennom fradrag som reduserer skattebe
talingen. Selskapene utenfor skatteposisjon får årlig 
refundert skatteverdien av letekostnader, altså på 
samme tidspunkt og med samme verdi som øvrige 
selskap. Alternativt kunne disse kostnadene framfø
res med rentetillegg. Det ville redusere framtidige 
skattebetalinger eller ev. ville skatteverdien av fram
ført underskudd bli refundert når selskapene opphø
rer med aktivitet på sokkelen. Leterefusjon inne
bærer dermed ingen subsidiering eller særfordel for 
leteselskaper, men er et tiltak som sikrer skattemes
sig likestilling mellom selskap. Videre kan ordningen 
redusere inngangsbarrierene for nye, mindre letesel
skaper med likviditetsbegrensninger. Ordningen har 
vært svært vellykket. Den har, sammen med innførin
gen av TFO-rundene, bidratt til et større aktørmang
fold, mer leting og flere nye funn på norsk sokkel; 
eksempelvis Johan Sverdrup. 

Petroleumsskatten slik den er utformet i dag har 
sikret fellesskapet store inntekter og har tjent oss 
godt. Bred politisk enighet om rammevilkårene for 
petroleumsvirksomheten har bidratt til stabile og for
utsigbare rammevilkår for næringen. 

Det er ikke en del av regjeringens politikk å selge 
seg ned i Statoil eller å gjennomføre et storstilt salg 
av SDØE-andeler. Når det gjelder representantforsla
get omtale av Statoil, så forholder jeg meg til at det 
er styret og ledelsen i Statoil som er ansvarlig for for
valtningen av selskapet innenfor rammene av sel
skapslovgivningen og statens egne prinsipper for god 
eierstyring. Jeg har tillit til at Statoils styre og ledelse 
tar beslutninger som ruster selskapet for å møte 
endringer i omgivelsene. 

Norsk klimapolitikk er nærmere behandlet i 
Meld St 13 (2014-2015) "Ny utslippsforpliktelse ffor 
2030-en felles løsning med EU", Prop 115 S (2015-
2016) "Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 
12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om 
klimaendring av 9. mai 1992" og Meld St I (2016-
201 7) "Nasjonalbudsjettet". Som det framgår av dis
se så fører Norge en ambisiøs klimapolitikk der sek
torovergripende økonomiske virkemidler i form av 
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avgifter og deltakelse i det europeiske kvotesystemet 
er hovedvirkemidlene. Dette er en klimapolitikk som 
reduserer de nasjonale utslipp betydelig. 

Forholdet mellom norsk petroleums- og 
klimapolitikk har stått høyt på den politiske dagsor
denen og det arbeides daglig på faglig, administrativt 
og politisk nivå for å nå de målene Stortinget har satt. 
Som for all annen næringsvirksomhet er det et grunn
leggende skille mellom utslipp fra petroleumsvirk
somheten på norsk sokkel og utslipp i andre land som 
følge av at olje og gass fra norsk sokkel eksporteres 
og forbrennes der. Det er den første kategorien som 
er en del av den nasjonale petroleums- og klimapoli
tikken og som Norge folkerettslig er forpliktet til å 
håndtere. Dette grunnleggende skillet ligger til grunn 
for de internasjonale klimaforhandlingene og dets 
betydning for nasjonale prioriteringer kan spores til
bake til St.meld. nr. 46 (1988-89), Miljø og utvikling 
- Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rap
port. 

Innst. 258 S-2016-2017 

Virksomheten på norsk sokkel står i dag overfor 
de sterkeste klimavirkemidlene i verden. Myndighe
tene begrenser utslippene av klimagasser fra sekto
ren gjennom utslippskvoter, høy C02-avgift, fak
lingstillatelser som kun gis av sikkerhetsmessige 
grunner, krav om bruk av best tilgjengelig teknologi 
og andre direkte reguleringer. Disse virkemidlene 
gjør at oljeselskapene har egeninteresse av å begren
se sine utslipp og til å ta i bruk ny teknologi. Virke
midlene har gjort at utslippene på norsk sokkel i dag 
er 5 mill. tonn lavere årlig enn de ellers ville vært. 
Næringen har en egen interesse ut ifra et kostnads- og 
konkurranseperspektiv å lede an i arbeidet med å yt
terligere begrense sine utslipp. Dette er konkretisert i 
næringens "Veikart for norsk sokkel - verdiskaping 
og reduserte klimagassutslipp på norsk sokkel fram 
mot 2030 og 2050". 

Norsk bistandspolitikk er nærmere omtalt i 
St.meld. nr. 35 (2014-2015), Sammen om jobben -
Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet. 
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Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant 

Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i 

perioden 2018-2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i 

Paris-avtalen (Innst. 258 S (2016-2017), jf. Dokument 8:48 S (2016-2017)) 

Talere 

(A) 

(H) 

(KrF) 

(Sp) 
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[16:36:46] Hovedinnlegg Per Rune Henriksen 

116:4_1:391 Hovedinnlegg Torhild Aarbergs_botten 

Rigmor Andersen Eide 
[16:46:31) Hovedinnlegg 

Marit Arnstad 
[16:48:14] Hovedinnlegg - - - -

Ola Elvestuen 
[16:51:22) Hovedinnlegg 

(MDG) Rasmus Hansson 
[16:56:38] Hovedinnlegg 

(SV) 

(A) 

[17:02:07) Hovedinnlegg Aud Herbjørg Kvalvik 

Statsråd Terje Søviknes 
[17:0_4:?21 Hovedinnlegg 

Laila Gustavsen 
[17:_1?:07] Hovedinnlegg 

(MDG) Rasmus Hansson 
[1!_:;5:_29) Hovedinnlegg 

Statsråd Terje Søviknes 
[17:1~:51] Hovedinnlegg 

Vis ~li~ ~epli~ker 
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[i 7:2i:20] Hovedinniegg 
Ras!'!?t!S Hanss~n 

Vis alle talere 

Presidenten: Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir 

begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen. 

Videre vil presidenten foreslå at det - innenfor den fordelte taletid - blir gitt anledning til 

replikkordskifte å inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de 

som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. 

- Det anses vedtatt. 

Per Rune Henriksen (A) [16:36:46] (ordfører for saken): Norsk oljepolitikk har siden starten 

bygget på at ressursene tilhører fellesskapet, at de skal danne grunnlag for norsk industri og 

næringsutvikling, at de skal utvinnes med høyeste sikkerhetsstandard, at virksomheten skal gi minst 

mulig skade på miljøet, og at det skal produseres med lave klimagassutslipp. Dette er en vellykket 

politikk som har ledet fram til det som nå er en realitet: 

• nærmere 200 ooo arbeidsplasser over hele landet 

• nær 8 ooo mrd. kr på bok til framtidige generasjoner 

Vi produserer med lave utslipp, både til luften og til sjøen, og vi har et høyt sikkerhetsnivå på norsk 

olje- og gassproduksjon. 

Det er bred enighet i Stortinget om at vi skal sikre fortsatt høy verdiskaping fra norsk sokkel. I Meld. 

St. 28 for 2010-2011 ble det pekt på fire strategier for å oppnå dette. Det var at 

• vi skal satse på økt utvinning fra felt som er i produksjon 

• vi skal sette funn i produksjon 

• vi skal fortsette letingen 

• vi skal åpne nye områder 

Det er av stor betydning at vi har et bredt flertall og forutsigbarhet i denne politikken. Virksomheten 

krever enorme investeringer, og investorene må ha langsiktighet. 

Forslagene som fremmes i representantforslaget, tar utgangspunkt i at det er god klimapolitikk å fase 

ut norsk oljeproduksjon, og at utfasing av olje- og gassproduksjonen vil være fornuftig økonomisk sett 

også. Stans i global oppvarming og utryddelse av fattigdom er vår tids største utfordringer. Dette er 

globale utfordringer som må løses gjennom globale tiltak og internasjonalt samarbeid. Fossil 

energibruk er driveren bak global oppvarming, men fossil energi vil i overskuelig framtid være en 

viktig del av den globale energimiksen. I tillegg vil olje og gass være en viktig bestanddel i 

industriprodukter. 

https ://www .stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasj oner/Referater/Stortinget/20... 23 .10.2017 
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Etter min mening må veien framover for å få ned klimagassutslippene handle om 

energieffektivisering, overgang fra fossil til fornybar energibruk og karbonfangst og -lagring. 

Forslagene som her fremmes, vil ikke fungere positivt. Utfasing av norsk oljeproduksjon vil ikke gi 

lavere produksjon eller lavere forbruk av olje på global basis. Det vet vi. Det er mer enn nok 

produksjonskapasitet globalt til å dekke opp bortfallet av produksjonen fra norsk olje. Husk på at da 

Libya gjennom borgerkrigen mistet all sin produksjonskapasitet, 1,6 millioner fat om dagen, som 

tilsvarer det som er norsk produksjon i dag, merket man ikke dette på verdensmarkedet. Man merket 

det ikke. Dette ble absorbert fort og kjapt av den produksjonskapasiteten som man hadde globalt. 

Antagelig ville de 1,6 millioner fatene bli produsert med høyere utslipp enn vi har på norsk sokkel. 

Den økonomiske effekten av en politisk styrt utfasing vil jeg tro vil bli stor og dramatisk, fordi 

signaleffekten om vi skulle si at vi nå skal fase ut, vil føre til stort tap av arbeidsplasser, stort tap av 

teknologimiljøer, som umiddelbart vil trekke seg mot andre provinser for å drive utvikling av 

teknologi, og derigjennom også stort tap av inntekter for det norske samfunnet. 

Selvpåført lidelse for å sone for menneskehetens synder er ikke noe nytt. Europa ble i middelalderen 

hjemsøkt av selvpiskere, såkalte flagellanter, som pisket seg selv for å sone for verdens synd. Dette 

førte ikke til at verden ble bedre den gangen, og det fungerer heller ikke i våre dager. 

Torhild Aarbergsbotten (H) [16:41:39]: Det oppleves ganske spesielt å stå på Stortingets 

talerstol og diskutere forslag om nedleggelse av Norges største og viktigste næring. Derfor er jeg svært 

glad for at det fortsatt er bred politisk enighet om at petroleumsindustrien er en næring som vil være 

viktig for vår verdiskaping i lang tid framover. Næringen gir arbeidsplasser i hele landet og bidrar til 

næringsutvikling, teknologiutvikling og samfunnsutvikling som kommer hele landet til gode. Særlig i 

den nordlige landsdelen vår har olje- og gassnæringen bidratt til sterk vekst de siste årene. Selv for 

scenarioer som er i tråd med internasjonale klimamålsettinger, er norsk olje og gass viktige faktorer i 

uoverskuelig framtid. 

I denne saken fremmes det forslag om å legge fram en ny petroleumsmelding i lys av 

klimautfordringene. Bærekraft er viktig og bør være et styrende prinsipp i utformingen av all politikk, 

men for at begrepet ikke skal misbrukes, er det viktig åta inn over seg noen realiteter. Det er en hard 

realitet at bruken av fossil energi må reduseres om vi skal unngå at temperaturøkningene fortsetter. 

Samtidig vet vi at verdens befolkning vokser og trenger mer energi. Vi vet også at naturgass har lavere 

klimagassutslipp enn kull. Det er også utvilsomt at olje vil være etterspurt i mange år framover, og at 

en rekke andre land, som verken har fungerende demokratiske institusjoner eller strenge krav til 

helse, miljø og sikkerhet, står klare til å levere. Faktisk mener Det internasjonale energibyrået at 

verden vil bruke mer olje i 2040 enn i dag, og at etterspørselen etter naturgass vil øke med 50 pst. Det 

som blir avgjørende for hvor store klimagassutslippene blir i framtiden, er derfor hvilken fossil energi 

som forbrennes, og hvor den kommer fra. Spørsmålet vi må stille oss, er om vi ønsker at Norge skal 

være en stabil leverandør av energi verden trenger, eller om vi skal overlate til land som Russland og 

statene i Midtøsten å fylle tomrommet vi vil etterlate. 
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Forrige fredag var i så måte en milepæl, da Storbritannia hadde den første dagen siden 1882 da man 

ikke produserte kullkraft for å dekke energiforbruket. En kombinasjon av høy C02-avgift og biliig gass 

har redusert produksjonen av kullkraft i Storbritannia, noe som videre har ført til at mange 

kullkraftverk har blitt lagt ned. Britiske myndigheter har bestemt at landets siste kullkraftverk må 

stenge innen 2025 som del av landets klimaforpliktelser. 

Skiftet fra kull til naturgass i europeisk strømproduksjon førte til et kutt i C02-utslippene på 48 

millioner tonn C02-ekvivalenter i 2016. Hvilken signaleffekt ville det gitt om Stortinget hadde vedtatt 

forslaget om å utrede utfasing av norsk olje og gass i løpet av 20 år, når landene rundt oss legger norsk 

gass til grunn for å nå sine klimamål? 

Klima- og energipolitikk handler for meg også om bistandspolitikk og solidaritet. Derfor undrer det 

meg veldig at partier som er sterke talsmenn for økt bistand, er de samme som vil trekke Norge ut fra 

å bidra til å redusere energigapet verden står overfor, samt redusere klimagassutslippene globalt. 

Norge er verdensledende når det gjelder klimaeffektiv produksjon av olje og gass. En offensiv 

forskningsinnsats, sammen med verdens strengeste miljøkrav, har sørget for dette. Ingen andre steder 

i verden har olje- og gassindustrien så store incentiver til å gjøre produksjonen mest mulig 

miljøvennlig. Hver dagjobber norsk industri med dette. Denne politikken har gitt vesentlig lavere 

C02-utslipp, mindre bruk av kjemikalier i produksjonen og kraftige reduksjoner i sjøutslipp. Det er 

jeg stolt av. 

Norsk olje- og gassindustri skal være en del av løsningen på verdens energiutfordringer. Det er ikke 

noe regjeringen har funnet på, det er noe også FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået 

mener. Da kan vi ikke ta første skritt på veien mot å legge den ned, slik disse forslagene tar til orde for. 

Miljøpartiet De Grønnes politikk gjør ikke Norge renere, men utvilsomt fattigere og i mindre stand til 

å ha en offensiv klimapolitikk. 

Rigmor Andersen Eide (KrF) [16:46:31]: Miljøpartiet De Grønne har levert et omfattende 

forslag som omhandler mange sider ved norsk petroleumspolitikk. Vi mener at det er krevende å 

behandle disse på en ansvarlig måte i et representantforslag. Det er hevet over enhver tvil at fossil 

energi er en av hovedårsakene til global oppvarming, og Norge må ta denne utfordringen på alvor. 

Samtidig er det viktig at endringene i rammevilkår for en næring som er så viktig for landet, og som 

sysselsetter så mange, må håndteres riktig. Forutsigbarhet har vært en av suksessfaktorene i 

petroleumspolitikken, og det er viktig at endringer er gjennomarbeidet før de trår i kraft. Dette mener 

Kristelig Folkeparti er et arbeid som må gjøres i forbindelse med en stortingsmelding. 

Det begynner å bli noen år siden vi hadde en petroleumsmelding til behandling i Stortinget, og det har 

skjedd mye på denne tiden. Både oljeprisfallet og Paris-avtalen vil ha stor innvirkning på norsk 

oljepolitikk. Kristelig Folkeparti mener derfor det ikke er urimelig at det snart kommer en ny 

oljemelding som behandler disse spørsmålene. Kristelig Folkeparti kommer derfor til å støtte en ny 

petroleumsmelding. 

Så vil jeg ta opp forslaget som Kristelig Folkeparti er en del av. 

Presidenten: Representanten Rigmor Andersen Eide har tatt opp det forslaget hun refererte til. 
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Marit Arnstad (Sp) [16:48:14]: Jeg skal bare knytte noen få kommentarer til forslaget og 

innstillingen. Komiteen kommer tilbake med en litt mer omfattende debatt om oppfølgingen av Paris

avtalen gjennom initiativdebatten midt i mai, og mye av debatten som omhandler det, synes 

Senterpartiet det er naturlig å ta i den forbindelse. 

Det er et veldig bredt flertall som i dag avviser de forslagene som Miljøpartiet De Grønne har lagt 

fram, og som viser til det langvarige samspillet og rollefordelingen som har vært mellom staten og 

oljeselskapene i norsk petroleumspolitikk, og at det har tjent Norge godt på mange måter, når det 

gjelder både sysselsetting, arbeidsplasser, virksomhet rundt omkring i landet og ikke minst inntekter. 

Det er klart at utfordringene knyttet til utslipp fra petroleumssektoren er viktige utfordringer. Men 

som det har vært sagt her tidligere, og som også blir sagt i innstillingen, vil det også innenfor scenarier 

som er i tråd med internasjonale klimamålsettinger, være rom for den petroleumsvirksomheten og de 

petroleumsressursene som Norge besitter. 

Jeg synes, i likhet med representanten Aabergsbotten, at det er ganske viktig å peke på at når vi synes 

at andre land er veldig flinke til å kutte klimagassutslipp, når vi synes at Storbritannia er veldig flinke 

til å kutte klimagassutslipp, har det i første rekke så langt vært fordi de legger ned kullkraftverk og 

erstatter kull med bl.a. norsk naturgass. Så vi har bidratt til en betydelig reduksjon av utslippene i 

Storbritannia gjennom vår eksport av gass. Det synes jeg vi skal være glade for, for det er viktig når 

man ser på klimautslippene som en global størrelse, som ikke er begrenset til de enkelte landene. 

Senterpartiet kommer på den bakgrunn - i likhet med resten av flertallet - ikke til å støtte noen av de 

forslagene som legges fram her i dag. Vi mener at diskusjonen om en global prising av C02-utslipp er 

viktig og helt nødvendig, og det er sjølsagt all grunn til åmene at både det globale systemet for 

C02-prising og klimakvotemarkedet vi har i dag, ikke fungerer godt nok, og at det må strammes til for 

å få en høyere kvotepris, slik at man først får tatt vekk den virksomheten som har de største 

utslippene. Jeg tror også at det å få et strammere kvotemarked og høyere C02-pris vil være en linje 

som også den norske oljevirksomheten i stor grad kan stille seg bak. 

Ola Elvestuen (V) [16:51:22]: Saksordfører Per Rune Henriksen sa at norsk 

petroleumspolitikk har vært vellykket, og det er jo helt riktig. Det har vært veldig vellykket de siste 

førti årene, når vi har bygget opp landets suverent største næring. Vi har også inntekter som er 

bortenfor det man kunne ha forventet, og vi har bygd opp en formue som er selve grunnlaget for den 

framtidige velferden vi skal ha, i Statens pensjonsfond utland. 

Samtidig er det allikevel nå riktig og nødvendig å se på en helt ny situasjon. Paris-avtalen setter helt 

andre mål enn det vi har hatt tidligere. Det er en avtale som ikke venter på et ønske om en global 

C02-pris, det er en avtale hvor hvert enkelt land må oppfylle sine forpliktelser, og det er et poeng i seg 

selv at man virkelig må strekke seg for å ligge foran. I Paris-avtalen er det ikke hvilke konsekvenser en 

har rundt det at vi skal nå et mål om å ha 2 pst. - ikke gå utover 2 graders oppvarming - som gjelder, 

men at vi skal strekke oss mot 1,5 grader. Da er det sånn at skal man strekke seg mot 1,5 grader, må 

etterspørselen etter og forbruket av olje i verden begynne å gå nedover. Så går det an å gjøre 

vurderinger av i hvor stor grad vi klarer å få til det før 2030 - når kommer det etter 2030? Men det er 

nødt til å gå nedover - med mindre en skal satse på at verden ikke skal nå verken 2-gradersmålet eller 
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kunne strekke seg mot 1,5 grader - med de konsekvenser det gir både for oss og for resten av verden. 

Og nettopp på den bakgrunn, om det er dette det innebærer, og i hvor stor grad vi mener at dette er 

reelt å få til, mener jeg det er riktig at vi nå får en ny petroleumsmelding. Dette er de langsiktige 

perspektivene som vi må legge til grunn. 

Den norske diskusjonen om oljepolitikk handler jo egentlig i stor grad om fire deler. 

Det ene er at vi må ivareta sårbare områder, som vi også hadde diskusjon om i sted, som Lofoten, 

Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Møre-feltene, Skagerak og de sårbare områdene utenfor 

Finnmarkskysten. Og så har vi behov for å få på plass en grense opp mot iskantsonen som følger de 

faglige rådene som gis. Det har vi ennå ikke. Dette er en kamp, som vi diskuterte også i sted, som også 

vil være viktig inn mot valget til høsten, og som vil ligge øverst for Venstre. 

Det andre er at vi må ha ned utslippene så mye som mulig under produksjon. For Venstre er det nå 

viktig at vi må ta neste steg, nemlig at vi må legge til grunn at alle nye utbygginger enten har 

nullutslipp via elektrifisering, eller at man har avgasshåndtering sånn at man ikke har utslipp til luft. 

Det tredje er at utbygging må lønne seg. Da mener vi at det er nødvendig at vi gjennomgår det 

skattesystemet og den petroleumspolitikken vi har, sånn at vi ikke tar unødvendig risiko på 

fellesskapets vegne i årene framover, nettopp på bakgrunn av at vi vet at forbruket kommer til å måtte 

gå ned, med de konsekvenser det også vil få for den internasjonale prissettingen. Her er det stor 

usikkerhet, men nettopp derfor er det viktig å gå inn i problematikken. Nå er ikke det et forslag i 

denne saken, men for Venstre er det viktig fortsatt å få på plass - på nytt, som vi hadde på slutten av 

1990-tallet - et eget oljeskatteutvalg. Det er på tide at vi ser på det på nytt. Den gangen gjorde det at 

bl.a. leterefusjonsordningen kom på plass. Nå er det på tide å få en ny vurdering av den, om 

situasjonen er endret, om vi må endre også regelverk og støtteordninger som vi har på norsk sokkel. 

Så er det jo det siste, som er at klimapolitikken og de målsettingene vi setter oss, som man setter seg 

internasjonalt, kommer til å bli en stadig viktigere del av norsk politikk, og som må trekkes inn. Hva 

innebærer det at vi skal strekke oss mot 1,5 grader - hva innebærer det for forventninger om 

lønnsomhet i den norske produksjonen? Og det andre er: Hvilke områder er det vi også skal la ligge i 

bero, nettopp fordi vi vet at store deler av ressursene kommer til å måtte ligge i bakken? 

Jeg tar opp forslag nr. 2. 

Presidenten: Representanten Ola Elvestuen har tatt opp det forslaget han refererte til. 

Rasmus Hansson (MDG) [16:56:38]: Når Miljøpartiet De Grønne fremmer forslag om å 

starte utredning og planlegging av en utfasing av norsk olje- og gassvirksomhet, er det ikke fordi vi er 

mindre klar over enn andre i salen den betydningen olje- og gassvirksomheten har hatt og har for 

norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Men vi legger tydeligvis litt større vekt enn flertallet i salen 

på den betydningen norsk olje- og gassvirksomhet har for klimautviklingen i verden og 

sammenhengen mellom de konsekvensene og framtida for norsk olje- og gassvirksomhet som næring, 

og det er konsekvenser og en framtid som vi mener at vi bør begynne å interessere oss litt mer 

systematisk for. 
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I dag er det slik at Norge slipper ut omtrent 50 millioner tonn C02 per år, mens norskprodusert olje 

og gass, som vi til dels lever av, slipper ut omtrent 500 millioner tonn C02, som går opp i atmosfæren 

og øker klimaendringene. Så langt har norsk olje og gass bidratt med omtrent 16 milliarder tonn C02 

til atmosfæren og den globale oppvarmingen. Tømmer vi det som er igjen av olje- og gassressurser i 

Norge - dette tallet er fra før de nye tallene fra Oljedirektoratet kom - betyr det ytterligere minst 16 

milliarder tonn C02 til atmosfæren og til global oppvarming. Kostnadene ved at verden ikke klarer 

togradersmålet, eller 1,5-gradersmålet, som vi egentlig er enige om er det riktige, er det påfallende 

liten interesse for i Stortinget, sammenlignet med den store interessen vi har for de kortsiktige 

kostnadene det vil ha å sette spørsmålstegn ved videre norsk olje- og gassvirksomhet. Vi er fortsatt i 

en situasjon på Stortinget hvor den aller viktigste beslutningen for norsk klimapåvirkning er 

beslutningen om hvor mange nye felt vi skal åpne, og dermed potensielt hvor mye mer olje vi skal 

tilføre verden og atmosfæren. Den beslutningen tas totalt uten at vi har en klimadebatt i Norge og i 

Stortinget. Det er uholdbart. 

Det er mange slags forventninger om hvor mye olje og gass verden kommer til å trenge i framtida, 

men man bør bite seg merke i den ferske rapporten fra Det internasjonale energibyrået og 

fornybarbyrået IRENA, som heter Perspectives for the energy transition, og som slår fast at bruken av 

fossil energi som helhet må reduseres til en tredjedel, og at oljemarkedet må reduseres til 45 pst. av 

dagens nivå innen 2050 dersom verdenssamfunnet skal klare togradersmålet. Enda mer kutt blir det 

selvfølgelig hvis vi skal klare det 1,5-gradersmålet som dette stortinget sier at de ønsker, altså et mye 

mindre oljemarked - i et investeringsperspektiv i en ikke særlig fjern framtid. Det bør man begynne å 

ta hensyn til. 

Mens man snakker mye om internasjonale C02-priser og internasjonale avtaler og det riktignok er 

slik at den norske oljeproduksjonen ikke går på noe avtalt politisk regnskap for Norge, har det 

internasjonale klimaarbeidet i økende grad gått bort fra helhetlige fellesavtaler og styres i stadig større 

grad av regionale og bilaterale avtaler og forpliktelser om nasjonale kutt. Så nødvendigheten av at 

Norge i økende grad tar ansvar for sin egen oljeproduksjon og konsekvensen av den, ligger helt 

opplagt i fortsettelsen av Paris-avtalen. Det er interessant når man ser det i sammenheng med 

regjeringens eget forslag til en klimalov, som vi skal diskutere senere, og som foreslår at Norge skal 

kutte mellom 80 og 95 pst. av klimagassutslippene våre innen 2050. Skal vi gjøre det samtidig som vi 

er en massiv oljeprodusent? Meget merkelig. 

Vi er nå i en situasjon der Stortinget ikke har mye forståelse for forslaget fra Miljøpartiet De Grønne, 

men dette er et forslag som vi kommer til å komme tilbake til på Stortinget. Å starte utredning og 

planlegging av en avvikling av den norske olje- og gassvirksomheten er næringspolitisk ansvarlig, det 

er økonomisk fornuftig, og det er framfor alt åta vårt nasjonale ansvar for vår påvirkning på jordas 

klima og våre barns framtid mer alvorlig enn det vi gjør nå, hvor vi hevder at vi skal være ledende 

innen klima, og produserer mer klimaendringer per hode enn de aller, aller fleste land i verden. 

Presidenten: Skal representanten Hansson ta opp forslag? Her er en skikkelig smørbrødliste av 

forslag, så de bør jo tas opp. 

Rasmus Hansson (MDG) [17:01:53]: Jeg tar opp forslagene fra Miljøpartiet De Grønne og de 

forslagene vi står sammen med Sosialistisk Venstreparti om. 
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Presidenten: Da har representanten tatt opp de forslagene han refererte til. 

Aud Herbjørg Kvalvik (SV) [17:02:07]: SV vil minne om atvi kan få næringsutvikling, 

teknologiutvikling og stor verdiskaping også ved en omstilling fra petroleumsproduksjon om vi velger 

å satse på andre naturgitte fortrinn som dette landet har, f.eks. en fantastisk natur som lokker folk ut 

på reisefot. Vi har fiskeriene, som er eventyrlige også i år. Ikke minst har vi en kunnskapstørst, 

arbeidsvillig og utviklingsorientert befolkning i dette landet, som virkelig bryr seg om framtiden. 

Derfor ønsker SV å gi sin tilslutning til representantforslaget fra Rasmus Hansson. Norge må vise at vi 

er på lag med framtiden ved åla være å bygge ut nye oljefelt. Vi må la være å åpne for nye 

konsesjonsrunder, for vi har tatt vår andel og vel så det 

Vi er mindre enn 7 promille av verdens innbyggere, men vi har sluppet ut mer enn 2 pst. av de globale 

utslippene. Vi vet at håpet om å nå togradersmålet er ute om vi ikke halverer produksjonen 

sammenlignet med i dag. Og om vi skal nå 1,5-gradersmålet, som vi faktisk trenger å gjøre, må 

produksjonen videre ned. Jo tidligere vi går løs på oppgaven med å omstille petroleumsbransjen, jo 

bedre rustet er vi for å lykkes med den nødvendige omstillingen som gjør at det blir levelig for 

kommende generasjoner på denne kloden. 

Vi har i dag en for stor arbeidsstyrke, for mye kunnskap og for mye kapital bundet opp i 

petroleumsbransjen. Skal vi klare omstillingene, må vi handle nå. Derfor haster det. 

Statsråd Terje Søviknes [17:04:22]: La meg først slå fast at det er bred politisk enighet i 

Norge både om norsk petroleumspolitikk og om norsk klimapolitikk, og det framkommer også 

gjennom behandlingen av dette representantforslaget. 

Da vi utarbeidet Norges bidrag til Paris-avtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene, samtidig som 

vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Samtidig må vi ta inn over oss den 

utviklingen vi ser i verden. Vi trenger mer energi, både fordi befolkningen øker, og fordi vi ønsker å 

løfte flere folkegrupper ut av fattigdom og opp i levestandard. La meg bruke litt tid på den siste 

rapporten som representanten Rasmus Hansson fra MDG viste til, rapporten fra Det internasjonale 

energibyrået og fornybarorganisasjonen IRENA, som peker på hvordan man må innrette seg på 

energiområdet hvis man skal nå Paris-avtalens mål om maksimalt tograders oppvarming. Ja, det er 

riktig, det må satses mer på fornybart, men rapporten slår også fast at i 2050 - når man har kommet 

til det som defineres som lavutslippssamfunnet - skal man fortsatt ha i størrelsesorden 40 pst. fossile 

energikilder i verdens energimiks, altså på et tidspunkt der verdens befolkning har økt betydelig. Da 

blir spørsmålet: Skal vi som petroleumsnasjon la være åta del i konkurransen om å produsere disse 

40 prosentene med fossile energikilder - olje og gass? Vi vet at vi per i dag, takket være norsk 

forvaltning av petroleumssektoren med egen C02-avgift, med forbud mot fakling osv., har et 

gjennomsnittlig lavere C02-avtrykk enn olje- og gassproduksjonen i resten av verden. Da må vi i 

fortsettelsen kunne ta del i konkurransen om å levere de gass- og oljeressurser som verden trenger, 

også så langt fram som i 2050. Noe annet ville være å bare si nei og sette i fare den sysselsettingen vi 

har i dag i petroleumssektoren. Fortsatt har oppunder 200 ooo sitt daglige virke i bransjen, og med 

deres familier har en stor andel av Norges befolkning sitt eksistensgrunnlag knyttet til olje- og 

gassvirksomheten. 
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Videre vil det sette i fare velferden vi omgir oss med i dag, den finansieringen vi har fått fra olje- og 

gassvirksomheten som har bidratt til at vi kan bygge ut et barnehagetilbud, et skoletilbud, et 

utdanningstilbud, et forskningstilbud, en helse- og omsorgstjeneste, et politi, et rettsvesen, et forsvar, 

en infrastruktur som denne nasjonen er særs stolt av, og som jeg regner med at også representantene 

fra Miljøpartiet De Grønne og fra SV er opptatt av å ivareta i fortsettelsen. 

Det vil tilsvarende være å sette i fare den kompetansebasen som petroleumsvirksomheten har bidratt 

til at dette landet har bygd gjennom 50 år. Den kompetansebasen som i dag er knyttet til olje- og 

gassvirksomheten i Norge, er kansltje noe av det viktigste bidraget Norge kan gi også til å løse verdens 

framtidige utfordringer innenfor energi- og klimaområdet. 

Jeg er glad for at et så å si samlet storting i dag avviser de i alt 14 forslagene som ligger i tilknytning til 

innstillingen om dette representantforslaget. Det viser at vi fortsatt har en bred enighet om norsk 

petroleumspolitikk, og det er viktig for den verdiskapningen vi har sett i norsk olje- og 

gassvirksomhet: 13 ooo mrd. kr i løpet av de siste 50 år, vesentlig sysselsetting og vesentlig 

kompetanseoppbygging som tjener det norske samfunnet på mange, mange områder. Det sikrer at vi 

ivaretar denne velstanden, dette kompetansemiljøet og denne muligheten til å videreutvikle Norge i 

nye50 år. 

Presidenten: Det blir replikkordskifte. 

Ola Elvestuen (V) [17:09:40]: Grunnen til atjeg tar ordet, er at statsråden peker i veldig stor 

grad bakover for å få fram hvor store inntekter vi har hatt fra petroleumsindustrien. Det er helt riktig, 

og det er selve grunnlaget for den velstanden - i hvert fall store deler av den - som vi har i dag. Men 

derfra å si at det har akkurat den samme verdien de neste 50 år, er noe jeg vil reise stor tvil om. Det er 

nettopp dette med i hvor stor grad kommer dette med Paris-avtalen? Vi må ned med utslippene. Vi 

skal ha negative utslipp på globalt hold mot midten av andre halvdel av dette århundret. Det må få 

følger for de inntektene og de prisene som man kan få av petroleumsvirksomheten. 

Mitt spørsmål er: Når det er så mye som er i endring, hvordan kan statsråden mene at svaret på det er 

fortsatt stø kurs? 

Statsråd Terje Søviknes [17: 10 :45]: Vår forvaltning av våre olje- og gassressurser har tjent 

Norge bra hittil. Forvaltningssystemet er bra, et av det beste i verden. 

Å spå om framtiden er alltid usikkert, men vi kan være enige om å legge til grunn premisset om å 

redusere klimagassutslipp, og da er det ingen tvil om at man må få en innstramming i kvotesystemet 

som gjelder for denne delen av utslippene: kvotepliktig sektor fram mot 2030. Det vil antageligvis 

påvirke olje- og gassprisene, men samtidig må vi ta inn over oss det perspektivet som ofte har druknet 

i den norske debatten, at verden skal ha olje og gass i energimiksen også i 2050. Mitt poeng er at vi 

som petroleumsnasjon med høykompetente fagfolk og med et godt utgangspunkt skal være med i 

konkurransen om å levere disse ressursene i 2050. Det vil bidra til ytterligere sysselsetting og 

utvikling av en veldig kompetent bransje, og det vil bidra til å utvikle verdier for fellesskapet i de neste 

50 år. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 
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De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. 

Laila Gustavsen (A) [17:12:07]: Det er bedre med 3 enn med 1! 

Som en altovergripende utfordring bak alt vi gjør, ligger i dag klimatrusselen. Vi forbruker i dag 

tilsvarende 1,7 jordkloder per år, og det vet vi alle ikke kan fortsette. Men i stedet for å strupe 

rammebetingelsene for en av våre viktigste næringer må vi snu perspektivet og se hvilke nye 

teknologiske muligheter det gir for Norge. Kompetanse, forutsigbarhet og teknologiske gjennombrudd 

er nøkkelen. 

Vi har vært igjennom en periode med lav oljepris. Oljeprisen svinger, sett i et historisk perspektiv. 

Men mange bedrifter har brukt den perioden til ålete etter nye muligheter og til å kutte kostnader. 

Oljeprisen er bare en av faktorene i hva som skjer. De teknologiske driverne er sterke. Det å se etter 

hva n:y eller, for den salæ sl{';ld, moden teknologi kan ha a\r nye bruksmuligheter o-ver tid, er viktige 

Det skjer i alle sektorer, og klyngene har en veldig viktig rolle. 

Jeg bor i Norges teknologihovedstad, Kongsberg, og jeg vil bruke anledningen til å hente et par lokale 

eksempler fra Kongsberg Gruppen. De tar styringssystemer innenfor offshoreteknologi over i 

vindkraft, de tar teknologi fra maritim sektor over i havbruksnæringen, og de tar forsvarsteknologi, for 

å nevne en annen bransje som MDG i hvert fall har litt problemer med, over i sivile produkter, bl.a. i 

form av fjernstyrte tårn på småflyplasser - alle eksempler på moden teknologi brukt på nye måter. I 

bunnen ligger stabile rammebetingelser og forutsigbarhet. 

MDGs forslag vil avvikle olje- og gassindustrien vår. Det mener Arbeiderpartiet ikke er riktig. Min 

påstand er at norsk olje- og gassnæring er godt rustet til å være med på å levere energi til en verden 

som får stadig større behov, også innenfor et ambisiøst klimamål. Representanten Arnstad hadde 

noen gode eksempler på det tidligere. 

Jeg er enig med MDG i at det finnes risiko i å være eksponert som eier og investor i olje- og 

gassnæringen, og at risikovurderinger er en del av vårt løpende eierskap. Men dette er ikke unikt for 

eierskapet innenfor olje- og gasselskaper. Det er en risiko i alle næringer og innen det meste av 

eierskap. Plutselig skjer det teknologiske gjennombrudd som innebærer kvantesprang. Det sltjer i dag 

med lynets hastighet, sammenlignet med tidligere. Men med et slikt utgangspunkt som MDG har, 

burde vi ikke eksponere oss i noen bransjer. 

Et verdiperspektiv: Jeg har alltid ment at vi skal overlate jordkloden til neste generasjon i bedre stand 

enn den var da vi tok over. Klimaavtalen i Paris og arbeidet som pågår, gir oss håp om at vi skal lykkes 

med å nå klimamål. Og det er ikke slik, tror jeg, at de som i dag jobber med å utvikle ny teknologi, er 

mindre opptatt av dette enn en alminnelig stortingsrepresentant. Det er mulig å forene ordene «olje», 

«gass» og «klima», og det er mulig å forene ordene «grønn» og «energi». Med verdens behov for 

energi, inklusive norsk olje og gass, framover, er det for dumt at vi ikke benytter oss av sjansen. 

Rasmus Hansson (MDG) [17:15:29]: For det første vil jeg henlede oppmerksomheten på vårt 

forslag nr. 8, hvor det har sneket seg inn et «ikke» som ikke skulle være der. Vi vil derfor erstatte 

forslag nr. 8 med et forslag nr. 15, som er delt ut, og som lyder: 
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«Stortinget ber regjeringen vurdere en fradragsberettiget avgift» - altså ikke en 

«ikke-fradragsberettiget avgift» - «på all olje- og gassaktivitet som går til et eget 

feltavviklingsfondfor å redusere statlige kostnader ved feltavvikling.» 

Vi har en relativt solid enighet i salen og i landet vårt om at hele målet med klimapolitikken er at 

verden må ut av den fossile avhengigheten. Da er det grunnleggende oppsiktsvekkende at 

stortingsflertallets svar på Norges rolle i det er at vi skal fortsette å produsere fossil energi. Det er vår 

strategi - vår markedsstrategi og vår klimastrategi - i en verden som skal bli kvitt fossil energi, og 

hvor kravene til å kutte ut fossil energi ikke kommer til å avta. De kommer til å øke, og det er noe som 

tydeligvis ikke har sunket helt inn hos representantene. 

Derfor er det ikke spørsmål om å kverke oljenæringens kompetanse, det er ikke spørsmål om å kutte 

inntektene som vi lever så godt av - det er spørsmål om vi skal ta den politiske og mentale 

omstillingsjobben på alvor, og begynne å sette inn ressursene på å skape de arbeidsplassene vi trenger 

som alternativ til olje- og gassvirksomheten, nå. Olje- og gassvirksomheten har, som alle vet, allerede 

mistet 30 000-40 ooo, eller enda flere, arbeidsplasser på grunn av oljemarkedet selv. Dette var vi 

totalt uforberedt på. Regjeringen hadde ingen mottiltak klare, men et godt norsk ikke-fossilt arbeidsliv 

har absorbert veldig mange av de folkene, og viser at vi har stor omstillingsevne når vi trenger den. 

Men det er all grunn til å tro at oljevirksomheten kommer til å fortsette å miste arbeidsplasser, og det 

er all grunn til å forberede seg på konsekvensene av en mye lavere oljepris enn det vi håper å få. Det er 

god næringspolitikk å begynne å forberede seg, og det er oppsiktsvekkende dårlig næringspolitikk at 

Stortingets flertall sier tvert nei til å begynne å tenke over de mulige konsekvensene av langsiktig lav 

oljepris og ytterligere tap av arbeidsplasser i oljenæringen. 

Det er rart at Stortinget ikke vil være med på en begynnende diskusjon om hva Norge skal gjøre i en 

framtidig verden som ikke vil ha olje og gass, og hvor vi har et marked rundt oss som allerede gir 

stadig større tegn på at det vil de ikke. 

Presidenten: Representanten Rasmus Hansson har da tatt opp forslag nr. 15, som skal erstatte 

forslag nr. 8. 

Statsråd Terje Søviknes [17:18:51]: Jeg må få lov til å kommentere noe av det siste som ble 

sagt. I forslaget står det helt ettertrykkelig at å fase ut innen 2040 betyr å slutte med norsk 

petroleumsvirksomhet. Det betyr å sette i fare både arbeidsplasser, kompetanse og verdiskapning i 

denne bransjen som tjener fellesskapet. 

Det må være lov å spørre i en debatt som denne om hvordan man vil erstatte det inntektstapet som 

fellesskapet vil lide av. Det var detjeg gjorde i mitt første innlegg. Det er nemlig slik at de 

arbeidsplassene vi her snakker om, ikke er som hvilke som helst andre arbeidsplasser når det kommer 

til verdiskapning. En arbeidsplass i olje- og gassbransjen genererer ca. 10 mill. kr i verdiskapning - ett 

årsverk. Når det gjelder det som ligger i representanten Rasmus Hanssons forslag om å fase inn 10 

ooo nye alternative arbeidsplasser: Det er ingen i dag som kan peke på noen næringer som kan ha 

tilsvarende verdiskapning som det man i dag har fra hvert årsverk i olje- og gassvirksomheten. Det 

høres ut som en «quick fix», men dessverre: Det finnes ingen «quick fix» for å erstatte det 

inntektsnivået vi i dag har fra norsk petroleumssektor. 
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Det har vært mitt poeng å synliggjøre at den kompetansen vi har bygd opp, legger grunnlaget for at vi 

kan ta nye teknologiske sprang og være med, være konkurransedyktige, både når det gjelder miljø og 

utslipp fra en petroleumssektor etter 2040, og med hensyn til å få ned kostnadene til utbygging og 

utvinning av norske petroleumsressurser etter 2040. Hvis vi skal si fra oss den muligheten gjennom et 

forslag som Miljøpartiet De Grønne, med støtte fra SV, fremmer her i denne salen i dag, vil det være 

en stor unnlatelsessynd overfor framtidige generasjoner, som også skal ha et grunnlag for sin velferd 

og sine muligheter til å utvikle det norske samfunnet videre. 

Presidenten: Representanten Rasmus Hansson har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en 

kort merknad, begrenset til 1 minutt. 

Rasmus Hansson (MDG) [17:21:20]: Det som er en «quick fix», er å innbille seg selv at 

Norge skal opprettholde sin velferd og sine arbeidsplasser og løse sine framtidige problemer ved bare 

å fortsette med den deilige oljevirksomheten vår. Det som er en «quick fix», er å nekte å starte 

planleggingen av det vi alle vet vi må, nemlig å komme ut av oljenæringen på en ansvarlig måte, mens 

vi flytter ressursene våre over til å skape de nye grønne næringene. Det som er en «quick fix», er å 

forsøke å innbille oss selv at Norge bidrar til å løse verdens klimaproblem ved å produsere mest mulig 

olje lengst mulig. Dette er «quick fix», herr statsråd, fordi det ikke kommer til å fungere, og fordi det 

ikke er ansvarlig. Det er heldigvis en «quick fix» som jeg er overbevist om at vi kommer til å diskutere 

på en litt mer kritisk og ansvarlig måte enn det vi har oppnådd i denne debatten. 

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. 
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Voteringsoversikt for sak: 

Representantforslag om en strategisk omstilling og utfasing av norsk 

petroleumsproduksjon i perioden 2018 - 2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og 

innfri klimamålene i Paris-avtalen 

Til sakssiden 

President: Kenneth Svendsen (FrP) 

Dokumenter: lnnst. 258 S (2016-2017), jf. Dokument 8:48 S (2016-2017) 

Referat: Stortinget 25.04.2017. Sak nr. 4 
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Voteringsresultater 

1 Votering 

MOT 
Det ble votert over: 

Forslag nr. 7 og 9 - 15 på vegne av MDG. 

2 

Fordeling 

1for/96 mot 

Votering fordelt på: 

i 

Parti i I Fylke 
I 

Votering 

Representant 

(26.04.2017 Kl. 00:29:35) 

(26.04.2017 Kl. 00:29:52) 
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MOT 

4 

Det ble votert over: 

Forslag nr. 3- 6 på vegne av SV og MDG. 

Fordeling 

4for / 93 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke 

Det ble votert over: 

Representant 

Forslag nr. 2 på vegne av V, SV og MDG. 

Fordeling 

9for / 88 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke 

Votering 

Det ble votert over: 

Representant 

Forslag nr.1 på vegne av KrF, V, SV og MDG. 

Page 2of3 

(26.04.2017 Kl. 00:30:20) 

(26.04.2017 Kl. 00:30:35) 
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Fordeling 

15 for/ 82 mot 

Votering fordelt på: 

Parti Fylke Representant 

5 Votering (26.04.2017 Kl. 00:30:58) 

FOR 
Det ble votert over: 

Innstillingens tilråding 

Fordeling 

Enstemmig vedtatt 

Votering fordelt på: 

Det foreligger ikke detaljert data til denne voteringen. Les hvorfor 

Status 

Vedtak i korthet 

Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en strategisk 

omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 for å redusere Norges 

økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen. Representantforslaget er vedlagt protokollen. 

Behandling og vedtak 

Saken er ferdigbehandlet 

Vedtak i samsvar med innstillingen 

Vedtak og henstillinger 
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Representantforslag 27 S 
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fra st011ingsrepresentant Une Aina Bastholm 

Dokument 8:27 S (2017-2018) 

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une 
Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetil
latelser på norsk soldcel 

Til Stortinget 

Bakgrunn 
Forslagsstiller viser til at Olje- og energideparte

mentet i juni kunngjorde utlysning av 24. konsesjons
runde. Runden omfatter 102 blold<er, eller deler av 
blokker. Disse fordeler seg på 93 bloldcer i Barentshavet 
og 9 blokker i Norskehavet. Regjeringen har opplyst at 
de tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser 
første halvår 2018. 

Klimaendringene truer med å utløse fundamentale 
endringer i det livsmiljøet som har vært grunnlaget for 
dagens sivilisasjon. Matforsyning, infrastruktur, arts
mangfold, økonomi og overlevelsen til lokalsamfunn, 
byer og hele land står på spill. Forbrenning av fossil 
energi er hovedårsaken til disse endringene. Norge er i 
dag verdens 7. største eksportør av klimagassutslipp. 
Norsk petroleumsvirksomhet har hittil ført til at 14 mil
liarder tonn C02 har havnet i atmosfæren. 

Samtidig er verden på vei inn i en fornybarrevolu
sjon. I India vil energiministeren kun ha el-biler fra 
2030, Kina vil stanse salg av fossilbiler ifølge Bloomberg. 
Frankrike vil forby bensin- og dieselbiler fra 2040, det 
samme vil Storbritannia. Fornybar energi er den største 
energikilden i Tyskland, og solenergi utgjorde den stør
ste nye energikilden i verdens energimiks i 2016. 

Det internasjonale energibyrået (IEA) sin årlige rap
port «World Energy Outlook» for 2016 spår et stort fall i 

Beriktiget 

etterspørsel etter olje fram mot 2040, hvis Paris-avtalens 
mål skal innfris. I et scenario med 50 prosent sannsyn
lighet for at oppvarmingen blir 1,84 grader ved slutten 
av århundret, konkluderer IEA med at markedet for olje 
reduseres med 30 prosent til 63 millioner fat pr. dag i 
2040. IEA skisserer et liknende bilde for gassmarkedet; 
nylig presenterte de et scenario som beskriver effekten 
av Paris-avtalens mål. Her fremgår det at det globale 
gassforbruket vil øke frem til omkring 2025 fordi gass 
overtar for kull i kraftsektoren. Men deretter faller gass
forbruket Fornybar energi gir billigere strøm enn gass
kraft og skyver gassen ut (Energi og Klima 20. april 
2017). 

Forslagsstilleren viser til at det tar lang tid å bygge ut 
et olje- eller gassfelt etter et funn. Drift av felt på bloldce
ne som utlyses gjennom 24. konsesjonsrunde, vil stort 
sett komme i gangj løpet av 2030-tallet med driftshori
sont på mange tiår. På denne tiden vil fossil energi være 
på vei ut av verdens energimiks. Etterspørsel og pris vil 
falle raskt, og på et eller annet tidspunkt falle for godt. 
Nesten samtlige felt som er utlyst, ligger i Barentshavet, 
et havområde der norsk oljebransje har møtt svært store 
utfordringer med å utvilde drivbare og lønnsomme pro
sjekter selv i oljens gullalder. Etter 40 år er det kun to felt 
i drift: Snøhvit og Goliat De har gitt kostnadsoverskri
delser på henholdsvis 19 og 16 mrd. kroner, og det tok 
henholdsvis 33 og 37 år fra utlysning til feltene kom i 
drift. 

Risikoen for det norske samfunnet forsterkes av at 
det er staten som tar 78 prosent av risikoen ved leting et
ter nye felt, og staten bidrar også med gode betingelser i 
resten av investeringsfasen gjennom gunstige avskriv
ningsregler. A gå videre med tildeling av letetillatelser 
gjennom 24. konsesjonsrunde kan bidra til store feilin
vesteringer og plutselig arbeidsledighet. A ild<e dele ut 
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nye letetillatelser derimot, er den mest skånsomme og 
politisk rasjonelle måten å trappe ned investeringsnivå
et på sold<elen. En reld<e felt på norsk soldcel som allere
de er kontraktfestet, vil fortsette å utvinne olje og gass i 
mellom 15 og 30 år til, så lenge lønnsomhetskrav tillater 
det. Lønnsomheten vil igjen avhenge av hvor raskt for
nybarrevolusjonen skrider fram, oljesektorens skatte
fordeler og andre politiske rammebetingelser. 

Det internasjonale pengefondet (IMF) har allerede 
advart om langvarig og høy arbeidsledighet dersom 
Norge ikke kommer seg ut av oljeavhengigheten. Tilde
lingen av nye letetillatelser gjennom 24. konsesjonsrun-

Representantforslag 27 S- 2017-2018 

de må derfor stanses, både av hensyn til ldodens ldima 
og norsk økonomi. 

Forslag 
På denne bakgrunn fremmes følgende 

forslag: 

Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte til
delingen av nye letetillatelser gjennom 24. konsesjons
runde. 

10. oktober 2017 

Une Aina Bastholm 
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Emission budgets and pathways consistent with 
limiting warming to 1.5 °C 
Richard J. Millar1

•2*, Jan S. Fuglestvedt3
, Pierre Friedlingstein1

, Joeri Rogelj4•5, Michael J. Grubb6, 

H. Damon Matthews7, Ragnhild B. Skeie3, Piers M. Forster8, David J. Frame9 and Myles R. Allen2•10 

The Paris Agreement has opened debate on whether limiting warming to 1.5 °C is compatible with current emission pledges and 
warming of about 0.9 °C from the mid·nineteenth century to the present decade. We show that limiting cumulative post-2015 
C02 emissions to about 200 GtC would limit post-2015 warming to less than 0.6 °C in 66% of Earth system model members 
of the CMIP5 ensemble with no mitigation of other climate drivers, increasing to 240 GtC with ambitious non·C02 mitigation. 
We combine a simple climate-carbon-cycle model with estimated ranges for key climate system properties from the IPCC 
Fifth Assessment Report. Assuming emissions peak and decline to below current levels by 2030, and continue thereafter 
on a much steeper decline, which would be historically unprecedented hut consistent with a standard ambitious mitigation 
scenario (RCP2.6), results in a likely range of peak warming of 1.2-2.0 °C above the mid·nineteenth century. lf C02 emissions 
are continuously adjusted over time to limit 2100 warming to 1.5 °C, with ambitious non·C02 mitigation, net future cumulative 
C02 emissions are unlikely to prove less than 250 GtC and unlikely greater than 540 GtC. Hence, limiting warming to 1.5 °C is 
not yet a geophysical impossibility, hut is likely to require delivery on strengthened pledges for 2030 followed by challengingly 
deep and rapid mitigation. Strengthening near-term emissions reductions would hedge against a high climate response or 
subsequent reduction rates proving economically, technically or politically unfeasible. 

T he aim of Paris Agreement is 'holding the increase in global 
average temperature to well below 2 °C above pre-industrial 
levels and pursuing efforts to limit the temperature increase 

to 1.5 °C' (ref. I). The Parties also undertook to achieve this goal by 
reducing net emissions 'to achieve a balance between anthropogenic 
sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second 
half of this century: and hence implicitly not by geo-engineering 
planetary albedo. Under what conditions is this goal geophysically 
feasible? 

Human-induced warming reached an estimated 0.93 °C 
(±0.13 °C; 5-95 percentile range) above mid-nineteenth-century 
conditions in 2015 and is currently increasing at almost 0.2 °C per 
decade2 • Combined with the effects of El Nifio and other sources 
of natura! variability, total warming exceeded I °C for the first time 
in 2015 and again in 20163

• Average temperatures for the 2010s 
are currently 0.87 °C above 1861-80, which would rise to 0.93 °C 
should they remain at 2015 levels for the remainder of the decade. 
With a few exceptions4

•
5

, mitigation pathways that could achieve 
peak or end-of-century warming of 1.5 °C have thus far received 
little attention. Even the 'Paris, increased ambition' scenario of ref. 6 
results in C02 emissions still well above zero in 2100, and hence a 
low chance oflimiting warming to 1.5 °C. 

Long-term anthropogenic warming is determined primarily by 
cumulative emissions of C02 (refs 7-10): the IPCC Fifth Assessment 
Report (IPCC-ARS) found that cumulative C02 emissions from 
1870 had to remain below 615 GtC for total anthropogenic warming 
to remain below 1.5 °C in more than 66% of members of the 

Sth Coupled Mode! Intercomparison Project (CMIPS) ensemble of 
Earth system models (ESMs)11 (see Fig. la). Accounting for the 
545GtC that had been emitted by the end of 201412

, this would 
indicate a remaining budget from 2015 ofless than seven years of 
current emissions, while current commitrnents under the Nationally 
Determined Contributions (NDCs) indicate 2030 emissions dose to 
current levels13

• 

The scenarios and simulations on which these carbon budgets 
were based, however, were designed to assess futures in the absence 
of C02 mitigation, not the very ambitious mitigation scenarios 
and correspondingly small amounts of additional warming above 
present that are here of interest. Furthermore, many mitigation 
scenarios begin reductions in 2010 and are already inconsistent with 
present-day emissions, complicating the comparison with pledges 
for 2030. 

Carbon budgets and scenarios for ambitious climate goals 
The black cross on Fig. la shows an estimate of human-induced 
warming, which excludes the impact of natura! fluctuations such as 
El Nifio, in 2015 (0.93 ± 0.13 °C relative to 1861-80; 5-95 percentile 
range) and pre-2015 cumulative carbon emissions (545 ± 75 GtC 
since 1870; I s.d.). Although both quantities are individually 
consistent with the CMIPS ensemble, in the mean CMIPS response 
(coloured lines) cumulative emissions do not reach 545 GtC until 
after 2020, by which time the CMIPS ensemble-mean human
induced warming is over 0.3 °C warmer than the central estimate 
for human-induced warming to 2015. In estimating the outstanding 
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WClH ONN, UK. 7 Concordia University, Montreal, Quebec H3G 1M8, Canada. 8School of Earth and Environment, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK. 
9New Zealand Climate Change Research Institute, Victoria University of Wellington, PO Box 600, Wellington, New Zealand. 10 Department of Physics, 
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Figure 1 I Warming as a function of cumulative C02 emissions in the CMIPS ensemble. a, Cumulative emissions since 1870 and warming relative to the 

period 1861-80, adapted from figure 2.3 of ref.11. The red and grey plumes show the 5-95% range of model response under the RCPs and 1% annua I C02 

increase scenarios, respectively. Thick coloured lines show ensemble-mean response to the RCP forcing scenarios. Ellipses show cumulative emissions and 

warming in 2100 for different categories of future emissions scenario. Black cross shows uncertainty in 2015 human-induced warming and observed 

cumulative emissions. b, As fora, but with cumulative emissions given since January 2015 and warming relative to the period 2010-2019. Dashed vertical 

grey lines show the threshold-exceedance budgets (TEBs) below which over 66% of models have warmed less than 1.5 °C above 1861-80 in il, and less 

than 0.6 °C above 2010-19 in b. 

carbon budget for 1.5 °C, this is an important discrepancy. IPCC
AR5 also calculated the percentiles of the CMIP5 distribution 
that exceeded given thresholds of warming relative to the average 
of 1986-2005 (Table 12.3 of ref. 14), adding a further 0.61 °C 
to express these relative to 1850-1900. However, this reference 
period and the GCM ensemble used in this table are not identical 
to the ESM ensemble used to derive estimates of the carbon 
budget, for which a volcano-free reference period is preferred, to 
focus on human-induced warming. Moreover, since the discrepancy 
in warming between ESMs and observations emerges only after 
2000, expressing warming relative to the 1986-2005 reference 
period <loes not entirely resolve it and also <loes not address the 
small underestimation of cumulative emissions to date. Figure lb 
shows an alternative analysis of the CMIP5 ensemble to assess 
the remaining carbon budget for an additional 0.6 °C of warming 
beyond the current decade, a possible interpretation of 'pursuing 
efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C' in light of 
estimated human-induced warming to date. The median response of 
the CMIP5 models indicates allowable future cumulative emissions 
(threshold-exceedance budget or TEB15

) of 223 GtC for a further 
0.6 °C warming above the 2010-2019 average, and a 204 GtC 
remaining TEB from 2015 to keep warming likely below this 
value (meaning, by the time cumulative emissions from 2015 reach 
204 GtC, 66% of CMIP5 models have warmed less than 0.6 °C above 
the present decade, consistent with the methodology for assessing 
the 2 °C carbon budget in IPCC-AR516

). Given uncertainty in 
attributable human-induced warming to date, differences between 
observational products and true global surface air temperature17

, 

and the precise interpretation of the 1.5 °C goal in the Paris 
Agreement (for example, the choice of pre-industrial reference 
period which temperatures are defined relative to1R), budgets 
corresponding to a range oflevels of future warming should also be 
considered- see Table 1 and the Supplementary Information. 

TEBs are useful because peak C02 -induced warming is a 
function (shown by the grey plume in Fig. 1) of cumulative 
C02 emissions and approximately independent of emission path, 
although threshold behaviour, such as sudden carbon release from 
thawing permafrost, might complicate this relationship1~. This <loes 
not apply to non-C02 forcing, which is relatively more important for 
ambitious mitigation scenarios. The rapid warming from the 2000s 
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to the 2030s in CMIP5 arises partly from strong increases in net 
non-C02 forcing over this period in the driving RCP scenarios, due 
to simulated rapid reductions in cooling aerosol forcing. It remains 
unclear whether this increase in non-C02 forcing will be observed 
if future reductions in aerosol emissions occur because present-day 
effective non-C02 forcing is still highly uncertain20. Table 2 shows 
budgets for thresholds of future warming in the CMIP5 ensemble 
under an RCP2.6 scenario, a stabilization scenario in which non
C02 forcing across the rest of the century remains doser to the 
2010-2019 average than in the RCP8.5 scenario. This allows more 
COi-induced warming for the same total, increasing the median 
TEB of the CMIP5 distribution for an additional 0.6 °C to 303 GtC 
and the 66th percentile to 242 GtC. 

In many current ambitious mitigation scenarios (for example, 
RCP2.6 (ref. 21), dark blue lines in Fig. 2), substantial C02 

emission reductions begin in 2010, such that both emissions and 
forcing are already inconsistent with observed climate state and 
emission inventories to date. The thick dark green lines in Fig. 2 
show an amended version of RCP2.6 that is more consistent with 
current emissions and estimated present-day climate forcing. This 
scenario, hereafter referred to as RCP2.6-2017, assumes the same 
proportional rates of change ofboth C02 and other anthropogenic 
forcing components as in the standard RCP2.6 scenario from 
2010, but with the mitigation start date delayed by seven years to 
2017 (following the RCP8.5 scenario22 between 2010- 2017). This is 
more representative of a possible mitigation pathway from today: 
many nations are already planning on policy action to reduce 
emissions over the 2015-2020 period, in anticipation of achieving 
their NDC commitments in the future. Total anthropogenic 
radiative forcing peaks in 2050 (at 3.41 W m- 2

) in RCP2.6-2017, as 
opposed to in 2043 (at 3.00Wm-2) under RCP2.6. The grey lines 
represent emissions pathways from the IPCC 430- 480 ppm scenario 
category23

•
24 but with proportional decreases in radiative forcing also 

delayed by seven years to start in 2017. 
Figure 2c shows the implications of these scenarios for future 

warming, evaluated with a simple climate mode! that reproduces 
the response of the CMIP5 models to radiative forcing under 
ambitious mitigation scenarios (Supplementary Methods). Like 
other simple climate models, this Jacks an explicit physical link 
between oceanic heat and carbon uptake. It allows a global feedback 
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Table 1 I Future cumulative budgets (GtC) from January 2015 
for percentiles of the distribution of RCPS.5 simulations of 
CMIPS models and various levels of future warming above the 
modelled 2010-2019 average. 

Warming above Percentlles of CMIP5 models 

2010-2019 average (°C) 

90% 66% 50% 33% 10% 

0.3 80 106 119 142 189 
0.4 107 133 155 172 242 
0.5 137 168 186 209 299 
0.6 164 204 223 250 333 
0.7 199 245 256 289 387 
0.8 231 279 301 333 438 
0.9 274 321 348 376 505 
1.0 306 358 382 421 579 
1.1 332 395 416 464 653 
Percentiles correspond to the percentage of CMIPS models that have greater cumulative 
emisslons for the given leve/ of warming. 

between temperature and carbon uptake from the atmosphere, hut 
no direct link with net deforestation. It also treats all forcing agents 
equally, in the sense that a single set of climate response parameters 
is used in for all forcing components, despite some evidence of 
component-specific responses25

•
26

• We do not, however, attempt to 
calibrate the model directly against observations, using it instead to 
explore the implications of ranges of uncertainty in emissions12

, and 
forcing and response derived directly from the IPCC-AR5, which 
are derived from multiple lines of evidence and, importantly, do 
not depend directly on the anomalously cool tempera tures observed 
around 2010. Non-C02 forcing and the transient climate response 
(TCR) co-vary within ARS ranges to consistently reproduce 
present-day extemally forced warming (Methods), and as in 
Fig. lb, we quote uncertainties in future temperatures relative to 
this level. 

The limits of the green plume in Fig. 2c show peak warming 
under the RCP2.6-2017 scenario is likely between 1.24-2.03 ·c 
(1.12- 1.99 •c for 2100 warming) given a 2015 extemally forced 
warming of 0.92 •c. The IPCC-AR5 <lid not propose a 'best
estimate' value of the TCR, but using a central value of 1.6 • C 
(the median of alog-normal distribution consistent with IPCC-AR5 
likely ranges, the typical shape of most reported TCR distributions 
in ref. 16), RCP2.6-2017 gives a median peak warming of 1.55 ·c 
above pre-industrial (1861-1880 mean) and l.47 °C in 2100, 
approximately consistent with as likely as not (50% probability of) 
warming below 1.5 •c in 2100. 

The shaded green hands show the central four probability 
sextiles of the distribution of responses to RCP2.6-2017 for a log
normal distribution for the TCR (see Supplementary Methods 
for alternative distributions). Under RCP2.6-2017, peak warming 
is likely below 2 ·c. and well below 2 ·c by the end of the 
century. However, such a scenario cannot exclude a non-negligible 
probability of peak warming significantly in excess of 2 °C, 
particularly given the possibility of nonlinear climate feedbacks, for 
which there is some evidence in more complex GCMs27

• 

Emissions in Fig. 2a are diagnosed from radiative forcing in 
Fig. 2b using a version of the IPCC-AR5 carbon-cycle impulse
response function28

, with a. minimal modification to account 
for the change in the impulse response between pre-industrial 
and twenty-first century conditions due to atmospheric C02 and 
temperature-induced feedbacks on carbon uptake, as observed 
in Earth system models29

• This simple mode! reproduces the 
response ofESMs to ambitious mitigation scenarios (Supplementary 
Information) including, with best-estimate parameters, near
constant tempera tures following a cessation of C02 emissions. The 
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Table 2 I Future cumulative budgets (GtC) from January 2015 
for percentiles of the distribution of RCP2.6 simulations of 
CMIPS models and various levels of future warming above the 
modelled 2010-2019 average. 

Warming above Percentiles of CMIP5 models 

2010-2019 average (°C) 

90% 66% 50% 33% 10% 

0.3 89 106 118 133 245 
0.4 106 152 173 193 NA 
0.5 126 191 214 258 NA 
0.6 143 242 303 NA NA 
0.7 170 291 NA NA NA 
0.8 177 372 NA NA NA 
0.9 277 NA NA NA NA 
1.0 468 NA NA NA NA 
1.1 NA NA NA NA NA 
Percentiles correspond to the percentage of CMIPS mode Is that have greater cumulative 
emissions for the given level of warming. lf an insufficient number of medels warm above a 
particular threshold to calculate a given percentile of the tota l model distribution then a value 
of NA is given. 

temperature response of the UVic Earth System Climate Model 
(UVic ESCM)3o-32 driven by the diagnosed RCP2.6-2017 emissions 
scenario and non-C02 forcing is shown in Fig. 2c (orange line), 
and is emulated well by the simple carbon-cycle- climate mode) 
with equivalent climate response parameters (thin green line, see 
Methods). Carbon-cycle feedback uncertainties (see Methods) have 
only limited scope to influence the allowable emissions under 
scenarios in which concentrations and temperatures peak at a 
relatively low level. 

Since RCP2.6-2017 represents a scenario with ambitious C02 

and non-C02 mitigation, it currently lies near the lower limit of 
2100 anthropogenic forcing available in the literature4

•
15

, as shown 
by the grey lines in Fig. 2. We have not assumed any additional 
non-C02 mitigation beyond RCP2.6, but uncertainties in mitigation 
technologies and demand reduction measures decades into the 
future mean that non-C02 mitigation mayyet play a )arger role than 
indicated here. 

Adaptive mitigation and carbon budgets 
The Paris Agreement establishes a regime of continuously 
updated commitments informed by on-going scientific and 
policy developments and the overarching temperature and 
emission reduction goal. Therefore, we re-estimate carbon 
budgets, accounting for the present-day climate state and current 
uncertainty in the climate response, and assuming mitigation 
efforts are perfectly adapted over time to achieve a warming in 
2100 of 1.5 ·c for a range of possible realizations of the climate 
response2

•
33

• Figure 3a shows a distribution of future temperature 
trajectories, for different climate responses, that are all consistent 
with observed attributable warming in 2015 anda smooth transition 
to 1.5 °C in 2100. The limits of the green plume show temperature 
trajectories associated with IPCC-ARS likely ranges for the TCR and 
equilibrium climate sensitivity (ECS), with hands delineating the 
central four sextiles of the distribution. These tempera tures initially 
follow the responses to the RCP2.6-201 7 scenario (the green plumes 
in Fig. 2c) hut are then smoothly interpolated over the coming 
century to the trajectory given by the best-estimate response (see 
Supplementary Methods). This provides a simple representation of 
goal-consistent pathways for a range of possible climate responses34

• 

In contrast to a scenario-driven, forward-modelling approach (for 
example, ref. 6 and Fig. 2), the temperature trajectories in Fig. 3a 
define the scenario, from which corresponding C02 emission 
pathways (Fig. 3b) are derived, similar to the temperature-tracking 
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Figure 2 I Emissions, forcing and temperature response associated with various mitigation scenarios. a, Solid lines show median diagnosed emissions, 

with green shading showing the central four probability sextiles in the carbon-cycle feedbacks distribution. The brown bar denotes projected emissions in 

2030 based on current NDCs. b, Solid lines show total anthropogenic forcing (expressed in terms of forcing equivalent C02 concentrations on the 
right-hand axis) for RCP8.5 (red), RCP2.6 (dark blue), RCP2.6-2017 (dark green) and delayed IPCC-WG3 430-480 ppm (grey) scenarios. Dotted lines 

show non-C02 forcing. c, Solid lines show median temperature response, with green shading showing the central four probability sextiles of response to 

RCP2.6-2017 radiative forcing. Black bar shows the like ly range for the IPCC-AR5 scenario-independent projection for the average of the 2016- 2035 
period49, whereas black dots represent HadCRUT 4 observations (relative to right-hand axis only). The response of the UVic ESCM (orange) and the simple 

climate mode! with identical climate response parameters (thin green), both driven by the diagnosed RCP2.6-2017 emissions scenario, are shown inc. 

These two lines correspond to the lefl-hand axis only. Purple dashed lines in all panels showa hypothetical scenario with a linear emissions decline from 
2020 giving median warming in 2100 similar to RCP2.6-2017. 

approach used by ref. 10. This implicitly assumes that information 
on the emerging clirnate response is available and acted upon 
instantaneously. In reality, both resolving the response and adapting 
policies will be subject to delay, although the impact can be reduced 
if policies respond to both observed and decadal predictions of 
human-induced warming, which are much hetter constrained than 
long-term projections of, for example, ECS. 

Green bands in Fig. 3b show emissions compatible with the 
goal-consistent temperature trajectories and climate responses of 
Fig. 3a, computed using the modified IPCC-AR5 impulse-response 
function with carbon-cycle feedback uncertainty assumed positively 
correlated with the TCR (see Methods). Such an assumption may 
be pessimistic, but uncertainty in these feedbacks may also be 
underestimated in CMIP5-the impact of thawing permafrost, for 
example, is generally not represented. 

Figure 3c shows cumulative emissions (net carbon budgets) 
consistent with limiting warming to 1.5 'C warming in 2100 
under the clirnate response uncertainty distribution and these 
goal-consistent pathways. The median ('as likely as not') case 
corresponds to a cumulative budget of 370 GtC (1,400 GtC02-

all carbon budgets given to two significant figures) from 2015 to 
2100, including ~ 10 GtC of net negative emissions in the final 
decades. Compared to this, higher cumulative C02 emissions 
budgets are associated with lower clirnate responses and vice versa 
(hence the ordering of the coloured hands in 3a,b). Assuming 
completely successful adaptive C02 mitigation to achieve a warming 
of 1.5 °C in 2100 (allowing for mid-century temperature overshoots, 
assuming non-C02 forcing following RCP2.6-2017, and imposing 
no restrictions on the rate of net carbon dimtide removal), the 
cumulative carbon budget from 2015 to 2100 is unlikely ( <33% 
probability) to be less than 250 GtC (920 GtCO,), in good agreement 
with the 242 GtC TEB for the 66th percentile of the CMIP5 
distribution for 0.6 °C warming above the 2010-2019 average in the 
RCP2.6 scenario (Table 2). Conversely, cumulative future emissions 
from 2015 compatible with a warming of 1.5 °C in 2100 are unlikely 
to be greater than 540 GtC (the top of the 50-67% band in Fig. 3c) 

744 

even under such an idealized perfectly responsive mitigation policy. 
The relationship between C02-induced future warming compatible 
with the cumulative emissions shown in Fig. 3c is also broadly 
consistent with that expected from the IPCC-AR5 likely range of 
the transient climate response to cumulative carbon emissions, or 
TCRE (see Supplementary Fig. 4), which, when combined with 
varying contributions from non-CO, forcing, informs the all
forcing budgets quoted here. 

The small difference that varying TCR makes to warming 
between 2015 and 2030 (Fig. 3a) highlights both the importance 
of continuous quantifications of human-induced warming in any 
stocktake of progress to climate stabilization, and the need for 
a precautionary approach even under an adaptive mitigation 
regime34

• Although more progress has been made on constraining 
TCR than ECS, uncertainties are unlikely to be resolved rapidly. 
Allowing emissions to rise in the hope of a low climate response 
risks infeasible subsequent reductions should that hope prove ill 
founded. Conversely, the risk of 'over-ambitious' mitigation is low: 
the darkest green pl urne in Fig. 3b shows that the difference between 
a TCR of 1.3 °C and 1 °C has a substantial impact on the allowable 
carbon budget for 1.5 °C, but the probability of a TCR in that range is 
already assessed to be low. Since IPCC-ARS a number of studies have 
suggested an increase in the lower bound on the TCR towards 1.3 °C 
(for example, ref. 25), whilst others indirectly support a 1.0 °C lower 
bound through upward revisions of radiative forcing35

•
36

• Using a 
TCR likely range of 1.3-2.5 °C and an ECS likely range of2.0-4.5 °C, 
the remaining budget fora 1.5 °C warming would be unlikely greater 
than 400 GtC and unlikely less than 220 GtC (see Supplementary 
Fig. 18). 

Discussion and implications for the 'emissions gap' 
Much recent policy discussion has centred on the 'emissions 
gap' between the NDCs emerging from the Paris Agreement and 
emission scenarios consistent with 1.5 °C and 2 °C (refs 13,37). The 
extent of any 'gap' depends on the uncertain climate response; the 
definition of the Paris Agreement goals; the interpretation, delivery 
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Figure 3 I Temperature trajectories and associated emissions consistent with 1.5 °C warming in 2100 fora range of el i mate responses under an adaptive 

mitigation regime. a, The thick green line shows median response to RCP2.6-2017 scenario as in Fig. 2c, green plume shows temperature trajectories 

corresponding initially to the central four sextil es of the response to RCP2.6-2017, !hen smoothly interpolated over 2017-2117 to the median response. The 

orange line shows the response of the UVic ESCM driven by diagnosed emissions from the simple climate-carbon-cycle model consistent with the 

interpolated temperature trajectory corresponding to the UVic ESCM di mate response parameters. The thin green line shows the response of the simple 

climate-carbon-cycle model driven by the same emissions as the UVic ESCM with identical climate response parameters to UVic ESCM and identical 

carbon-cycle parameters to the standard RCP2.6-2017 scenario in Fig. la. These two lines correspond to the lett-hand axis only. b, Diagnosed emissions 

consistent with temperature trajectories in a and the corresponding response percentile. Brown and black bars shows NDC emission range and near-term 

temperature projection as in Fig. 2. c, Cumulative emissions from 2015, or relative to 1870 (right-hand axis) assuming the observed best estimate of 

545 GtC emissions 1870-2014. 

and/or revision of the NDCs, and in particular the technical and/or 
socio-economic feasibility of subsequent emissions reductions. 

Considerable uncertainties are associated with the NDCs them
selves13·38. Modelling indicates that the NDCs could be consistent 
with global fossil-fuel and land-use change C02 emissions in 2030 
only slightly above 2015 values~·13 (lower limit of the brown bar 
in Figs 2a and 3b), dose to the RCP2.6-2017 scenario. This would 
imply that ifNDCs are fully implemented (induding all conditional 
elements), with plausible values for Chinese emissions in 2030, 
and RCP2.6-2017 mitigation rates are maintained after 2030, then 
the NDCs would still remain inconsistent with future scenarios 
projected to correspond to a peak warming likely below 2 °C and 
a 2100 warming as likely as not below 1.5 °C. However, a modest 
strengthening of the pledges corresponding to an approximate 10% 
reduction in proposed 2030 emissions could achieve consistency 
with such scenarios. Hence, the NDCs as they stand do not neces
sarily imply a commitrnent to a fundamentally different approach, 
such as resorting to solar radiation management (SRM), to achieve 
a warming of 1.5 °C in 2100, if the climate response is dose to 
or less than our central estimate and if emissions can be rapidly 
reduced after 2030. The RCP2.6-2017 scenario involves a smooth 
transition to slightly negative net C02 emissions after 2080, which 
may require challenging rates of deployment of C02 removal ( CDR). 
Figure 3b shows that returning warming to 1.5 °C in 2100 under a 
higher dimate response potentially requires very substantial rates of 
CDR, which may not be technically feasible or socio-economically 
plausible. 

An additional caveat to assessments of a 2030 'emissions gap' is 
that most NDCs are formulated in terms of C02-equivalent (C02e) 
emissions, a composite metric of warming impact of different 
gases based on Global Warming Potentials (GWPs) from various 
IPCC reports. It is therefore impossible to assess precisely the 2030 
emissions of C02 itself that are compatible with these pledges 
without additional assumptions, .because C02e pledges could be 
attained through varying combinations of long-lived and short
lived forcer mitigation39-u. Separate reporting of long-lived and 
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short-lived greenhouse gases in national pledges would help clarify 
their long-term implications41·42

• 

Aside from scientific uncertainties and the interpretation of 
the NDCs, a crucial issue is the feasibility of achieving sufficient 
rates and levels of decarbonization required by these ambitious 
mitigation scenarios. Rapid decarbonization relies on societies 
being able to swiftly replace e:xisting capital with new investments 
at massive scales. Inertia within the economic system is an 
important constraint on realizable mitigation pathways43. RCP2.6-
like scenarios imply decarbonization at over 0.3 GtC yr-• yr-• in 
the 2030s and 2040s-or 4-6% per year sustained for multiple 
decades. If applied to gross C02 emissions, such rates of reduction 
have historically been observed globally only for short periods, 
such as in the 1930s Great Recession and the Second World 
War, and regionally in the collapse of the former Soviet Union11 • 

Sustained decarbonization at these rates, and the associated 
capital displacement (run-down and replacement of fossil-fuel 
infrastructure), would be historically unprecedented, although the 
parallel between intentional policy-driven decarbonization in the 
future and historical rates remains unclear. 

Longer-term deep decarbonization also relies on many energy 
system innovations, including development and deployment on 
an unprecedented scale of renewable energy as well as, as yet 
undemonstrated, amounts of carbon capture and storage and 
CDR45

• Given possible limits to rates of decarbonization, near
term mitigation ambition and delays in mitigation start <lates 
may strongly influence peak and 2100 warming. The purple 
dashed lines in Fig. 2 illustrate this point with a simple scenario 
in which C02 emissions reduce linearly (at 0.17GtCyr- •yr-•, 
about 0.6 GtC02 yr- 1 yr- •) from 2020 to achieve approximately 
the same Warming as RCP2.6-2017 in 2100. Under this scenario, 
maximum rates of decarbonization are much lower than in RCP2.6-
2017, in both absolute and percentage terms, demonstrating the 
potential advantage of more ambitious near-term mitigation given 
the risk that subsequent RCP2.6-like rates of decarbonization may 
be unachievable. 
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More ambitious near-term mitigation may be more feasible than 
previously thought. The rapid growth of global emissions from 2000 
to 2013 was dominated by increases in Chinese emissions46

, driven, 
at least in part, by unprecedented levels of debt-fuelled investment 
in carbon-intensive industries and capital stock47

• Sustaining such 
expansion is likely to be neither necessary (the infrastructure is now 
built) nor feasible (the debt levels are likely to prove unsustainable)47

• 

For these reasons, the possibility that both Chinese and global 
emissions are at or near their peak46

•
48

, and could reduce from 2020, 
seems less far-fetched than it once <lid. This could allow for the 
required strengthening of the NDCs in the 2020 review towards an 

2.6-2017 or ' mo nnc·';ct.•nt 

1.5 °C goal. 
Regular review of commitments is built in to the Paris 

Agreement. This stocktake should be extended to relate 
commitments directly to the long-term temperature goal. As 
human-induced warming progresses, the question must be asked: 
'Are we on track to reduce net emissions to zero to stabilize 
climate well below 2 °C as agreed in Paris'? Regular updates of 
human-induced warming based on a standard and transparent 
methodology would allow countries to adapt commitments to the 
emerging climate response. Our analysis suggests that 'pursuing 
efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C' is not chasing 
a geophysical impossibility, hut is likely to require a significant 
strengthening of the NDCs at the first opportunity in 2020 to 
hedge against the risks of a higher-than-expected climate response 
and/or economic, technical or political impediments to sustained 
reductions at historically unprecedented34 ra tes after 2030. 

Methods 
Methods, including statements of data availability and any 
associated accession codes and references, are available in the 
online version of this paper. 
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Methods 
We refer to 'climate response' as a specified combination of the TCR and ECS 
throughout this paper. Our median es tima te climate response (TCR = 1.6 'C, ECS 
= 2.6 'C) is defined as the median oflog-normal distributions consistent with 
IPCC-ARS likely bounds on the TCR and ECS (TCR: 1.0-2.5 'C; ECS: 1.5-4.5 'C). 
From this, the likely above/below values are found from the 33rd and 67th 
percentiles of the distribution (TCR: 1.3-1.9 ' C; ECS: 2.0-3.3 ' C). The median TCR 
of this log-normal distribution is significantly lower than in the IPCC-ARS ESM 
ensemble but is more consistenl with observed warming lo dale than many 
ensemble members (see Supplementary Methods), indicative of the multiple lines 
of evidence used to derive the IPCC-ARS uncertainty ranges. Although IPCC-ARS 
did not explicitly support a specific distribution, there is some theoretical 
justification' 0 for a log-normal distribution fora scaling parameter like the TCR. 
Reconciling the IPCC-AR5 oest estimate of attributable warming uend over 
1951-2010 with the best-estimate effective radiative forcing requires a 
best-estimate TCR near to 1.6 'C under the simple climate mode! used here, 
consistent with a log-normal distribution. As a sensitivity study, we also assume a 
Gaussian distribution for the TCR (see Supplementary Methods) that raises the 
2015 attributable warming to 1.0 'C bul only marginally affects the remaining 
carbon budget fora 1.5 'C warming above pre-industrial (the likely below budget is 
reduced to 240 GtC). 

The ECS distribution used here is derived directly from IPCC-ARS likely 
bounds that drew on multiple lines of evidence, so our conclusions are not directly 
affected by uncertainties in the efficacy of ocean heat uptake that affect purely 
observational constraints on ECS". We are not here arguing for the revision of 
uncertainty estimates on any climate response parameters, although any such 
revision would of course affect our conclusions. The implications of an increased 
lower bound on the climate response are shown in Supplementary Fig. 18. 

Reproducing present-day temperatures with differing values for both the TCR 
and ECS requires these parameters to co-vary with present-day net anthropogenic 
radiative forcing". In the best-estimate forcing case (Fig. 2b ), past and future 
effective radiative forcing components are individually scaled (multiplicatively) to 
match the respective best-estimate values for each component in 2011 as given in 
IPCC-ARS". Figures 2 and 3 scale past and future anthropogenic aerosol effective 
radiative forcing (the most uncertain forcing component21

), along with accounting 
for combined uncertainty in the non-CO, effective radiative forcing components 
that were assessed to have Gaussian-distributed uncertainty in IPCC-ARS (draws 
from this distribution are anti-correlated with TCR). The aerosol radiative forcing 
scaling faclor is chosen to give extemally forced warming above 1861-1880 equal 
to that under the median climate response (that is, 0.92 ' C in 2015) for all draws 
from the climate response distribution. In all cases shown the scaled 2011 aerosol 
forcing is within IPCC-ARS assessed uncertainty bounds. A summary of climate 
system properties used is given in Supplementary Table I : in only one case (the 
TCRE value implied by the lowest, I 7th, percentile) are these outside the ARS 
'likely' ranges, and this parameter combination is used only in the figures, not our 
headline conclusions. 

Temperature anomalies are computed using a two-timescale impulse-response 
mode! from refs 28,29, in which surface temperatures adjust to an imposed 
radiative forcing with a fast and slow timescale characterizing the uptake of heat 
into the upper and deep ocean (set at 8.4 and 409.5 years, respectively, as in ref. 28). 
The lower limit of the TCR likely range requires a total anthropogenic forcing of 
3.54 W m-2 in 20ll, slightly greater than the upper bound of the IPCC-ARS 
confidence interval (3.33 W m-2

) . Natura! forcing is taken as given at 
http://www.pik-potsdam.de/- mmalte/rcps and is smoothed with a JO-year 
standard deviation Gaussian filter beyond 2015 in all scenarios. 

In constructing temperature trajectories in Fig. 3a, a smooth cosine 
interpolation of the CO,-induced warming is applied over the period 2017 to 2117 
between the response fora specific climate response parameter sel to RCP2.6-2017 
and the total warming under the RCP2.6-2017 median climate response (which 
meets the goal of l.S ' C in 2100). Non-CO, warming remains as originally 
simulated under the climate response parameter set for RCP2.6-2017, and only 
C02-induced warming is adapted to force the total warming to asymptote towards 
the median response of RCP2.6-2017, corresponding toa scenario in which only 
CO, policy responds to the emerging signal. 

C02 emissions in Figs 2a and 3b are derived using the simple carbon-cycle 
impulse-response forrnulation in ref. 28, modified to make airborne fraction a 
linear function ofboth warming and cumulative carbon uptake by terrestrial and 

DOI: 10.1038/NGE03031 

ocean sinks". Emissions in all figures are smoothed with a Gaussian filter with a 
standard deviation of two years: note thai our use of an acausal filter implies thai 
emissions are continuously adjusted to projected human-induced warming over 
this timescale in addition to warming to date. Cumulative emissions (Fig. 3c) are 
more robust than emission rates in any given year, since rates depend on the 
method used to construct these goal-consistent pathways. 

The strength of carbon-cycle feedbacks (a single scaling factor applied to default 
rT and re coefficients in ref. 29) varies from 0 to 2, consistent with the CMIPS 
RCP2.6 ensemble (Supplementary Information). We assume that this scaling factor 
range corresponds to the Sth-95th percentiles of a Gaussian distribution. In Fig. 3, 
draws from this carbon-cycle feedback scaling factor distribution are taken at an 
equal percentile to that from the TCR distribution. This correlation between the 
TCR and carbon-cycle feedback distribution is chosen to maximize the range of 
carbon b u ge s calcola e from -ig. 3. or 4 h carbon-cycl ~ dback r ng , 
total airborne fraction is adjusted (via the r0 parameter in ref. 29) to reproduce 
observed CO, emissions in 2014, and leads toa range ofhistorical cumulative C02 

emissions of 467-598 GtC (l 7th-83rd percentile of distribution), with a median 
estimate of 542 GtC, under carbon-cycle-only uncertainty. 

Figures 2c and 3a showa version of the simple carbon-cycle-climate mode! 
(thin green lines) with therrnal climate response parameters as represented in the 
UVicEarthSystem Climate Mode! (version 2.9; TCR= l.9 ' C and ECS = 
3.5 'C)31~2 and default carbon-cycle parameters given in ref. 29. These parameters 
achieve a good emulation of the UVic ESCM response when driven with the 
RCP4.5 scenario (see Supplementary Methods). In Fig. 2c, UVic ESCM and the 
UVic ESCM-emulation simple carbon-cycle-climate mode! version are driven by 
RCP2.6-2017 emissions, diagnosed from the simple climate-carbon-cycle mode! 
using the median climate response and carbon-cycle parameters (dark green line in 
Fig. 2a) and RCP2.6-2017 non-C02 radiative forcing scaled as discussed previously, 
fora 1.9 'C TCR. In Fig. 3a, UVic ESCM and the UVic ESCM-emulation simple 
carbon-cycle-climate mode! version are driven by diagnosed emissions 
corresponding to an interpolated temperature pathway at a 1.9 'C TCR, consistent 
with the method described previously. 

We add an estimate of the 2030 land-use emissions in RCP2.6-2017 (2023 in 
RCP2.6), as derived from the MAGICC mode!" (http://www.pik-potsdam.de/ 
- mmalte/rcps), to the fossil-fuel and industry emissions consistent with the NDCs 
from ref. 12 for the brown bars in Figs 2 and 3. 

In analysis of the CMIPS ensemble budgets given in Tables I and 2, budgets are 
calculated in an identical fashion to ref. 54 (both in terms of models and initial 
condition ensemble members used). Budgets are TEBs and are derived from 
percentiles of the distribution of decadal means of CMIPS RCPS.5 integrations, 
linearly interpolating between adjacent rank-ordered ensemble members. In 
Table 2, where insufficient models cross a particular future warming threshold to 
calculate a particular percentile of the total mode! distribution at that threshold, no 
value is reported. For the grey (I% yr-1 CO, increase) plume in Fig. I, cumulative 
emissions and temperatures are expressed from the beginning of the increase 
(Fig. la) and relative toa ten-year period centred around the year in which 
concentrations reach the 2015 value of 398 ppm (Fig. I b). Scenarios that peak and 
decline emissions were excluded from the red plume in Fig. I b. 

Code availability. Code will be available on request to the corresponding author. 

Data availability. RCP forcing data used in this study are available at 
http://www.pik-potsdam.de/-mmalte/ rcps. 
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utslippsreduksjoner, understreker forskerne bak 
en ny vitenskapelig artikkel. 

Artikkelen som ble publisert mandag 18. september i det 
prestisjetunge tidsskriftet Nature Geoscience, konkluderer med 
at det er geofysisk mulig å begrense økningen av den globale 
gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader sammenlignet med 
førindustriell tid. Samtidig skriver forskerne at dette vil kreve 
mer ambisiøse utslippsreduksjoner enn det verden så langt har 
forpliktet seg til. 

Bakgrunnen for artikkelen er et samarbeid mellom blant annet 
CICERO, University of Oxford, University of Exeter og University 
College London for å undersøke den geofysiske sannsynligheten 
for å begrense global oppvarming til «godt under 2 grader 
sammenlignet med førindustriell tid og arbeide for å begrense 
temperaturøkningen til 1,5 grader.» 

Beregningen av det gjenværende karbonbudsjettet for 1,5 grader, 
det vil si hvor mye C02 vi kan slippe ut før temperaturen stiger 
mer enn 1.5 grader, ble foretatt på tre ulike måter: 

· Forskerne gikk på nytt gjennom tidligere resultater fra 
komplekse jordsystemmodeller 

· Forskerne foretok nye eksperimenter med en mellomstor 
modell 

· Forskerne evaluerte betydningene av usikkerheten rundt vår 
forståelse av klimasystemet ved hjelp av enkle modeller. 

I alle tilfeller ble utslipp og menneskeskapt oppvarming til dags 
dato tatt i betraktning. 

Ifølge Richard Millar, hovedforfatter og forsker ved University of 
Oxford har vi tjue år med dagens utslipp før vi bryter 
temperaturmålet i Parisavtalen. 

- Dersom vi begrenser det totale C02 -utslippet fra og med 2015 

til under 880 milliarder tonn C02 , eller om lag 20 år med 
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oppvarming til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. 

- Tidligere beregninger av karbonbudsjettet for 1,5 °C, basert på 
IPCCs femte hovedrapport, var rundt fire ganger lavere, så dette 
er veldig gode nyheter med tanke på å kunne oppfylle ett av 
Paris-målene, sier professor Pierre Friedlingstein fra University 
of Exeter. Han er medforfatter av studien og en nøkkelekspert på 
karbonbudsjetter i FNs klimapanel. 

- Den femte hovedrapporten undersøkte ikke spesifikt 
karbonbudsjettet for 1,5 grader slik vi gjør gjennom tre ulike 
metoder. Dette målet ble først kjent etter klimatoppmøtet i Paris 
og overrasket store deler av forskningsmiljøet, sier 
Friedlingstein. 

Professor Michael Grubb fra University College London mener at 
konklusjonene fra artikkelen både viser at Paris-målene er innen 
rekkevidde, og klargjør samtidig hva forpliktelsen til å begrense 
temperaturøkningen til 1,5 grader virkelig betyr. 

- Fra og med neste år, når landene skal melde inn til FN hva de 
har gjort, må de komme seg ut av kull og styrke sine 
eksisterende mål. Jo tidligere globale utslipp begynner å falle, 
desto lavere er risikoen for store klimaendringer, men også for 
den økonomiske risikoen som vil oppstå dersom vi tvinges til å 
gjennomføre ekstreme utslippsreduksjoner. 

Jan S. Fuglestvedt, forskningsleder ved CICERO og medforfatter 
av artikkelen, maner til forsiktighet i tolkning av artikkelen. 

- Vi kan selvsagt glede oss over at det fremdeles kan være 
geofysisk mulig å begrense oppvarmingen til ca. 1,5 grader. Dette 
er godt nytt for lavtliggende øystater og andre sårbare samfunn. 
Men vi må huske at vi uansett har en meget krevende utfordring 
foran oss. Hvis vi skal klare Parismålet er det helt avgjørende at 
vi kommer i gang med omstillingen og reduserer utslippene 
drastisk. Siden 1,5 gradersmålet er såpass nært er det viktig med 

http://www.cicero.uio.no/no/posts/nyheter/ny-studie-gir-haap-om-aa-holde-oppvannin... 23 .10.2017 
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god kommunikasjon av ny kunnskap om klimasystemet til 
beslutningstakere. 

Del dette 

Commentary: Did 1.5°C suddenly get easier? 

Page 5 of7 

COMMENTARY: A new paper suggestsa rather significant upward revision of 

the carbon budget for 1.5°C. This is a potential game changer, but it is toa 

early to reformulate mitigation plans. 

http://www.cicero.uio.no/no/posts/nyheter/ny-studie-gir-haap-om-aa-holde-oppvarmin... 23 .10.2017 
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Seks ting åu bør vite om ukas 1,5-studie 

I midten av september publiserte Nature Geoscience en studie som viser at 

1,5 gradersmålet fra Paris ikke er umulig likevel. Bare svært, svært vanskelig. 

MELD D EG PÅ NYHETSBREVET VÅRT 

Hver uke sender vi ut et redaksjonelt nyhetsbrev med informasjon fra 
CICERO 

Din e-postadd resse Meld meg på 

Om oss Klima Prosjekter Ansatte 

Publikasjoner 

Postadresse: Postboks 1129 Blindern, 0318 Oslo - Besøksadresse: Gaustadalleen 

21, 0349 OSLO - Sentralbord: 22 00 47 00 - Epost: post@cicero.oslo.no -

Organisasjonsnummer: 971 274 190 

http://www.cicero.uio.no/no/posts/nyheter/ny-studie-gir-haap-om-aa-holde-oppvarmin... 23 .10.2017 
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Arets klimanyhet 
Verden l<an ha bedre tid enn fryl<tet på 
å stanse l<limaendringene. 

andagbleen 
ny forsknings
artikkel 
publisert i 
Nature 
Geoscience. 

Den har gitt verdens klimafor
skere bakoversveis. Er konklu
sjonene riktige, er artikkelen den 
beste nyheten for klimaet på 
lange tider. Kort fortalt: Verden 
kan ha en bedre mulighet til å 
klare de ambisiøse klimamålene 
fra Parisavtalen enn tidligere 
antatt. 

Dette er hva det handler om: 
Arbeidet er ledet fra Universi

tetet i Oxford og er gjort av 
anerkjente klimaforskere. Jan S. 
Fuglestvedt, som er en av 
nestlederne i FNs klimapanel og 
jobber ved Cicero Senter for 
klimaforskning i Oslo, er en av 
bidragsyterne. 

Artikl<elen handler om 
verdens karbonbudsjett. 
Begrepet slo igjennom med 
hovedrapporten FNs klimapanel 
la frem i 2014. Budsjettet 
forteller hvor mye C02 verden 
kan slippe ut i årene fremover 
hvis klimamålene skal nås. Ifølge 
Parisavtalen skal temperatur
stigningen holdes godt under to 
grader og verden skal strebe 
etter å holde dem på 1,5 grader. 

Forskerne har brukt en ny 
tilnærming for å beregne karbon
budsjettet. I stedet for å la 
klimamodellen regne seg frem 
fra 1850, lar de modellen ta 
utgangspunkt i dagens obser
verte temperaturer. 

Konsekvensen for størrelsen 
på det gjenværende karbonbud
sjettet er svært stor. Budsjettet 
kan være tre ganger større enn 
tidligere antatt. I så fall kan 
verden brenne vesentlig mye 
mer kull, olje og gass, og likevel 
unngå at lavtliggende øyer 
synker i havet eller ekstremvær 
blir enda mer ekstremt. 

Klimaforsker Glen Peters, som 
også jobber ved Cicero og som 
har jobbet mye med karbonbud
sjettet, men ikke har vært med 
på denne artikkelen, kaller i en 
blogg konsekvensene «breath 
tal<ing». Peters er blant dem som 
har ment at klimamålene fra 
Paris dessverre virker uoppnåe
lige. For å klare 1,5 gradersmålet, 
måtte alle C02-utslipp opphøre i 
2022, ifølge det gamle karbon- -
budsjettet. Hvis den nye 
beregningen stemmer, har 
verden likevel en sjanse til å 
klare dem. 

I klimaforskermiljøet er en 
intens debatt om det reviderte 
karbonbudsjettet i full gang. Den 
nye artikkelen går rett inn 
arbeidet med spesialrapporten 
FNs klimapanel lager om 
1,5-gradersmålet. Rapporten skal 
være Idar neste år. 

Usikkerheten er dessuten 
enorm. Andre forskere peker 
blant annet på at de nye bereg
ningene kan undervurdere 
effekten av at havet har tatt opp 
mye av oppvarmingen de siste 
årene og slik holdt igjen på 
temperaturstigningen. Når havet 
ikke kan ta imot mer energi, kan 
temperaturen stige raskere. 

Et større karbonbudsjett gir 
mulighet til en mer gradvis og 
mindre brå og kostbar 
omstilling. Men hvis politikere 
baserer politil<ken sin på at de nå 
har fått en del flere år på seg, 
risikerer de og V den å ha 
forspilt muligheten til å klare 
klimamålene hvis karbonbud
sjettet likevel vi6er seg å være 
mindre. 

Karbonbudsjettet er blitt 
sentralt i klimadebatten. Det 
brukes blant annet i diskusjonen 
om norsk oljevirksomhet. Den 
nye artikkelen viser hvor mye 
som fremdeles er usikkert i 
klimaforskningen og at 
skråsikkerhet ikke er å anbefale. 

Det er verdt å minne om at 
selv om Parisavtalen er ambi
siøs, ligger klimapolitikken i 
verden fremdeles langt bal<på. 
Omstillinge går for sakte. De 
riktige tiltal< ne, først og fremst 
høye nok a gifter på utslipp som 
skader klimaet, er stort sett ikke 
på plass. Det er altså ikke slik at 
politikere, oljeselskaper og andre 
nå kan slappe av. En del av 
konklusjonen i den nye artikke
len er at det er fysisk mulig å 
klare 1,5 gradersmålet, men det 
krever at landene skjerper 
klimaforplil<telsene sine for 2030 
og årene etter. 

Om det stemmer at verden har 
litt bedre tid, er det godt nytt. 
Verden har nemlig brul<t opp 
altfor mye av tiden allerede. 

Kjetil B. Alstadheim er politisk 
redaktør i Dagens Næringsliv 




